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Ethnography is actively situated between powerful systems of meaning. It poses its questions at
the boundaries of civilizations, cultures, classes, races, and genders. Ethnography decodes
and recodes, telling the grounds of collective order and diversity, inclusiion and exclusion. It
describes processes of innovation and structuration, and is itself part of these processes.

Ethnography is an emergent interdisciplinary phenomenon. Its authority and rhetoric have
spread to many fields where culture is a newly problematic object of description and critique
(James Clifford, Writing Culture, 1986, Introduction, p. 3)

Nesta epígrafe, notamos o alargamento da noção de etnografia , distinguindo-se, por exemplo,
de uma afirmação que encontramos em Sahlins quando ele diz que a etnografia ou é
antropologia ou não é nada . Mas, o debate em torno da etnografia não estão apenas no seu
caráter disciplinar ou interdisciplinar. Também, na referencia à relação entre parte e todo, entre
compreensão e explicação, entre descrição e representação , entre pesquisa de campo e
teoria , etc. Tendo em vista que um dos eixos definidores desta área do doutorado é a prática
etnográfica, este curso pretende debruçar-se sobre estas discussões.

Para isto, serão lidas algumas etnografias (clássicas e contemporâneas); serão discutidas
algumas das perspectivas em torno da tradução e, finalmente, os trabalhos já produzidos na
área. Haverá também um espaço para a discussão das questões postas pelas pesquisas em
andamento nesta área do doutorado.

Assim, torna-se importante ressaltar que este curso não terá um formato convencional,
caracterizando-se por uma contribuição coletiva (através da responsabilidade pelos seus
distintos blocos e seminários) dos participantes da área e desta disciplina.
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