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FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS – FFLCH 
Curso de Graduação em Ciências Sociais 

2º semestre/ 2017  

 
1. Disciplina: Pesquisa de Campo em Antropologia (Field Research in Anthropology) 
 
2. Código: FLA0306 – 2as feiras (Noturno) e 3as feiras (Vespertino) 
3. Curso: Ciências Sociais 
4. Professora: Ana Lúcia Pastore Schritzmeyer (alps@usp.br – sala 20 – 3091-0159) 
5. Monitoras:  
Vespertino: Ana Caroline Bonfim Pereira - carolbonfimp@gmail.com  
Noturno: Ana Luiza Bandeira - analuiza.bandeira12@gmail.com   
6. Disciplinas requisitos (para estudantes do bacharelado e da licenciatura em ciências sociais): 
FLA0102 - Antropologia II - Questões de Antropologia Clássica e FSL0204 - Métodos e Técnicas de 
Pesquisa II 
7. Créditos:  aula = 4; trabalho = 1; carga horária total = 90 h (Práticas como Componentes Curriculares 
= 20 h) 
 
8. Objetivos gerais e específicos:  
Gerais: 
A) analisar e discutir os conceitos que fundamentam e orientam a prática da pesquisa de campo em 
antropologia e a diferenciam das outras ciências sociais;  
B) estimular o aprendizado da prática da etnografia através de experiências concretas em campo;  
C) ensinar os processos de elaboração do projeto e do relatório de pesquisa.  
Específicos (com vistas à formação profissional de professores):  
a) realizar atividades de interpretação e análise de textos, imagens e vídeos, bem como de produção 
textual (verbal e escrita) e, consequentemente, aprimorar competências e habilidades relacionadas à 
expressão em língua portuguesa; 
b) explorar questões, conteúdos, materiais relacionados ao curso (textos de divulgação, filmes – 
documentários e ficções, ensaios fotográficos, reportagens etc.) de forma a instrumentalizá-los na 
capacitação dos(as) estudantes como docentes;  
c) estabelecer como rotina o acesso às tecnologias de informação e comunicação na interface do 
ensino-aprendizagem (disponibilização de materiais online, exposição de conteúdos com apoio de 
recursos multimídia, consulta e utilização do acervo filmográfico do LISA – Laboratório de Imagem e 
Som de Antropologia, etc.) 
 
 9. Métodos didáticos, critérios de avaliação e de recuperação:  

A disciplina será desenvolvida por meio de aulas expositivas que introduzirão as problemáticas 
gerais. Serão indicadas leituras obrigatórias e complementares para cada uma dessas aulas e, em 
algumas delas, haverá seminários. 

Os(as) estudantes, individualmente ou em grupos de até no máximo 4 pessoas, deverão, 
obrigatoriamente, elaborar um Projeto de Pesquisa de Campo (PPC) que será desenvolvido e 
executado durante os meses de setembro a dezembro, com entrega de, obrigatoriamente, três 
Relatórios de Campo: dois parciais (RC.1 e RC.2) e um final (RC.3). Nas aulas finais, haverá 
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Apresentação Oral das Pesquisas (AOP).  Tanto o projeto quanto os relatórios, cujos modelos se 
encontram anexados ao final deste programa, deverão ser enviados por e-mail para a professora e a 
monitora da turma em formato pdf e contendo no “assunto” o nome completo do(a) estudante, o 
período em que está matriculado e a sigla que identifica o conteúdo do e-mail. Ex: Ana Pastore, 
vespertino, RC.2.  

♦ Haverá uma prova escrita, individual, presencial e sem consulta (P), obrigatória, nos dias 09 e 10 de 
outubro, que terá peso 1 na média final. A ausência nesta prova implicará a realização de uma 
prova substitutiva (PS), ao final do semestre, em data a ser agendada (provavelmente nos dias 11 
(N) e 12 (V) de dezembro); 

♦ A 1ª versão do Projeto de Pesquisa de Campo (PPC.1) terá peso 1 na média final e sua entrega, por 
e-mail, nos dias 11 (N) e 12 (V) de setembro, será obrigatória. Ver sugestão de modelo no Anexo 1; 

