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PLANO DE AÇÃO PEDAGÓGICA 

 

Área: Antropologia 

Curso: Antropologia (Reuni) 

Disciplina: Elaboração de Projetos de Pesquisa (ATP-005. Sextas, das 19:00 as 

21:40 – sala 3042) 

Período: 1º semestre de 2011 

Coordenação da atividade: Prof. Rogério Duarte do Pateo 

Ementa: 

A pesquisa em ciências humanas: métodos e técnicas. As etapas da pesquisa: escolha 
do tema, esboço do projeto, construção do objeto, formulação do problema e da 
problemática, revisão da literatura. 

 
Objetivo geral: 
Fomentar discussões sobre o carater científico das pesquisas antropológicas, 
compreender a estrutura e os procedimentos das agencias de financiamento e 
apreender a elaborar um projeto de pesquisa segundo os parâmetros da academia. 
 
Avaliação 
Trabalho sobre a primeira parte do curso (40%) 
Apresentação de proposta de projeto (10%) 
Projeto de pesquisa final (50%) 
 
Primeira unidade: 
A antropologia como ciência. Os pressupostos da pesquisa científica. A crítica à 
ciência. O lugar da antropologia na produção do conhecimento científico. 
 
 
 
18/03 
A antropologia é ciência? – The New York Times (tradução Veja: 
http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia/antropologia-e-ciencia-especialistas-
discordam) 
 
Antropologia é ciência – Luis Fernando Dias Duarte. Instituto Ciência Hoje: 
http://cienciahoje.uol.com.br/colunas/sentidos-do-mundo/antropologia-e-ciencia 

http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia/antropologia-e-ciencia-especialistas-discordam
http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia/antropologia-e-ciencia-especialistas-discordam
http://cienciahoje.uol.com.br/colunas/sentidos-do-mundo/antropologia-e-ciencia
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O que é a Antropologia – American Anthropological Association: 
http://www.aaanet.org/about/WhatisAnthropology.cfm (tradução) 
 
AAA responde à controvérsia pública sobre ciência na antropologia: 
http://www.aaanet.org/issues/press/AAA-Responds-to-Public-Controversy-Over-
Science-in-Anthropology.cfm (tradução) 

 
 
25/03 
Merton, R. “Os Imperativos Institucionais da Ciência”. In:  Dias de Deus, J. (org.) A 
Critica da Ciência: sociologia e ideologia da ciência. Rio de Janeiro, Zahar Editores. 
1974 (pag. 37-52). 
 
1/04 
Kuhn, T. “A função do dogma na investigação científica” In:  Dias de Deus, J. (org.) A 
Critica da Ciência: sociologia e ideologia da ciência. Rio de Janeiro, Zahar Editores. 
1974 (pag. 53-80). 
 
08/04 
 
Matta, R. da. “A antropologia no quadro das ciências” in: Relativizando:uma 
introdução às ciências sociais”. Petroplois, Vozes. (pag 17-58). 

 
15/04 
Matta, R. da. “O oficio do etnólogo, ou como ter ‘Anthropological Blues’”. In: Nunes, 
E. O. (org.) A Aventura Sociológica: objetividade, paixão, improviso e método na 
pesquisa social. Rio de Janeiro, Zahar. (pag. 23-35). 
 
21/04 – feriado semana santa 
 
Segunda unidade: 
O projeto de pesquisa 
 
29/04 – entrega de trabalhos 
 
Ecco, U. “Que é uma tese e para que serve”. In: Como se faz uma tese. São Paulo, 
Perspectiva. (pag. 1-34) . 

 

06/05 

Ecco, U. “A pesquisa do material”. In: Como se faz uma tese. São Paulo, Perspectiva. 
(pag. 35-79) . 

http://www.aaanet.org/about/WhatisAnthropology.cfm
http://www.aaanet.org/issues/press/AAA-Responds-to-Public-Controversy-Over-Science-in-Anthropology.cfm
http://www.aaanet.org/issues/press/AAA-Responds-to-Public-Controversy-Over-Science-in-Anthropology.cfm
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13/05 

Ecco, U. “O plano de trabalho e o fichamento”. In: Como se faz uma tese. São Paulo, 
Perspectiva. (pag. 81-112) . 

20/05 

Ecco, U. “A redação”. In: Como se faz uma tese. São Paulo, Perspectiva. (pag. 113-
142) . 

 

Terceira unidade: 

Troca de experiências 

 

27/05 

convidado 

03/06 

convidado 

10/06 

convidado 

17/06 

apresentação de projetos 

24/06 

apresentação de projetos 

01/07 

avaliação e encerramento do curso 

 

 

 


