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Neste curso, discutiremos relações entre campo, teoria, afeto e escrita na análise etnográfica. Mais 
do que procedimento descritivo, a etnografia é reflexão e produção teórica. O trabalho de campo 
se torna a marca da antropologia no início do século XX, quando a análise etnográfica, destinada 
à descrição das particularidades de povos tomados como singulares, passa a sustentar a 
comparação e a descoberta de universais. Questionamentos teórico-metodológicos acerca do 
pressuposto da universalidade de certas categorias, bem como reflexões sobre as relações de poder 
que perpassam as noções de campo, alteridade e os vínculos entre quem pesquisa e os sujeitos 
com quem pesquisa, transformam substancialmente o fazer antropológico a partir dos anos 1970.  
O campo deixa de ser definido por fronteiras geográficas e temporais e pelo exótico, e torna-se 
cada vez mais colorido por tramas de afeto e risco que demandam responsabilidades e 
posicionamentos. Agora, antropólogas e antropólogos muitas vezes fazem parte dos coletivos 
com que realizam suas pesquisas, ou de algum modo criam identificação com eles. Além disso, 
as interpelações de pesquisa passam a se estender a diferenças que não se resumem a vidas e 
relações humanas, mas conjugam outros seres. Relativismo, alteridade, observação e participação 
adquirem, assim, novos tons. Ao mesmo tempo, algumas práticas permanecem. O trabalho de 
campo continua a ser realizado e registrado em diário (s), gravações, fotografias - registros que 
posteriormente sustentam a escrita de etnografia. As relações em campo definem possibilidades 
de inserção, e geram compromissos éticos. Mas o campo acaba? Qual o tempo da análise 
etnográfica? Como nossos afetos e as preocupações dos sujeitos com quem trabalhamos adentram 
nossas análises? O que acontece quando nossos trabalhos vão a público e quais as suas 
implicações políticas? Essas são algumas das reflexões que pretendemos realizar ao longo do 
curso. 

 

 

 

 

	


