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Ementa:
Pesquisa etnográfica e suas metodologias. Registro etnográfico e diário de campo. Escrita
etnográfica. Etnografia e questões éticas. Etnografia aplicada a contextos urbanos.
Etnografia na pesquisa em EJA.

Objetivo: A pesquisa etnográfica, que tem sua origem no campo da Antropologia, tem
sido historicamente requerida por pesquisas que buscam dialogar com a vida social em
diferentes sociedades e culturas. Há algum tempo, também é utilizada, e cada vez com
maior frequência, por pesquisadores/as de diversas áreas das ciências humanas e sociais,
dentre elas a educação, para a elaboração de investigações que busquem abarcar as
sutilezas das relações estabelecidas entre diferentes sujeitos, assim como dos costumes e
práticas sociais que embasam seus modos de vida. Nesse contexto, por abarcar uma
quantidade significativa de sujeitos com diferentes pertencimentos sociais, as turmas de
EJA constituem-se num campo privilegiado para a pesquisa etnográfica. A EJA é uma
modalidade de ensino que abarca aqueles/as indivíduos que foram sistematicamente
excluídos da possibilidade de alfabetização/educação escolar ao longo de suas vidas.
Parte significativa dessa exclusão está relacionada a questões sócio-antropológicas, que
abarcam diferenças de classe social, raça/etnia, gênero, sexualidades, geração,
experiência religiosa, entre outros aspectos.
O objetivo deste minicurso é propor uma introdução ao uso da pesquisa etnográfica
aplicada às pesquisas em EJA. Buscaremos, a partir da bibliografia indicada e dos debates
suscitados pelos exemplos de pesquisa trazidos pelos/as cursistas, pensar as metodologias
possíveis e a dimensão ética da pesquisa antropológica aplicada à EJA. Buscaremos
ainda, pensar em possibilidades temáticas e como contemplar adequadamente aos
sujeitos deste campo na escrita etnográfica.
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Metodologia/avaliação: Aulas expositivo-dialogadas a partir da bibliografia relacionada,
discussões dos textos base, discussão de questões de pesquisa trazidos pelos/as cursistas.
O curso será organizado em dois momentos: 1) Pesquisa etnográfica: metodologias e
possibilidades; 2) Etnografia aplicada à pesquisa em EJA. Avaliação: será computada a
presença no minicurso.
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