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Ementa
A disciplina visa oferecer uma introdução geral às orientações metodológicas em Antropologia
Social, desde o clássico trabalho de campo e o método etnográfico, até os questionamentos
contemporâneos acerca das possibilidades de questões como objetividade, distanciamento e a
própria escrita etnográfica.
Objetivos Gerais
É importante que o aluno perceba que à diversidade de temas e objetos teóricos corresponde
uma diversidade de métodos e técnicas de pesquisa, sendo parte de sua formação a escolha
daqueles que melhor se adequem à sua pesquisa. A intenção é que os alunos possam começar a
refletir sobre seus interesses de pesquisa, realizar pesquisa bibliográfica e assim formular um
anteprojeto ao final da disciplina. Esse poderá ser desenvolvido como monografia de graduação.
A sequência do conteúdo responde a dois pontos fundamentais à formulação de um problema de
pesquisa: 1) o trabalho do antropólogo, campo e epistemologia; 2) a construção do “objeto” nas
ciências sociais. A bibliografia da terceira unidade será definida no decorrer do curso, de acordo
com os interesses dos alunos. A proposta é discutirmos pesquisas antropológicas realizadas por
alunos ou professores da UnB (ou de outras universidades), publicadas ou não. A bibliografia
das unidades 1 e 2 poderá ser aumentada, de acordo com o andamento das discussões.
Objetivos Específicos
Ao longo do semestre, os alunos realizarão uma pesquisa exploratória com definição de recorte
e bibliografia, que será seguida de um relato de pesquisa (seminário) e de um ensaio final, que
deverá incluir o diálogo com o conteúdo e discussões apresentadas ao longo da disciplina.
Portanto, o curso requer, além de discussões dos textos em aula, de atividades de pesquisa que
serão desenvolvidas pelos alunos.
As exigências da disciplina se desdobrarão em dois tipos de atividades entrecruzadas: (1) Em
campo e (2) em sala de aula. Como parte das primeiras, os estudantes realizarão uma prática de
pesquisa de campo. Em sala de aula discutiremos os avanços da pesquisa em campo e
bibliografia básica de métodos e técnicas em pesquisa antropológica.
As aulas de segundas e quartas feiras serão dedicadas aos aspectos teóricos da metodologia, as
de sextas feiras serão reservadas aos aspectos práticos da pesquisa. Ao longo do curso, os alunos
deverão realizar individualmente quatro tarefas práticas:
Tarefa n° 1
a) Definição do objeto de pesquisa.
b) Planejamento da pesquisa e levantamento bibliográfico inicial.
c) Elaboração de um roteiro de entrevistas e questionários.
Tarefa n° 2
Apresentação de uma dissertação ou tese de pesquisa realizada por professores da UnB ou outra
universidade. Com orientação do professor, cada aluno deverá escolher um trabalho de pesquisa
(livros ou monografia de graduação, dissertações de mestrado ou tese de doutorado) e será
responsável pela apresentação.

Tarefa n° 3
Apresentação do material de sua pesquisa em sala de aula (seminário e escrita)/debate.
Tarefa n° 4
Anteprojeto de Pesquisa. Trabalho escrito.
Avaliação
As tarefas serão agendadas durante o curso. A avaliação será feita com base nos seguintes itens
e peso respectivo na nota final:
Tarefa n° 1 ‐ 10 %
Tarefa n° 2 ‐ 10 %
Tarefa n° 3 ‐ 30 %
Tarefa n° 4 ‐ Anteprojeto de Pesquisa 50 %

(Lembramos que a ausência em mais de 25% das aulas implicará em reprovação conforme
estabelece o regulamento da UnB).

PROGRAMA
I - Questões introdutórias do conhecimento antropológico
Data

Bibliografia Básica e Atividades

07/03
09/03

Apresentação do professor, da turma e do plano de ensino
Como se define um objeto de pesquisa, como se escreve um projeto e alguns
detalhes técnicos: revisão bibliográfica, como citar e fazer uma bibliografia, etc.
PEIRANO, Mariza 2006. A teoria vivida: reflexões sobre a orientação em
antropologia. In: A Teoria Vivida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor. Pp. 71-77.
A pedido do ICS e DAN não haverá aula (assassinato na UnB).
VELHO, Gilberto. Observando o Familiar. In: _____. Individualismo e cultura.
Rio de Janeiro: Zahar, 1981, pp. 121-133.
a) Definição do objeto de pesquisa.
b) Planejamento da pesquisa e levantamento bibliográfico inicial.
c) Elaboração de um roteiro de entrevistas e questionários.
BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Reflexões sobre como fazer trabalho de campo.
Sociedade e Cultura, 2007, v. 10, n. 1, pp.11-27.
DURHAM, Eunice R. 1986. A pesquisa antropológica com populações urbanas:
problemas e perspectivas. In: Ruth Cardoso (org.). A Aventura Antropológica.
Teoria e Pesquisa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, pp.17- 37.
Feriado.
LOBO, Andréa de Souza. Entre o familiar e o exótico: compartilhando
experiências de campo na Boa Vista, Cabo Verde. In: Alinne Bonetti; Soraya
Fleischer. Entre Saias justas e jogos de cintura. Florianópolis/Santa Cruz do Sul:
UNISC/ Editora Mulheres, 2007, pp. 207-227.
a) Definição do objeto de pesquisa.
b) Planejamento da pesquisa e levantamento bibliográfico inicial.
c) Elaboração de um roteiro de entrevistas e questionários.
Entrega e discussão dos trabalhos – tarefa 1.
SÁ, Jose Guilherme da Silva e. 2005. Meus macacos são vocês: um antropólogo
seguindo primatólogos em campo. Revista ANTHROPOLÓGICAS, ano 9,
volume 16(2): 41-66.

