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Programa de Pós-Graduação em História, Política e Bens Culturais 

 M estrado e Doutorado Acadêmicos em História, Política e Bens Culturais 

 

Disciplina: Leitura de monografias clássicas das Ciências Sociais 

Tipo: Eletiva 

Professores: Celso Castro e Sílvia Monnerat 

Período: 2023.1 

Horário: Quintas-feiras, das 14h às 18h, entre 09/03 e 04/05 

Carga horária: 30 horas 

 

 

 EMENTA 

 

Monografias clássicas das Ciências Sociais: métodos, estilos e resultados 

 
 OBJETIVOS 

  
O curso estará centrado na leitura integral de três monografias clássicas das Ciências Sociais: Os 

argonautas do Pacífico Ocidental, de Bronislaw Malinowski (1922), Coming of Age in Samoa/ 

Adolescencia y cultura em Samoa, de Margaret Mead (1928) e Sociedade de Esquina, de William 

Foote-Whyte (1943). Nos cursos de Ciências Sociais, os alunos geralmente leem apenas artigos 

ou partes de livros clássicos da disciplina. Embora isso seja em boa medida inevitável, a falta de 

leitura integral de monografias leva a que se perca uma compreensão mais densa de aspectos 

relacionados aos métodos de pesquisa utilizados, aos estilos de escrita dos autores e aos resultados 

da etnografia, tanto em termos de compreensão do objeto específico de cada monografia, quanto 

do impacto acadêmico e público que tiveram. 

 

 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

Data Conteúdo Programático Atividades e textos para leitura 

9/3 
Apresentação do curso e dos 

alunos 

Aula de 14 às 16h. 

16/3 Malinowski 1 
Argonautas: prefácio (p. 38) até p. 175 (cap. 

III), total 138p. 

23/3 Malinowski 2 
Argonautas: caps. IV a IX (pp. 177-334), total 

158 pp. 

30/3 Malinowski 3 
Argonautas: caps. XVI a XXII, p. 495-655 

(sem cap. XVIII), total 121p. 
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6/4 Não haverá aula (feriado Semana Santa) 

13/4 Mead 1 Coming of Age: caps. I a XI 

20/4 Mead 2 Coming of Age: caps. XII a XIV e apêndices 

27/4 Foote-Whyte 1 Sociedade de Esquina: introdução e parte I 

4/5 Foote-Whyte 2 Sociedade de Esquina: conclusão e apêndices 

 

 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

Trabalho final (10,0) 

 

 BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA 

 

Observação: Os livros não serão disponibilizados, portanto os alunos devem providenciar com 

antecedência empréstimo de biblioteca ou compra. Ficará disponível no eclass apenas a versão em 

espanhol do livro de M. Mead. Recomendamos também que comecem a leitura dos livros assim 

que possível, mesmo antes do início do curso. 

 

o Malinowski, Bronislaw. Os argonautas do Pacífico Ocidental (1922) 

o Mead, Margaret. Coming of Age in Samoa (1928). Versão em espanhol: Adolescencia y 

cultura em Samoa 

o William Foote-Whyte, Sociedade de Esquina (1943) 

 

 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: a ser disponibilizada durante o curso. 