♦ A 2ª versão do Projeto de Pesquisa de Campo juntamente com o primeiro Relatório de Campo (PPC.2 
+ RC.1) terá peso 1 na média final e sua entrega, por e-mail, nos dias 23 (N) e 24 (V) de outubro, 
será obrigatória. Ver sugestão de modelo de Relatórios no Anexo 2; 

♦ O 2º Relatório de Campo (RC.2) terá peso 1 na média final e sua entrega, por e-mail, no dia 21 de 
novembro (V e N), será obrigatória; 

♦ O 3º e último Relatório de Campo (RC.3) terá peso 2 na média final e sua entrega, por e-mail, nos 
dias 11 e 12 de dezembro, será obrigatória; 

♦ A Apresentação Oral das Pesquisas (AOP) terá peso 2 na média final, será obrigatória e se dará nas 
últimas aulas da disciplina. Ver sugestão de roteiro de apresentação no Anexo 3. 

♦ Haverá, ainda, a possibilidade opcional de os(as) estudantes participarem de um dos Seminários de 
Apoio (SA), nos quais um grupo, de no máximo 5 pessoas, apresentará, no início da respectiva aula, 
em até 30 minutos, slides em Power Point contendo: 

a) “curiosidades” sobre a vida e a obra dos(as) autores(as) dos textos de leitura obrigatória e 
complementar;  

b) de 2 a 4 argumentos-chave de cada texto, com a indicação dos trechos em que eles se encontram; 
c) as principais dúvidas referentes a cada texto, sob a forma de perguntas. 

O arquivo com os slides deverá ser encaminhado para o e-mail da professora e da monitora da 
turma no dia seguinte à aula e a nota atribuída ao seminário (entre zero e 1,0) será somada à 
média final. Caso alguém participe de mais de um seminário, ficará com a melhor nota. 

♦ A média final (MF) será, portanto, assim composta:  
(P) + (PPC.1) + (PPC.2+ RC.1) + (RC.2) + (RC.3 X 2) + (AOP X 2) = MF (+, eventualmente, SA) 
                                                   8 

♦ A recuperação (para quem ficar com média final entre 3,0 e 4,9) constará da reelaboração do 3º e 
último relatório de campo (RC.3) e de sua entrega, por e-mail, em data a ser agendada 
(provavelmente em janeiro). A nova nota atribuída a este relatório será somada à média final já 
obtida e, para aprovação, a nova média deverá ser igual ou maior que 5,0 (cinco). 

♦ Frequência mínima = 70% do total das aulas. 
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10.a) Quadro-síntese do cronograma e conteúdos de cada aula: 
 

meses dias aulas conteúdos 

agosto 

01; 08 (V) e 07 (N) 1ª  Apresentação e notas introdutórias sobre 
o trabalho etnográfico. 

14 (N) e 15 (V) 2ª  Pesquisas de campo determinando uma 
trajetória antropológica. 

21 (N) e 22 (V) 3ª  
 

O trabalho do(a) antropólogo(a). 
Esquema básico de um projeto de 
pesquisa (1ª parte).  
Entrega: resumos dos PPC. 

28 (N) e 29 (V)  NÃO HAVERÁ AULAS V ENADIR – Encontro Nacional de 
Antropologia do Direito (FFLCH). 

setembro 

04(N) e 05(V) NÃO HAVERÁ AULAS   Semana da Pátria. 

11 (N) e 12 (V) 4ª Etnografia como prática e experiência. 
Esquema básico de um projeto de 
pesquisa (2ª parte). Entrega: PPC.1. 

18 (N) e 19 (V) 5ª  Etnografia não é método?  
Esquema básico de um projeto de 
pesquisa (3ª parte). 

25 (N) e 26 (V) 6ª  Caderno e diário de campo.  
Esquema básico de um projeto de 
pesquisa (4ª parte). 

outubro 

02 (N) e 03 (V) 7ª  A observação participante. 

09 (N) e 10 (V) 8ª  Prova (P) 
16 (N) e 17 (V) 9ª  Ética e pesquisa de campo. 

23 (N) e 24 (V) 10ª  Do campo ao texto: como representar a 
representação? Entrega: PPC.2 + RC.1. 

