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Resumo: A etnografia, historicamente associada à pesquisa antropológica, vem sendo
cada vez mais utilizada como método de pesquisa na ciência política. Com o potencial
de revelar dinâmicas de funcionamento do poder e da política inacessíveis por meio
de outros métodos, a pesquisa etnográfica tem ajudado a explorar questões como: o
significado de determinadas práticas políticas para os atores que as levam a cabo; a
forma como burocratas e políticos moldam suas ações e práticas à medida que
interagem; e as diferentes maneiras pelas quais legisladores e servidores públicos
formulam e implementam políticas públicas. Em que pese sua utilidade e potencial
contribuição para o avanço da disciplina, são necessários cautela e rigor quando da
opção por um desenho de pesquisa etnográfico. Assim como outros métodos
tradicionalmente adotados na ciência política, a realização de uma etnografia implica
uma série de técnicas e cuidados que dizem respeito, entre outros: à forma de
aproximação e de entrada no campo; às relações entre pesquisadores e pesquisados;
ao formato de construção da narrativa; às conclusões e constatações possíveis; e ao
engajamento no debate teórico.

Objetivo: O curso tem como propósito oferecer aos alunos uma visão geral da
etnografia como método de pesquisa, considerando sua utilização crescente no campo
da ciência política. Para tanto, serão trabalhados os seguintes temas: o lugar da
etnografia no debate epistemológico sobre a construção de conhecimento nas ciências
sociais e sua relação com outros métodos qualitativos (Aula 1); a incorporação da
etnografia como método de pesquisa na ciência política e suas contribuições recentes
para a compreensão do Estado (Aula 2); considerações sobre como conduzir uma
etnografia com rigor e sobre a natureza do conhecimento produzido a partir desse
método (Aula 3). Ao final do curso, espera-se que os alunos tenham uma noção geral
sobre pesquisa etnográfica, sejam capazes de identificar sua inserção no debate sobre
as diferentes formas de construção de conhecimento nas ciências sociais, conheçam
suas limitações e potenciais, e estejam equipados com ferramentas suficientes para
dar início a uma pesquisa etnográfica.

Ementa: O curso será dividido em quatro encontros, nos dias 26, 27, 28 e 29 de
março, das 14h às 18h. Será disponibilizada uma bibliografia, a ser discutida em cada
encontro (Dropbox), que deverá ser lida com antecedência pelos alunos. A avaliação
consistirá na produção de um trabalho individual, no formato de uma pequena
narrativa etnográfica (2-3 páginas) de um evento relacionado ao tema de pesquisa do
aluno, com base na literatura trabalhada no curso. As propostas de trabalho serão
apresentadas e discutidas com a professora no encontro do dia 29 de março. O
trabalho final deve ser entregue no dia 29 de abril.

Link Dropbox:
https://www.dropbox.com/sh/ngmdbm858ksoiru/AACYulAC9puzBGvOwY0O30Sta
?dl=0
Aula 1: 26/03 – Introdução à etnografia: epistemologia, teoria e prática de pesquisa
a) O lugar da etnografia no debate epistemológico sobre a construção de conhecimento
nas ciências sociais;
b) As origens da etnografia como desenho de pesquisa e sua importância para o
desenvolvimento da teoria social;
c) A relação entre a pesquisa etnográfica e outros métodos de pesquisa qualitativa;
d) Debates recentes sobre a pesquisa etnográfica, suas limitações e potenciais.
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Aula 2: 27/03 – A evolução da pesquisa etnográfica no campo da ciência política

a) A utilização da etnografia para a compreensão de fenômenos políticos
contemporâneos (antropologia da política e etnografia política);
b) A etnografia no estudo do Estado;
c) Principais contribuições da pesquisa etnográfica no campo da ciência política.
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Aula 3: 28/03 – Conduzindo uma pesquisa etnográfica: algumas considerações
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Reflexividade do pesquisador;
Implicações das relações de poder entre pesquisadores e pesquisados;
Forma de inserção no campo;
Anonimato e preservação das fontes;
Narrativa e construção do texto;
Discussão teórica;
Natureza do conhecimento produzido (generalização, representatividade,
comparação)
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Aula 4: 29/03 – Discussão das propostas de trabalho

