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Ementa:  
O curso pretende discutir o uso dos métodos qualitativos nas ciências sociais, com ênfase na 

área de Antropologia. Pretende-se examinar questões relativas à relação entre metodologia e 

teoria, sobre objetividade e subjetividade na pesquisa, a posição do pesquisador frente ao grupo 

estudado etc. A “etnografia” ocupa um lugar central na formação da moderna antropologia social 

e cultural no século XX.  É entendida disciplinarmente como um “método”, usualmente 

associado ao “trabalho de campo” e à “observação participante”; e pode assumir diversas 

formas e significados, variando segundo as relações que a disciplina mantém com o contexto 

intelectual e histórico ocidental, e com aqueles que têm se constituído em seus objetos de 

representação. Os usos dessa noção em diversos autores, explorando as categorias através 

das quais a experiência vivida (no “campo") vem a ser, em cada um deles, transformada em 

distintas modalidades de "textos" (ensaios, monografias, diários, memórias). O objetivo do curso 

é discutir algumas dessas formas e significados que a etnografia assume ao longo da história da 

antropologia. Discutiremos os usos dessas categorias a partir dos vínculos intelectuais e 

históricos que o discurso etnográfico pressupõe com o universo artístico e literário modernista, 

especialmente através das modernas noções de "cultura" e "autenticidade”. Paralelamente, 

também serão trazidas para discussão, questões de pesquisa qualitativa referidas à área de 

Sociologia. 

 

Bibliografia Preliminar  

1.  CLIFFORD, J. "Travelling cultures"; Spatial practices: fieldwork, travel, and the disciplining of 
anthropology" In: Routes: travel and translation in the late twentieth century, Harvard University 
Press, 1997, pp. 17-46; 52-91. 

2.   OLIVEIRA, Roberto Cardoso de. O olhar do antropólogo: olhar, ouvir e escrever (cap. 1, 
pp12-17); 

3.  Cap3. A antropologia e a crise dos modelos explicativos. Pp53-72 . In: O trabalho do 
Antropólogo.  SP, UNESP, 2006; 

4.  GEERTZ, C. Do ponto de vista dos nativos: a natureza do entendimento antropológico. In: O 
saber Local. RJ, Vozes, 1998.pp58-84. 

5.  CLIFFORd, J. "A autoridade etnográfica"; "Sobre a alegoria etnográfica"; "As fronteiras da 
antropologia"(entrevista) In: Clifford, J. A experiência etnográfica: antropologia e literatura no 



século XX (org. Gonçalves, J.R.S.) Ed. da UFRJ, 1998, pp. 17-62; 63-99; 252-273; 

6.   GUPTA, Akhil e FERGUSON, James. 2000. [1992]. “Mais além da „cultura‟: espaço, 
identidade e política da diferença”. In: ARANTES. A. A. (org.). Espaço da Diferença. Campinas: 
Ed. da Unicamp, pp. 30-49. 

7.     LÉVI-STRAUSS, C. Tristes trópicos, Ed. ANHEMBI, 1957 (páginas a serem selecionadas); 

8.    New York post- et pré figuratif" In: Lévi-Strauss, Le regard eloigné, Plon, 1983, pp. 345-356 
(em português: O olhar distanciado; "A boêmia em Nova York" In: De perto e de 
longe (entrevista a Didier Eribon), Ed. Nova Fronteira, 1989, pp. 38-64;   

9.     CLIFFORD, J. “Colecionando arte e cultura” In: Revista do Patrimônio, no. 23, 1994, pp. 
69-89; 4.  Geertz, C. "O mundo num texto: como ler Tristes trópicos”. In:Obras e Vidas. Pp.41-
70. 

10. MALINOWSKI, Bronislaw. 1976. Argonautas do Pacífico Ocidental. São Paulo, Abril Cultural. 
_____. 1997. Um diário no sentido estrito do termo. Rio de Janeiro, Record. MARCUS, George 
e CUSHMAN, Dick. 1982. “Ethnographies as texts”. Annual Review of Anthropology 11: 25-69. 

11. MILLS, Wright (1965) – « Do artesanato intelectual ». In : A Imaginação Sociológica ». Rio 
de Janeiro: Zahar Editores, pp. 9-32 . 

12. BECKER, H. S. (1999). "Sobre Metodologia". In: Métodos de Pesquisa em Ciências Sociais. 
São Paulo: Hucitec, pp. 17-46  
13.BAUMAN, Zygmunt; MAY,Tim. Aprendendo a Pensar com a Sociologia  Capítulos 1 e 2  

14. OLIVEIRA, João Pacheco de. 2004. “Pluralizando tradições etnográficas: sobre um certo 
mal-estar na antropologia”. In: LANGDON, Esther Jean e GARNELO, Luiza.(orgs.). Saúde dos 
povos indígenas. Reflexões sobre antropologia participativa. Rio de Janeiro: Contra Capa 
Livraria/ABA. pp. 9-32. 

15. VALLADARES, Licia do Prado (2007) – Resenha de Sociedade da Esquina. Os dez 
mandamentos da observação participante. Revista Brasileira de Ciências Sociais, vol. 22, n. 63, 
fev, pp. 153-155. 

 

 

U n i v e r s i d a d e d o E s t a d o d o R i o d e J a n e i r o 

Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais 
Rua São Francisco Xavier, 524, sala 9037 Bloco F, Maracanã, Rio de Janeiro - CEP 20550-900 

CNPJ:33.540.014/0001-57 
TEL.: (55 21) 2334-0678 - www.ppcis.uerj.br - ppcis.uerj@gmail.com 

http://www.ppcis.uerj.br/
mailto:ppcis.uerj@gmail.com

