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CHAMADA PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 
(Data limite para submissões: 15 de fevereiro de 2019) 

 
COMITÊ ACADÊMICO  
Maria Dantas-Whitney - USA - Western Oregon University  
Ángeles Clemente - México - Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca 
Regina Coeli Machado e Silva - Brasil – PPL/PISCF- UNIOESTE – Universidade Estadual do Oeste do Paraná  
Carolina Gandulfo - Argentina - Universidad Nacional del Nordeste e Instituto Superior San José 
Alba-Lucy Guerrero - Colombia -  Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá 
Diana Milstein - Argentina - FACE/Universidad Nacional del Comahue y CIS-COMICET/Instituto de Desarrollo 
Económico y Social 
 
ANTECEDENTES 
The I Fórum de Pesquisas Etnográficas com Crianças e Jovens pretende fortalecer o debate de temas de 
pesquisa desenvolvidos em cinco simpósios anteriores sobre etnografia com crianças e jovens que ocorreram em 
2009 em Buenos Aires, Argentina, em 2011, em Bogotá, Colômbia, em 2013, em Oaxaca, México, em 2016, em Foz 
do Iguaçu, Brasil e em 2018 em Resistência, Argentina. Em Buenos Aires, o simpósio abriu um espaço para 
discussões sobre o papel das crianças e adolescentes na produção do conhecimento social. Em Bogotá, o evento 
contou com investigações etnográficas sobre como crianças, adolescentes e jovens se envolvem em dinâmicas 
sociais, educacionais, políticas e culturais e como esses atores exercem sua agência para propor alternativas 
possíveis para transformação de suas identidades e de seu cotidiano. Em Oaxaca, as apresentações enfocaram o 
envolvimento dinâmico, a agência e o compromisso de todos os participantes da pesquisa etnográfica: 
pesquisadores, crianças, adolescentes, jovens adultos e outros atores. Tanto em Foz do Iguaçu quanto em 
Resistência o evento incluiu pesquisas que utilizaram outras formas de pesquisa qualitativa, fomentando o diálogo 
entre pesquisadores que empregam diferentes métodos para avançar no conhecimento sobre contextos sociais e 
processos educativos com a participação de crianças, adolescentes e jovens.  
 
O I Fórum de Investigações Etnográficas com Crianças e Jovens será o primeiro evento organizado pela 
RIENN: Red Internacional de Etnografía con Niñas, Niños y Jóvenes fora da América Latina. O Fórum reunirá 
pesquisadores de diversas disciplinas acadêmicas e regiões geográficas para troca, discussão e colaboração 
teóricas. Convidamos a apresentar trabalhos que explorem e problematizem, por meio do engajamento em 
pesquisas colaborativas com crianças, adolescentes e jovens, questões relacionadas a diversos contextos 
educacionais socioculturais. 
 
OBJETIVOS  
• Reunir resultados de pesquisas etnográficas (concluídas ou em andamento), que examinem e problematizem 
processos políticos e culturais em contextos educacionais. 
• Promover discussões epistemológicas, teóricas e metodológicas sobre o envolvimento de crianças, adolescentes e 
jovens adultos como colaboradores na pesquisa qualitativa social em geral, e na pesquisa etnográfica em particular. 
 
LINHAS TEMÁTICAS E QUESTÕES A SEREM DEBATIDAS 
Esperamos receber trabalhos que explorem e problematizem aspectos relativos a processos educativos em diversos 
contextos socioculturais e geográficos e que incorporem elaborações produzidas por investigadores em colaboração 
com crianças, adolescentes e jovens. 
Nos interessam trabalhos que abordem os seguintes temas: 

• Práxis etnográficas  
• Espaços, tempos e vida cotidiana 



	

• Corpos e saberes 
• Gênero e sexualidade 
• Raça e etnia 
• Classe social, nacionalidade e religião 
• Saúde, alimentação e abrigo 
• Idade e geração 
• Processos linguísticos e culturais 
• Contextos mediados, multimodais e virtuais de socialização 
• Experiências educacionais em contextos rurais e urbanos 
• Migração, diásporas e transnacionalismo 
• Engajamento político e formação de cidadãos em contextos educacionais 
• Violência, resistência e resolução pacífica 

 
Esperamos promover debates centrados nas seguintes questões: 
• Como entendemos a interação intercultural nas escolas e em outros espaços de socialização? 
• Como as crianças, adolescentes e jovens podem participar do processo de pesquisa social? 
• Como podemos integrar os processos reflexivo da etnografia/investigação qualitativa com as ideias, os trabalhos, 
os sonhos e as ações das crianças e dos jovens?  
• Qual o benefício da pesquisa etnográfica / qualitativa na construção da subjetividade entre crianças, adolescentes 
e jovens? 
• Quais são as possibilidades da pesquisa de adultos com crianças, adolescentes e jovens para transformar 
processos educacionais e culturais? 
• Como as relações entre pesquisadores e crianças / jovens entram nos debates epistemológicos, metodológicos e 
éticos da Etnografia durante os processos de pesquisa colaborativa? 
• Como podemos entender os papéis dos participantes não acadêmicos na construção do conhecimento 
etnográfico? 
• Que novos debates sobre a escrita e outras modalidades de representação dos resultados da pesquisa etnográfica 
podem abrir possibilidades de co-autoria com crianças e jovens? 
 
FORMATO DO FÓRUM   
Os trabalhos serão agrupados em sessões temáticas ou painéis com três ou quatro apresentações. Cada sessão 
terá um debatedor que fará comentários e envolverá o público no diálogo. Uma estrutura típica para uma sessão 
com três ou quatro trabalhos permite aproximadamente 15 minutos por apresentação, 5 minutos de comentários e 
30 minutos de discussão com o público. O tempo pode ser ajustado com base no número de apresentações por 
sessão. 
 
SUBMISSÕES DE PROPOSTAS DE TRABALHO  
Serão aceitas propostas de trabalho em inglês, espanhol ou português. As propostas devem incluir: 
• Título (máximo de 20 palavras) 
• Resumo (máximo de 120 palavras) 
• Resumo expandido do trabalho que inclua os seis elementos seguintes (máximo de 2.000 palavras, excluindo 
referencias bibliográficas): 
1. Questões, objetivos e / ou finalidades 
2. Perspectivas teóricas 
3. Participantes da pesquisa, métodos, técnicas ou modos de investigação 
4. Construção dos dados, incluindo uma descrição detalhada dos processos, abordagens e/ou reflexões 
relacionadas ao trabalho de campo. 
5. Conclusões e / ou conclusões preliminares 
6. Importância do tema/objeto estudado  
 
As propostas devem ser submetidas no site: http://encuentrosetnograficos.weebly.com 
 
DATAS IMPORTANTES 
Prazo final para envio de propostas: 15 de fevereiro de 2019 
Notificação de aceitação: 28 de fevereiro de 2019 
Período de pré-inscrição: 28 de fevereiro a 30 de abril de 2019 
 
Para mais detalhes sobre o evento e para enviar sua proposta, por favor, visite nosso site:  
http://encuentrosetnograficos.weebly.com 
 
Caso tenha dúvidas ou perguntas, por favor envie mensagem para: encuentrosetnograficos@gmail.com 


