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Ementa: Produção textual em antropologia; gêneros do discurso, gêneros literários; planejamento, 
elaboração e formas estilísticas de textos relevantes para o desempenho das atividades acadêmicas, tais 
como: projetos de pesquisa, resumos, resenhas, ensaios e artigos dissertativos e argumentativos. Regras de 
formatação, citações e referências bibliográficas. 
 
Metodologia:  Leituras e comentários sobre textos do programa; exercícios de produção de textos: 
elaboração, leitura e revisão de textos dos alunos; atividades em grupo e individuais; 
compartilhamento da produção e revisão de textos individualmente e em grupos.   
Atenção: (1) As atividades podem ser alteradas ao longo do semestre em resposta ao desenvolvimento 
das atividades na turma.  
(2) Toda e qualquer produção textual do aluno ao longo da disciplina poderá ser compartilhada entre 
os demais alunos da disciplina. 
(3) Não serão aceitos Exercícios entregues fora do prazo, já que eles sustentam as discussões em aula e 
sua não entrega prejudica as práticas programadas. 
 
Avaliação: Somatório dos pontos obtidos em todas as atividades realizadas ao longo do semestre 
(80%); assiduidade e participação nas atividades em sala de aula (20%).  Não haverá prova. Eventual 
recuperação será realizada através de trabalho escrito de produção textual, a ser realizado em sala de 
aula no dia 29/06/18. 
 
Programa 
 
01/03 - Apresentação da turma e atividades da Semana de Calouros do CFH. 
 
8/03 – Apresentação do programa, introdução à metodologia do curso e divisão em grupos de 
trabalho compostos por 4 alunos. Os grupos serão os mesmos ao longo do semestre e podem espelhar 
os grupos de PPCC Introdução à Antropologia.   
Exercício I - individual: passagem autobiográfica. 
 
15/03 - Fontes 
Parte 1 – Apresentação à BU 
Parte 2 - Busca bibliográfica; Diferenciando fontes; Recursos de pesquisa 
 
22/03 - Alguns aspectos formais da escrita 
Plágio; citação; autoria; normas de formatação; caráter público do texto etnográfico. 
[Metodologia: Usaremos TCCs em Antropologia/CSO e Antropologia; Dissertação de mestrado em 
Antropologia para análise em grupo. Anotações detalhadas das discussões para compartilhamento em 
sala de aula]. Preparação do Exercício II - individual para entrega em 29/03: Reescrita do Exercício I 
como texto reportado. 



 

 

 
29/03 – O que é um “bom texto”? (1) Discussão dos textos listados abaixo; (2) Análise dos textos 
produzidos no Exercício II -  (entrega nesta aula). Ao longo da aula preparem-se com anotações para o 
Exercício III - Individual, a ser entregue na aula de 05/04: texto expositivo, resumindo os principais 
pontos da aula de 29/03, mínimo uma página, máximo duas páginas, fonte 12, com lista de referências 
bibliográficas. 
 
Textos: 
“Evite os verbos de pensamento: Conselho de Chuck Palahnniuk para novos escritores”, disponível em 
http://www.oxfordcomma.com.br/2015/08/conselhos-de-chuck-palahniuk/, acesso em 13/03/2016 
“Algorítimo desvenda o segredo dos best sellers”, disponível em 
http://revistagalileu.globo.com/Revista/noticia/2014/04/algoritmo-desvenda-o-segredo-dos-best-
sellers.html, acesso em 13/03/2016. 
 
05/04 - Exercício de Análise 
Entrega do Exercício III; leitura prévia dos textos listado abaixo. A discussão irá focar no gênero 
desses textos, na consideração de audiência e na retórica. Anotações para Exercício IV, a ser entregue 
no dia 12/04: texto expositivo, resumindo os principais pontos da aula de 05/04, mínimo uma página, 
máximo duas páginas, fonte 12, com título e lista de referências bibliográficas. 
 
FONSECA, R. A Arte de Andar nas Ruas do Rio de Janeiro. In: FONSECA, R. Romance Negro e Outras 
Histórias. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.  
[leitura da primeira parte] 
 
VELHO, Gilberto. “Unidade e fragmentação em sociedades complexas”. In: Projeto e Metamorfose.  
Antropologia das Sociedades Complexas.  RJ: Jorge Zahar Editora, 1994.  
[usaremos a primeira parte para discussão, até pg 17] 
 
12/04 Dissecando um texto: Elementos de construção textual.  
Exercício IV - Entrega na aula. 
 
Parte I – Leitura e discussão de: 
Dias Duarte, Luiz Fernando. Antropologia é Ciência? In: Ciência Hoje. 
11/02/2011 http://cienciahoje.uol.com.br/colunas/sentidos-do-mundo/antropologia-e-ciencia 
 
Parte II – Formatos acadêmicos: O projeto 
 
Parte III - Apresentação dos exercícios de campo 
 
19/04 Diário de campo e a etnografia – primeiras leituras e reflexões 
 
Leituras de passagens de: 
Canetti, Elias. A vozes de Marrakech. SP: Cosac Naify, 2006. 
Leiris, Michel. África Fantasma. SP: Cosac Naify, 2007 
Malinowski, Bronislaw. Os Argonautas do Pacífico Ocidental.  Coleção Os Pensadores, São Paulo: Abril 
Cultural, 1976.  
Malinowski, Bronislaw. Um Diário no Sentido Estrito do Termo. Rio de Janeiro, Record, 1997. 
 
26/04 - Diário de campo e a etnografia – Primeiros exercícios pelos alunos 
Diário de campo – Observação e descrição; cenário e ação ; Leitura crítica dos Diários de Campo 1 
Exercício V - Entrega de Diário de Campo 1 – Mínimo uma página/máximo duas páginas 
 
03/05 - Diário de campo e a etnografia – Continuação dos primeiros exercícios pelos alunos  
Diário de Campo – Interação; diálogo; vozes; cenário; ação; personagem; Leitura crítica dos Diários de 
Campo 2 
Exercício VI - Entrega de Diário de Campo 2 – Mínimo uma página/máximo duas páginas 



 

 

Leitura prévia de: 
WOODS, James. “Narrando”.  In: Como funciona a ficção.  SP: Cosac Naify, 2011, pp. 17-44. 
 
10/05 Do diário à etnografia – Leitura prévia e discussão de texto em sala de aula 
 
Dawsey, John. “O teatro em Aparecida: a santa e o lobisomem.” Mana. 12(1):135-149.  
 
17/05 Exercício VII - Entrega de diário de campo 3 – Mínimo uma página/máximo duas páginas 
Diário de campo - Construção dos personagens – discurso direto; discurso indireto; discurso indireto 
livre; polifonia 
Leitura prévia do texto de: 
WOODS, James. “Personagem”.  In: Como funciona a ficção.  SP: Cosac Naify, 2011, pp. 93-124. 
 
24/05 - Atividade a ser designada 
 
31/05 - Feriado 
 
01/06 - Texto etnográfico 
Exercício VIII - Entrega de texto etnográfico- Mínimo 2 páginas 
Composição do texto etnográfico – Leitura crítica compartilhada em sala de aula; críticas e sugestões 
em grupo.   
 
08/06 - Texto etnográfico 
Continuação das atividades da aula anterior. 
 

15/06 - Avaliação da disciplina 
 
22/06 Recuperação 
 


