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O objetivo do curso é proporcionar às alunas e alunos uma visão geral dos métodos
e técnicas pesquisa envolvidos e/ou implicados na escrita etnográfica. Estruturado
como uma oficina – e prevendo dois exercícios a serem debatidos em sala – espera‐
se que o enquadramento do debate vá além do “como fazer” para trabalhar
questões epistemológicas, éticas, políticas e teóricas constitutivas da pesquisa
qualitativa e da escrita etnográfica. Para tanto, a primeira parte do curso será
dedicada à (re)leitura de textos clássicos em diálogo com questões
contemporâneas– de modo a construir um panorama amplo das questões éticas,
teóricas e epistemológicas que marcam a pesquisa antropológica. Em seguida, o
curso se volta para a discussão de práticas, métodos e desenho de pesquisa – desde
a escolha do campo (lugares, falas, espaços, tempos), até a formulação de perguntas
de pesquisa. Ocurso focaliz ará métodos e técnicas particulares de pesquisa
(observação participante, a questão das narrativas e da memória, a problematização
do uso de fontes de arquivos (convencionais e/ou construídos), a realização e
interpretação de entrevistas, e o uso e produção de imagens na pesquisa.
É recomendável que os inscritos definam os temas dos projetos a serem
desenvolvidos ao longo da oficina o quanto antes (até a quinta aula, quando deverão
entregar uma lauda sobre o projeto que pretendem desenvolver ao longo da
etnografia). Além disso e da presença em sala, a avaliação será feita com base em
dois exercícios e um trabalho final:


1o exercício:
Conduzir uma entrevista de 40‐50 minutos, e transcrever os primeiros 10 minutos. A partir
disso, elaborar um relatório que elabore (a) possíveis dificuldades e/ou surpresas
experimentadas; (b) o que faria diferente se pudesse refazer a entrevista; (c) o que se
esperava (d) como derivar “dados etnográficos” das respostas de seu informante às suas
perguntas.



2o exercício:
Escrever, em até duas páginas, a seção metodológica para um projeto de pesquisa existente
(de autoria de professores/pesquisadores sediados no Rio de Janeiro, já aprovados por
agências de fomento) a ser distribuído e discutido em sala de aula.



Trabalho final
Entrega de um projeto de pesquisa (que pode ser a pesquisa do aluno ou outro tema
acordado previamente com a professora). A avaliação privilegiará o desenho metodológico
do projeto.
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