30 (N) e 31 (V) 11ª  Antropologia não é etnografia? 

novembro 

06 (N) e 07 (V) 12ª  Ser afetado. 

13 (N)  e 14 (V) 13ª  Tese: ritual lúdico e teatralizado. 

20 (N) NÃO HAVERÁ AULA Dia da Consciência Negra 

21 (V) “aula de campo” 
optativa para V e N 

Fórum Criminal Ministro Mário 
Guimarães: julgamento em um dos 
plenários dos Tribunais do Júri.  
Entrega: RC.2. 

27 (N) e 28 (V) 14ª  APC (1ª rodada) 

dezembro 
04 (N) e 05(V) 15ª  APC (2ª rodada) 

11(N) e 12(V) 16ª  APC (3ª rodada). Entrega: RC.3. 

 
 



4 

10.b) Cronograma e conteúdos detalhados de cada aula: 
 

  1ª aula – 01; 08 (V) e 07 (N) de agosto  – Apresentação da disciplina, dos(as) estudantes e da docente: 
conteúdo, métodos didáticos e critérios de avaliação. Notas introdutórias sobre o trabalho etnográfico 
através de um primeiro exemplo contemporâneo de pesquisa de campo (do projeto aos resultados): 
Pesquisa e documentário Fios da Vida: https://vimeo.com/87861772  
Leitura Posterior Obrigatória: 
Schritzmeyer, Ana Lúcia Pastore. “Fios da vida: crianças abrigadas, hoje adultas, diante de seus 
prontuários” In Vivência: revista de antropologia, v. 1, n. 46, 2015. Disponível em 
https://periodicos.ufrn.br/vivencia/article/view/8775  
 

 2ª aula – 14 (N) e 15 (V) de agosto  – Pesquisas de campo determinando uma trajetória antropológica. 
Aula com a Profª Armelle Giglio-Jacquemot (Universidade de Poitiers – França)  
Leitura Prévia Obrigatória:  
FULLIN, Carmen et al. “Acasos e escolhas: uma trajetória nada ortodoxa na antropologia: entrevista 
com Armelle Giglio-Jacquemot” In Revista de Antropologia, São Paulo, v. 59, n. 1, p. 282-300, june 
2016. Disponível em  http://www.revistas.usp.br/ra/article/view/116921 
 

 3ª aula – 21 (N) e 22 (V) de agosto  –  O trabalho do(a) antropólogo(a). Esquema básico de um projeto 
de pesquisa (1ª parte). 1º exercício em sala (pequenos grupos)  
� Entrega  (por e-mail) e breve apresentação oral dos resumos dos projetos de pesquisa de 

campo. Definição de eventuais grupos. 
Leitura Prévia Obrigatória: OLIVEIRA, Roberto Cardoso. “O trabalho do antropólogo: olhar, ouvir, 
escrever” In O Trabalho do Antropólogo, Paralelo/Unesp, SP, 1998, p. 17-35. Livro disponível em 

http://www.revistas.usp.br/ra/article/viewFile/111579/109656  
Leitura Complementar: OLIVEIRA, Luís R. Cardoso de. “O ofício do antropólogo, ou como desvendar 
evidências simbólicas” In Série Antropologia, UnB, Brasília, 2007, p. 6-18. Disponível em 
http://www.abant.org.br/conteudo/001DOCUMENTOS/Artigos%20e%20Textos/Artigo%20Luis%20R%
20Oficio%20Antrop.pdf  
 

 28(V) e 29(N) de agosto – NÃO HAVERÁ AULAS  – V ENADIR – ENCONTRO NACIONAL DE 
ANTROPOLOGIA DO DIREITO - http://enadir-2017.blogspot.com.br/ - FFLCH-USP, Conjunto Didático de 
Filosofia e Ciências Sociais (sala 14) 
Sugestão: acompanhar o GT.13 – Pesquisas etnográficas em fronteiras difusas e contextos de 
(i)legalidades – nas manhãs dos dias 30 e 31/08, das 9h às 13h, em sala a ser definida no Conjunto 
Didático de Filosofia e Ciências Sociais (entrada franca na manhãs dos GTs). Todo o evento será 
transmitido online e, para quem quiser acompanhá-lo in oco, as inscrições seguem abertas. 
 