11/03
14/03
16/03
18/03

21/03
23/03

25/03
28/03

30/03
a
06/04
08/04
11/04

II - Técnicas, contextos de pesquisa e ética
Data

Conteúdo e Bibliografia Obrigatória

13/04

ROCHA, Ana Luiza Carvalho da; Eckert, Cornelia. 2008. Etnografia: saberes e
práticas. In: Céli Regina Jardim Pinto e César Augusto Barcellos Guazzelli.
Ciências Humanas: pesquisa e método. Porto Alegre: Editora da UFRGS.
Levantamento da pesquisa – Tarefa 3.
RIVERS, W. H. R. 1991. O método genealógico na pesquisa antropológica. In:
Roberto Cardoso de Oliveira (org.). A Antropologia de Rivers. Campinas, SP:
Editora da UNICAMP, pp. 51-67.
PLÍNIO DOS SANTOS, Carlos Alexandre B. 2014. Os tempos da pesquisa. In:
________. Fiéis Descendentes: Redes-irmandades na pós-abolição entre as
comunidades negras rurais sul-mato-grossenses. Editora da Universidade de
Brasília, pp. 37-62.
Levantamento da pesquisa – Tarefa 3.
BOURDIEU, Marie-Claire. 2006. O camponês e a fotografia. In: Revista de
Sociologia e Política (Dossiê Pierre Bourdieu no campo). Curitiba: UFPR:
PPRPPG/SCHLA, n.26, pp. 31-39.
DEBERT, Guita G. 1986. Problemas relativos à utilização da história de vida e
história oral. In: Ruth Cardoso (org.). A aventura antropológica. São Paulo:
Paz e Terra, pp. 141-156.
Levantamento da pesquisa – Tarefa 3.
CUNHA, Olívia Maria Gomes da. 2005. Do ponto de vista de quem? Diálogos,
olhares e etnografias dos/nos arquivos. Estudos Históricos. Rio de Janeiro, n.
36, julho-dezembro.
RIBEIRO, José da Silva. 2005. Antropologia visual, práticas antigas e novas
perspectivas de observação. Revista de Antropologia, v. 48, n. 2. São Paulo.
Levantamento da pesquisa – Tarefa 3.
RAMOS, Alcida Rita. 1992. O antropólogo: ator político, figura jurídica.
Série Antropologia nº 92. Brasília: Departamento de Antropologia/UnB.
DEBERT, Guita. 2004. Ética e as novas perspectivas da pesquisa
antropológica. In: Ceres Victoria et alli. Antropologia e Ética. O debate atual.
Rio de Janeiro: EdUFF.

15/04
18/04

20/04

22/04
25/04

27/04

29/04
02/05

04/05
06/05
09/05
11/05

III – Variações temáticas e metodológicas da Antropologia
Data
13/05
16/05
18/05
20/05
23/05
25/05
27/05
30/05
01/06
03/06
06/06
08/06

Conteúdo e Bibliografia Obrigatória
Levantamento da pesquisa – Tarefa 3.
Apresentação de uma dissertação ou tese – Tarefa 2.
Apresentação de uma dissertação ou tese – Tarefa 2.
Apresentação de uma dissertação ou tese – Tarefa 2.
Apresentação de uma dissertação ou tese – Tarefa 2.
Apresentação de uma dissertação ou tese – Tarefa 2.
Ponto facultativo na UnB.
Apresentação de uma dissertação ou tese – Tarefa 2.
Apresentação de uma dissertação ou tese – Tarefa 2.
Levantamento da pesquisa – Tarefa 3 – Tarefa 2.
Apresentação de uma dissertação ou tese – Tarefa 2.
Apresentação de uma dissertação ou tese – Tarefa 2.

10/06
13/06
15/06
17/06
20/06
22/06
24/06
27/06
29/06
01/07
04/07
06/07

Levantamento da pesquisa – Tarefa 3.
Apresentação do material de sua pesquisa em sala
escrita)/debate – Tarefa 3.
Apresentação do material de sua pesquisa em sala
escrita)/debate – Tarefa 3.
Escrita dos Anteprojetos de Pesquisa – Tarefa 4.
Apresentação do material de sua pesquisa em sala
escrita)/debate – Tarefa 3.
Apresentação do material de sua pesquisa em sala
escrita)/debate – Tarefa 3.
Escrita dos Anteprojetos de Pesquisa – Tarefa 4.
Apresentação do material de sua pesquisa em sala
escrita)/debate – Tarefa 3.
Apresentação do material de sua pesquisa em sala
escrita)/debate – Tarefa 3.
Escrita dos Anteprojetos de Pesquisa – Tarefa 4.
Escrita dos Anteprojetos de Pesquisa – Tarefa 4.
Entrega dos Anteprojetos de Pesquisa – Tarefa 4.
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