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DISCIPLINA 
 
CÓDIGO  / TURMA NOME 

HZ 460A Pesquisa Antropológica 
 
PRÉ-REQUISITOS 

HZ363/ AA200 

 
CARGA HORÁRIA:  (Nº DE HORAS POR SEMANA) 
TEORIA: 02 PRÁTICA: 02 LABORATÓRIO: 00 ORIENTAÇÃO: 04 ESTUDO: 00 

ATIVIDADE À DISTÂNCIA : 00 HORAS AULA EM SALA: 04 

 
CRÉDITOS:  
08 

 
HORÁRIO : 

3a. feira – 14h às 18h 

 
PROFESSOR (A)  RESPONSÁVEL                                            CONTATO: 
Rita de Cássia Lahoz Morelli rclm@unicamp.br 

 
PED:  A (     )  B (     )   ou  C  (    ) 

  

 
PAD 

  

 
 
EMENTA 
Este curso tem como objetivo fornecer instrumentos teóricos e práticos sobre a pesquisa em 
Antropologia. Serão lidos e discutidos textos clássicos sobre pesquisa de campo e textos 
contemporâneos que os criticam e/ou rediscutem tendo em vista os contextos urbanos 
contemporâneos em que se realizam muitas dessas pesquisas. Serão lidas e discutidas 
também dissertações de mestrado e teses de doutorado que exemplifiquem não apenas a 
observação participante mas também outras metodologias qualitativas de uso 
antropológico, tais como entrevistas, histórias de vida e análise de documentos. Haverá 
experiência prática de pesquisa de campo e de elaboração de projeto de pesquisa. 
 
 
PROGRAMA 
O programa consistirá de três partes. 



Na primeira será lida e discutida a bibliografia clássica e contemporânea relativa ao 
trabalho de campo. 
Na segunda serão lidas dissertações e teses que exemplifiquem diversas abordagens 
metodológicas. 
Na terceira serão feitas experiências de trabalho de campo e discussões acerca dos diversos 
projetos de pesquisa em elaboração. 
 
 
 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO 
Dado que a disciplina será oferecida em módulo 4, serão privilegiadas aulas expositivas 
seguidas de discussões de textos pela classe após os intervalos. Na medida do possível, 
serão convidados os autores das dissertações e teses a serem discutidas para uma breve 
apresentação de seu trabalho para a classe, seguida de uma sessão de perguntas de 
esclarecimento. A dinâmica da parte final, relativa à experiência de campo e à elaboração 
de projeto de pesquisa, dependerá da disponibilidade de eventos a serem experimentados e 
da confluência ou não das escolhas temáticas feitas pelos alunos para seus respectivos 
projetos. 
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José Guilherme Cantor Magnani 
Mariza Peirano 
Paula Monteiro 
 
 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 
Os alunos serão avaliados conforme seu desempenho ao longo de todo o curso, incluindo-se 
aí a assiduidade e a participação ativa nas discussões em classe. O projeto de pesquisa, 
entretanto, a ser apresentado como trabalho de curso, representará o coroamento desse  
desempenho, recaindo sobre ele o conceito final.  
 

 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO A ALUNOS 

Os alunos serão atendidos fora da sala de aula, mediante agendamento, sempre que 
solicitarem.  
 
 
 