 04(V) e 05(N) de setembro – NÃO HAVERÁ AULAS  – Semana da Pátria 
 

4ª aula – 11 (N) e 12 (V) de setembro   –  Etnografia como prática e experiência. Esquema básico de um 

projeto de pesquisa (2ª parte); 2º exercício em sala (pequenos grupos) � SA.1 

� Entrega (por e-mail) e breve apresentação oral da 1ª versão do Projeto de Pesquisa de Campo 
(PPC.1). 
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Leitura Prévia Obrigatória: MAGNANI, José Guilherme. “Etnografia como prática e experiência” In 
Horizontes Antropológicos, v.15, n.32, 2009, p.129-156. Disponível em 
http://www.scielo.br/pdf/ha/v15n32/v15n32a06.pdf  
Leitura complementar: MAGNANI, José Guilherme - “De perto e de dentro: notas para uma etnografia 
urbana” in Revista Brasileira de Ciências Sociais, vol.17. n.49, junho de 2002, p. 11-29. Disponível em  
http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v17n49/a02v1749.pdf 
SILVA, Vagner G. da. O antropólogo e sua magia. São Paulo, EDUSP. 2000 (caps. 1 a 6 – p. 66-118). 
 

 5ª aula – 18 (N) e 19 (V) de setembro  -- Etnografia não é método. Esquema básico de um projeto de 

pesquisa (3ª parte); 3º exercício em sala (pequenos grupos) � SA.2 

Leitura Obrigatória: PEIRANO, Mariza. “Etnografia não é método” In Horizontes Antropológicos, Porto 
Alegre, ano 20, n. 42, p. 377-391, jul./dez. 2014. Disponível em 
http://www.scielo.br/pdf/ha/v20n42/15.pdf 
Leitura complementar: PEIRANO, Mariza. “A favor da etnografia” In A favor da etnografia. Rio de 
Janeiro: Relume-Dumará, 1995. Cap. 2, p. 31-53. Livro disponível em  
http://www.marizapeirano.com.br/livros/a_favor_da_etnografia.pdf  
 

 6ª aula – 25 (N) e 26 (V) de setembro   –  Caderno e diário de campo. Esquema básico de um projeto de 

pesquisa (4ª parte); 4º exercício em sala (pequenos grupos) � SA.3 

Leituras Prévias Obrigatórias:  
GEERTZ, C. “Os dilemas do antropólogo entre ‘estar lá’ e ‘estar aqui’ In Cadernos de Campo, vol.7, n. 7, 
1998, p. 205-235. Disponível em  
http://www.revistas.usp.br/cadernosdecampo/article/view/52621/56525 
MAGNANI, José Guilherme – “O (velho e bom) caderno de campo” In Revista Sexta-feira n. 1, maio de 

1997, p. 8-13. Disponível em 

https://issuu.com/gersontung2/docs/sextaferia_1?viewMode=doublePage e em 
http://nau.fflch.usp.br/sites/nau.fflch.usp.br/files/upload/paginas/o%20velho%20e%20bom%20cader
no_de_campo.pdf  
SILVA, Vagner Gonçalves. “Nos bastidores da pesquisa de campo”. Resenha de “Um diário no sentido 
estrito do termo”. Cadernos de Campo, São Paulo. Departamento de Antropologia da USP, ano 8, n.7 
(1997/8), p.239-242. Disponível em 
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1033052/mod_resource/content/1/SILVA%2C%20nos%20ba
stidores%20da%20pesquisa%20de%20campo.pdf  
Leituras complementares: MALINOWSKI, Bronislaw. Argonautas do Pacífico Ocidental. Os pensadores. 
São Paulo, Abril, 1984. “Introdução: Tema, método e objetivo desta pesquisa”, p.17 a 34. 
MALINOWSKI, Bronislaw. Um Diário no Sentido Estrito do Termo. Rio de Janeiro, Record, 1997, p. 239-
242. 
 

