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Este curso tem por objetivo apresentar um panorama de estudos etnográficos
em escolas, elencando de maneira crítica as principais questões suscitadas em
tais contextos. As leituras sugeridas ensejam debates sobre a relação da/o
pesquisadora/o com variados interlocutores em campo: crianças, jovens,
educadores diversos. Da relação de investigação emergem questões variadas os
limites da antropologia diante do tempo, do espaço, da conformação e
transformação de visões de mundo em curso em uma escola.
A proposta do curso nasce da necessidade de consolidar uma área emergente de
interesse para a professora do curso que atualmente desenvolve uma proposta
de pesquisa chamada de “etnografia popular” em escolas de ensino médio do
Distrito Federal.

Orientação geral
Este curso sustenta-se na leitura prévia de textos a serem discutidos em sala de
aula.
A presença a 75% das aulas é condição necessária para que as/os estudantes
sejam avaliados/as na disciplina. A/o estudante que faltar a mais de 7 encontros
será automaticamente reprovada/o na disciplina.
A avaliação, por sua vez, consistirá de um trabalho final a ser apresentado em um
seminário no fim do curso.
O trabalho deve refletir explicitamente as discussões feitas a partir da
bibliografia a partir de um tema de escolha da/o estudante.
O trabalho deverá ter um mínimo de duas e um máximo de três mil palavras
(excluindo bibliografia).
O trabalho deverá ser (i) entregue impresso e (ii) apresentado oralmente em sala
de aula, durante as datas estipuladas de cada seminário.
A/o estudante deve entregar junto com o trabalho uma declaração assinada
afirmando que o texto apresentado é de sua exclusiva autoria.
A formatação do trabalho deve seguir as normas do Anuário Antropológico.
O seminário em que os trabalhos serão apresentados deve ser um fórum de
discussão e aprendizado.
Por tal razão, as e os estudantes serão avaliados (i) pelo conteúdo escrito de seus
textos, (ii) por sua apresentação oral e também (iii) por seu engajamento na
apresentação alheia.
Quanto ao último aspecto, ressalto a fundamental presença e participação das e
dos estudantes na audiência dos trabalhos de suas e seus colegas.
Por fim, faço notar que a bibliografia do curso pode ser alterada, expandida ou
condensada, conforme o andar das aulas.
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