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FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA SOCIAL

Disciplina: TÓPICOS ESPECIAIS EM ANTROPOLOGIA
Carga Horária: 60
Créditos: 04
Período: 2° semestre de 2010
Professora: Maria Luiza Rodrigues Souza
Ementa: Disciplina voltada para o exame de um autor, de uma teoria ou de uma questão

relevante para a antropologia. A bibliografia será definida segundo a proposta do curso.
Objetivos: O curso tem como objetivo discutir questões relativas à prática de pesquisa em

antropologia. A intenção é permitir que os/as alunos/as possam, a partir das leituras e da
elaboração de propostas de investigação, discutir seus próprios temas e projetos de pesquisa.
Um dos pontos do curso será a realização de seminário de pesquisa em conjunto com o
Programa de Pós-graduação em Sociologia e com a Graduação em Ciências Sociais.
OBS: A bibliografia a seguir será expandida ou modificada a depender das intenções de
pesquisa dos/as alunos/as matriculados/as.

Cronograma
Agosto
17/08 – Apresentação do curso + apresentação propostas dos/as alunos/as + discussão textos:
ECKERT, Cornelia e ROCHA, Ana Luiza Carvalho da. : Etnografia: saberes e práticas. Disponível
em: http://seer.ufrgs.br/index.php/iluminuras/article/viewFile/9301/5371

24/08 – elaboração texto/projeto proposta Seminário de pesquisa
31/08 – Discussão textos discentes + textos
Viveiros de Castro, E. O campo na selva, visto da praia.. Revista Estudos Históricos, Vol 5,
No 10, 1992. Disponível em: http://virtualbib.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/1944/1083
__________________. “Aproximação aos Arawrté”. Em: Araweté: os deuses canibais. RJ:
Jorge Zahar/ANPOCS, 1986.
Setembro
07/09 – Elaboração textos/projetos discentes
14/09 – Discussão textos

BONETTI, Aline e FLEISCHER, Soraya (orgs). Entre saias justas e jogos de cintura. Santa
Cruz do Sul: EDUNISC, 2007. (vários artigos)
21/09 – Elaboração textos/projetos
28/09 – Discussão textos
CLIFFORD, James. “Sobre a automodelagem etnográfica: Conrad e Malinowski. Em: A
experiência etnográfica – antropologia e literatura no século XX. RJ: Ed UFRJ, 202.
Outubro
05/10 – Elaboração textos + artigos
MAGNANI, José Guilherme Cantor. Etnografia como prática e experiência. Horizontes
Antropológicos,

Vol

15,

No

32.

Porto

Alegre,

2009.

Disponível

em:

http://www.scielo.br/pdf/ha/v15n32/v15n32a06.pdf
12/10 – Discussão artigos
SAID, Edward. A representação do colonizado: os interlocutores da antropologia. Reflexões sobre o
exílio e outros ensaios. SP: Companhia das Letras, 2003.

19/10 – COMPEEX
Seminário de pesquisa – 21 e 22
26/10 – Avaliação Seminário de pesquisa
Novembro
02/10 – Discussão artigos de Horiz. antropol. vol.15 no.32 Porto Alegre jul./dez. 2009.
(artigos a escolher segundo interesse e matrícula dos/as alunos/as)
09/10 – Elaboração projetos
16/10 – Discussão artigos
SILVA. Wagner Gonçalves da. O antropólogo e sua magia: trabalho de campo e texto
etnográfico nas pesquisas antropológicas sobre religiões afro-brasileiras. SP: EDUSP, 2000.
23/10 – Apresentação projetos
30/10 – Apresentação projetos + avaliação