 7ª aula – 02 (N) e 03 (V) de outubro  – A observação participante. Exibição e discussão do 
documentário “Strange Beliefs” da série Strangers Abroad (E. Evans-Pritchard , 53’) Disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=iVl3bscoN2k � SA.4 

Leitura Prévia Obrigatória: EVANS-PRITCHARD, E. E. – “Algumas reminiscências e reflexões sobre o 
trabalho de campo” In Bruxaria, oráculos e magia entre os Azande. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2005 
(Apêndice IV – p. 243-255). 
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Leitura complementar: SILVA, Vagner Gonçalves. O antropólogo e sua magia. São Paulo, EDUSP. 2000 
 (caps. 7 a 13 – p. 66-118) 
 

 8ª aula – 09 (N) e 10 (V) de outubro  – prova escrita, individual e sem consulta (P), obrigatória. 

Conteúdo: textos de leitura obrigatória trabalhados até a 7ª aula, inclusive. 
 

 9ª aula – 16 (N) e 17 (V) de outubro  – Ética e pesquisa de campo. Relações e implicações dos sujeitos-

interlocutores(as). Exemplos de TCLE – Termos de Consentimento Livre e Esclarecido � SA.5 

Leitura Prévia Obrigatória: Código de Ética do Antropólogo e da Antropóloga – ABA (Associação 
Brasileira de Antropologia). Disponível em http://www.abant.org.br/?code=3.1   
BIANCO, Bela Feldman, “Prefácio”; SARTI, Cynthia e DUARTE, Luiz Fernando Dias (orgs.); “Introdução”, 
p. 9-29; e TELLO, Mariana, “Ética y antropologia de la violência, p. 172-229, In Antropologia e ética: 
desafios para a  regulamentação. Brasília, DF: ABA, 2013. Livro disponível em 
www.abant.org.br/file?id=1313  
Leitura complementar: LUNA, Florência. “Consentimento livre e esclarecido: ainda uma 
ferramenta útil na ética em pesquisa”, p.153-186, In DINIZ, Debora et alii. Ética em pesquisa: temas 
globais. Brasília: Letras Livres, EdUnB, 2008. Livro disponível em 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/etica_pesquisa_temas_globais_p1.pdf  
VICTORA, Ceres et alli (orgs.) . “Prefácio” e “Introcução”, p. 9-18, In Antropologia e Ética: o debate 
atual no Brasil. Niterói: EdUUF, 2004. Disponível em 
http://www.abant.org.br/conteudo/livros/AntropologiaEtica.pdf  
 

 10ª aula – 23 (N) e 24 (V) de outubro  – Do campo ao texto: como representar a representação? A 

etnografia vista pelos(as) etnografados(as) e os “segredos” do campo � SA.6 

� Entrega (por e-mail) e breve apresentação oral da 2ª versão do Projeto de Pesquisa de Campo e 
do 1º Relatório de Campo (PPC.2 + RC.1). 

Leitura Prévia Obrigatória: CARVALHO, José Jorge de – “A racionalidade antropológica em face do 
segredo”. In: Anuário Antropológico, 1984. Disponível em 
http://dan.hospedagemdesites.ws/images/pdf/anuario_antropologico/Separatas1984/anuario84_josej
orge.pdf  
Leitura complementar: RABINOW, Paul – “As representações são fatos sociais: modernidade e pós-
modernidade na Antropologia” In Antropologia da Razão. Rio de Janeiro, Relume-Dumará, 1999, p. 71-
108. 
SILVA, Vagner G. da. O antropólogo e sua magia. São Paulo. EDUSP, 2000 (caps. 14 ao 17 – pp. 118-
145) 
SILVA, Vagner G. da et alli (org.). Antropologia e seus Espelhos, FFLCH/USP, 1994. (“Apresentação” e 
“Abertura”, p.5-11). 
 

 11ª aula – 30 (N) e 31 (V) de outubro  – Antropologia não é etnografia? � SA.7 

Leitura Prévia Obrigatória: INGOLD, Tim "Antropologia não é etnografia" In: Ingold, Tim: Estar Vivo - 
ensaios sobre movimento, conhecimento e descrição. Petrópolis: Ed. Vozes, 2015. 
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1862649/mod_resource/content/1/Antropologia_nao_e_etn
ografia_-_por_Tim_Ingold(1).pdf  
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Leitura complementar: INGOLD, Tim "Trazendo as coisas de volta à vida: emaranhados criativos num 
mundo de materiais". Horizontes Antropológicos, v.18, n.37, 2012, p.25-44. 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-71832012000100002 
 

