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PROGRAMA
As exigências da disciplina se desdobrarão em dois tipos de atividades: 1. em
campo e 2. em sala de aula. Como parte das primeiras, os estudantes realizarão
uma prática de pesquisa de campo. Em sala de aula discutiremos os avanços da
pesquisa em campo e uma bibliografia básica sobre pesquisa etnográfica.
1. Pesquisa de campo individual ou em pequenos grupos de até três
membros.
O tema geral de pesquisa da turma será o de Religião e Sociedade. Para isso,
cada estudante ou equipe de estudantes escolherá um grupo social a ser
observado: uma igreja, um terreiro, um grupo de oração, ou os efeitos de
uma determinada fé no comportamento daqueles que a compartilham
dentro de uma instituição, empresa ou corporação.
Logo definirá que tema será o foco ou pergunta a ser respondida mediante a
observação do grupo social escolhido
Os alunos escolherão um

2. Programa de Leituras a ser comentadas em sala de aula e levadas em
conta para a realização do exercício etnográfico.
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Avaliação
1.
2.
3.

Os alunos serão avaliados com base nos seguintes trabalhos:
Participação em aula demonstrando a leitura dos textos
Entrega das notas de aula em versão legível
Exposição em seminário da prática etnográfica e entrega de um informe com os
resultados da mesma.
Para este último ponto se disponibilizarão as últimas quatro aulas do semestre (23, 25 e 30
de junho; e 2 de julho) para a exposição em seminário dos resultados e dilemas do trabalho
de campo realizado por cada estudante ou equipe de estudantes.

