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JUSTIFICATIVA
O quarto simpósio internacional “Encontro etnográficos com crianças, adolescentes e jovens em
contextos educativos”, busca fortalecer as linhas de investigação desenvolvidas nos três simpósios
anteriores sobre a etnografia com crianças, adolescentes e jovens. O primeiro simpósio foi
realizado em novembro de 2009 em Buenos Aires, Argentina, o segundo, em outubro de 2011 em
Bogotá, Colômbia, e o terceiro, em novembro de 2013, em Oaxaca, México.
Em Buenos Aires foi criado um espaço de intercâmbio e discussão sobre o papel das crianças e
jovens na produção de conhecimento social. Em Bogotá foram apresentados trabalhos
etnográficos que descrevem como crianças, adolescentes e jovens se envolvem nas dinâmicas
sociais, educacionais, políticas e culturais, e como exercem sua agência para propor possíveis
alternativas para transformação de suas identidades e de suas dinâmicas quotidianas. Em Oaxaca,
os trabalhos exploraram o envolvimento dinâmico, a agencia, e o compromisso de todos
participantes da investigação etnográfica: pesquisadores, crianças, adolescentes, jovens, e outros
atores.
Uma seleção dos trabalhos do simpósio de 2009 foi publicada em 2011 pela editora Miño y Dávila,
e uma segunda seleção de trabalhos do simpósio de 2011 está em processo de publicação com a
editora Pontificia Universidad Javeriana, em Bogotá. A terceira publicação, com uma seleção dos
trabalhos do simpósio de 2013, está em fase de planejamento.

Para este quarto evento em Foz do Iguaçu, Brasil, também abrimos a convocatória para
trabalhos realizados em colaboração com crianças, adolescentes e jovens que utilizem outros
enfoques de pesquisa qualitativa, e assim ampliar a possibilidade de diálogo entre os diversos
modos de avançar a produção de conhecimento sobre os processos educativos com a
participação de crianças, adolescentes e jovens.

OBJETIVOS
 Reunir resultados de pesquisas feitas em colaboração com crianças, adolescentes e jovens, em


andamento ou concluídas, que examinem e problematizem os processos políticos e culturais e
o papel das crianças e /ou jovens em contextos escolares.
Desenvolver debates epistemológicos, teóricos, e metodológicos sobre a incorporação de
crianças, adolescentes e jovens como colaboradores em trabalho de pesquisa social em geral e
etnográfica em particular.

LINHAS TEMÁTICAS E QUESTÕES ABERTAS
Esperamos explorar e problematizar aspectos relativos a processos educativos em
diversos contextos socioculturais e geográficos através de pesquisas produzidas por
investigadores em colaboração com crianças, adolescentes, e jovens.
Solicitamos trabalhos sobre os seguintes temas:














Espaços e tempos
Corpos e saberes
Construção de identidades/subjetividades
Práxis política e formação civil
Linguagem e processos sociais
Contextos de socialização mediados e virtuais
Experiências educativas em contextos urbanos e rurais
Práxis etnográfica
Gênero e sexualidade
Etnia e raça
Classe social, nacionalidade e religião
Idade e geração
Violência, resistência, e resolução pacífica

Esperamos dar lugar a debates em torno das seguintes questões:
 Como podemos compreender a interação intercultural nas escolas e em outros
cenários de socialização?




Qual o papel que têm ou podem ter as crianças, adolescentes e jovens no processo de
pesquisa social?
Como podemos incluir as ideias, trabalhos, sonhos e ações das crianças e dos jovens no
processo reflexivo da pesquisa etnográfica/qualitativa?
Qual é o benefício da pesquisa etnográfica na construção de subjetividade das crianças e
dos jovens?




Qual é o potencial da práxis etnográfica/qualitativa como um processo político e cultural
dentro de um âmbito educativo donde se desenvolvem as crianças, adolescentes, jovens e
adultos?
Quais são as possibilidades da pesquisa qualitativa de adultos em colaboração com
crianças, adolescentes e jovens para transformar processos educacionais e culturais?

FORMATO
Trabalhos podem ser submetidos em português, espanhol, ou inglês. Todos os trabalhos
completos serão distribuídos entre os participantes antes do simpósio para que as sessões sejam
inteiramente dedicadas à discussão de questões, problemas e abordagens de cada trabalho. O
número de trabalhos será limitado (máximo 40) para manter um alto grau de interação durante os
dois dias do simpósio. É essencial que os resumos proporcionem evidência da contribuição teórica
e metodológica da pesquisa em relação ao tema proposto. Durante 2017, os membros da
comissão acadêmica irão organizar um livro com uma seleção dos trabalhos mais significativos do
simpósio.
Prazo para submissão de resumos: 2 de fevereiro de 2016
Prazo para notificação de aceitação dos resumos: 12 de fevereiro de 2016
Prazo para submissão de trabalhos completos: 10 de abril de 2016

ENVIO DE RESUMOS
Resumos deverão ser submetidos em documento de Microsoft Word para o seguinte e-mail:
encuentrosetnograficos@gmail.com. Deverão ter no máximo 500 palavras. Deverão indicar o
título, nome(s) do(s) autor(es) e filiação institucional. Deverão incluir:
 Tema a problema
 Objetivo do trabalho
 Referencias teórico-metodológicas, enfatizando o caráter colaborativo do pesquisa
 Referencias sobre o trabalho de campo e análise preliminar
 Relevância do estudo.
Somente um resumo será aceito por cada participante. No dia 12 de fevereiro de 2016, os
trabalhos selecionados para o evento serão anunciados via e-mail.

SUBMISSÃO DE TRABALHOS COMPLETOS
Se o resumo for selecionado, dever-se-á apresentar o trabalho concluído até no máximo o dia 10
de abril de 2016, para o endereço de e-mail encuentrosetnograficos@gmail.com em arquivo PDF.
Trabalhos completos deverão ter no máximo 8000 palavras e deverão incluir um resumo, que
pode conter pequenas variações em relação ao original apresentado anteriormente. Para os
trabalhos completos, sugerimos incluir o seguinte: (1) introdução definindo o tema, o problema,
os objetivos, e uma breve discussão do quadro teórico, (2) aspectos metodológicos, enfatizando o
trabalho colaborativo com crianças, adolescentes e jovens, (3) resultados, (4) discussão e
interpretação dos resultados, sem repeti-los, (5) conclusões sucintas e claras, e (6) lista de
referências bibliográficas incluindo apenas os trabalhos citados no texto.

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS
As apresentações serão realizadas em sessões de 30 minutos. Em cada sessão se apresentará e se
discutirá um trabalho. O autor fará uma apresentação de 10 minutos com o restante do tempo
dedicado à discussão do estudo. Coordenadores serão selecionados entre os participantes do
simpósio para gerir o tempo e moderar as discussões em cada sessão. PARTICIPANTES DEVERÃO
LER TODOS OS TRABALHOS COMPLETOS ANTES DAS APRESENTAÇÕES. Trabalhos completos
serão distribuídos por e-mail no dia 15 de abril de 2016.
OFICINA: A investigação colaborativa com crianças, adolescentes, e jovens: Possibilidades e
limitações
Será organizada uma oficina de trabalho, aberta a todos os participantes do simpósio, para
estimular um debate sobre a etnografia e a pesquisa qualitativa em colaboração com crianças,
adolescentes, e jovens.

MESAS REDONDAS
Duas mesas redondas serão organizadas ao final de cada dia do simpósio, e serão abertas ao
público. Temas e participantes das mesas redondas serão selecionados depois que o programa do
simpósio for finalizado.