 12ª aula – 06 (N) e 07 (V) de novembro  - Ser afetado � SA.8 

Leituras Prévias Obrigatórias: GOLDMAN, Márcio. “Jeanne Favret-Saada, os afetos, a etnografia” In 
Cadernos de Campo, nº 13, 2005, p.149-153. Disponível em 
http://www.revistas.usp.br/cadernosdecampo/article/view/50262  
e FAVRET-SAADA, Jeanne – “Ser afetado” In Cadernos de Campo, nº 13, 2005, p.155-161. Disponível 
em http://www.revistas.usp.br/cadernosdecampo/article/viewFile/50263/54376  
Leituras complementares: SCHRITZMEYER, A.L.P. Afetos em jogo nos Tribunais do Júri. São Paulo em 
Perspectiva, São Paulo, Fundação Seade, v. 21, n. 2, p. 70-79, jul./dez. 2007. Disponível em 
http://produtos.seade.gov.br/produtos/spp/v21n02/v21n02_06.pdf  
SCHRITZMEYER, A.L.P. “Guardas Universitários(as) da USP. Uma antropóloga em meio a eles(as), à 
reitoria e à comunidade: emoções, discursos, práticas profissionais e institucionais”. Trabalho 
apresentado na 30ª Reunião Brasileira de Antropologia, realizada entre 03 e 006/08/2016. João 
Pessoa/PB. GT. 26: Emoções, Política e Trabalho no Mundo Contemporâneo. Disponível em 
http://www.abant.org.br/conteudo/ANAIS/30rba/admin/files/1467405123_ARQUIVO_paper-
AnaPastore.GT.26.30aRBA.2016.pdf  
 

 13ª aula – 13 (N)  e 14 (V) de novembro  – Tese: ritual lúdico e teatralizado. Exemplo de uma pesquisa 
de campo de doutorado em antropologia do direito. 
Leitura Prévia Obrigatória: SCHRITZMEYER, Ana Lúcia Pastore — “Tese: ritual lúdico e teatralizado” In 
Controlando o poder de matar: uma leitura antropológica do Tribunal do Júri - ritual lúdico e 
teatralizado. Tese de doutorado. PPGAS — Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social — 
FFLCH-USP — Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, 2001 
(cap. 6 – p. 192-212). Disponível em  
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8134/tde-31082007-095427/pt-br.php  
ou “Bastidores da pesquisa” In SCHRITZMEYER, Ana Lúcia Pastore — Jogo, ritual e teatro: um estudo 
antropológico do Tribunal do Júri. São Paulo: Terceiro Nome, 2012, p. 25-45. 
Leitura complementar: GEERTZ, Clifford — “Um jogo absorvente: notas sobre a briga de galos balinesa” 
In A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: Zahar, 1978, p. 278-321. 
 

 20 de novembro – NÃO HAVERÁ AULA   – Feriado: Dia da Consciência Negra 
 

 21 de novembro – “aula de campo” optativa para as turmas do vespertino e do noturno        
Nesta “aula de campo”, nos reuniremos às 13h na entrada do Fórum Criminal Ministro Mário 
Guimarães: R. Abrahão Ribeiro, 313 – Barra Funda, http://g.co/maps/stjtt, para assistir a uma sessão 
de julgamento em um dos plenários dos Tribunais do Júri. 
Quem puder comparecer e quiser enviar por e-mail para a professora e a monitora da turma, até a 
semana seguinte (27 e 28 de novembro), um relato das “impressões etnográficas” dessa “aula de 
campo” (arquivo em formato pdf e no “assunto” do e-mail Júri + nome completo), esse trabalho será 
considerado como um Seminário de Apoio. Ver sugestão de formato no Anexo 4. 
� Entrega do 2º Relatório de Campo (RC.2). 
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 14ª aula – 27 (N) e 28 (V) de novembro  – 1ª rodada de Apresentações orais das Pesquisas de Campo 
(APC) 
Eventual leitura prévia obrigatória: ECKERT, Cornelia et all (org.). Etnografias – Horizontes 
Antropológicos, vol.32, Porto Alegre, ano 15, n. 32, jul./dez. 2009 - https://www.ufrgs.br/ppgas/ha/ 
(um capítulo a ser escolhido). 
 

 15ª aula – 04 (N) e 05(V) de dezembro  – 2ª rodada de Apresentações orais das Pesquisas de Campo 
(APC) 
Eventual leitura prévia obrigatória: ECKERT, Cornelia et all (org.). Etnografias – Horizontes 
Antropológicos, vol.32, Porto Alegre, ano 15, n. 32, jul./dez. 2009 - https://www.ufrgs.br/ppgas/ha/ 
(um capítulo a ser escolhido). 
 

 16ª aula – 11 (N) e 12(V) de dezembro  – 3ª rodada de Apresentações Orais das Pesquisas (AOP)  
� Entrega do 3º e último Relatório de Campo (RC.3). 

Eventual leitura prévia obrigatória: ECKERT, Cornelia et all (org.). Etnografias – Horizontes 
Antropológicos, vol.32, Porto Alegre, ano 15, n. 32, jul./dez. 2009 - https://www.ufrgs.br/ppgas/ha/ 
(um capítulo a ser escolhido). 
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ANEXO 1 

Sugestão de modelo de Projeto de Pesquisa de Campo (PPC) 
a) título provisório 
b) introdução: tema/assunto e subtema a serem abordados;  
c) problema preliminar de pesquisa e respectiva hipótese;  
d) justifica social e teórica da relevância do problema;  
e) prováveis universos  “espacial” e “temporal” do trabalho de campo;  
f) como se pretende acessar e atuar no campo (eventuais obstáculos a serem superados e 

estratégias etnográficas para tanto); 
g) cronograma de atividades para setembro, outubro, novembro e dezembro. 
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ANEXO 2 

Sugestão de modelo de Relatório de Campo (RC) 
Retomada de cada item do Projeto de Pesquisa com a explicitação do que se pretendia fazer e do que, 
de fato, se fez, com justificas para eventuais mudanças de rumo e adaptações. Previsão do que resta 
fazer e do cronograma final dos trabalhos com a indicação de resultados preliminares (em caso de 
relatório parcial) ou dos resultados finais (em caso de relatório de conclusão).  
Evitar muitas notas de rodapé e, se for possível e adequado, utilizar mapas, croquis, fotos, desenhos, 
imagens, não como meras ilustrações, mas como linguagem que agrega sentido ao texto. 
 

ANEXO 3 

Sugestão de modelo de Apresentação Oral de Pesquisa (AOP) 
A apresentação deverá ocupar, no máximo, dez minutos (tempo que, normalmente, se dispõe em 
congressos para a exposição de trabalhos em GTs – Grupos de Trabalho).  
Para auxiliar no controle desse tempo, poderão ser projetados slides em Power Point que contenham 
pouco texto (apenas palavras-chave/ frases de impacto) e imagens elucidativas. 
Devem ser destacados:  

a) Qual o campo da pesquisa, por que ele foi escolhido e qual o problema de pesquisa nele 
investigado; 

b) Como foi realizada a pesquisa de campo: onde, quando, envolvendo quais interlocutores(as), 
tipos de abordagens e respectivos desafios das interlocuções; 

c) Quais os principais resultados alcançados e principais conceitos trabalhados; 
d) Possibilidades de continuidade e desdobramentos.  

 

ANEXO 4 

Sugestão de formato do Relato das impressões etnográficas da aula (optativa) de campo no Tribunal do 
Júri. 
O relato deverá conter, no máximo, 12 mil caracteres com espaços e contemplar as seguintes 
impressões, entre outras: 

a) Do espaço externo ao Fórum (arquitetura do prédio, espaço do estacionamento e o que eles 
comunicam); 

b) Da fila para a entrada no Fórum (modo das pessoas se portarem; conversas percebidas; 
controles e reações a eles); 

c) Do espaço interno do Fórum (arquitetura do prédio e distribuição das pessoas pelos espaços); 
d) Da sala de julgamento (mobiliário, divisões da sala e distribuição das pessoas); 
e) Da dinâmica do julgamento (tudo o que chamar a atenção e reflexões antropológicas de por 

que a atenção foi despertada); 
f) Menções a alguns dos textos discutidos em aula. 


