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1) As condições da investigação etnográfica: a escolha do tema e do terreno 

Viabilidade, otimização, delimitação. A adequação tema-questão-terreno. Meio de 

interconhecimento e cena social. A transformação em objeto.  

A preparação do terreno. A inserção no terreno. Localização, apresentação e contactos. Negociar 

uma colaboração. Práticas e estratégias. A progressão dos contactos: arborescência e sistematização.  

2) Observação e entrevista etnográficas: recursividade, cruzamento e complementaridade 

A observação como “coisa mental”. Perceção, memorização e notação 

Regras de observação. Categorias de elementos observáveis: acontecimentos, situações coletivas, 

interações, lugares, objetos.  

Esquemas espácio temporais e de contagem. Nomes e detalhes 

Observação e participação 

A especificidade da entrevista etnográfica face a outros tipo de entrevista; a inscrição num meio de 

interconhecimento e numa relação pessoal com o/a investigador/a. Recursividade das entrevistas. 

Quem entrevistar, como, quando. A observação da e na entrevista. A mutualidade  observação-

entrevista. 

 

Nota biográfica 

Manuela Ivone Cunha (CRIA-UMinho) é doutorada em antropologia, com agregação em sociologia. 

Contemplada com o Prémio Sedas Nunes Para as Ciências Sociais pela sua investigação etnográfica 

sobre prisões, economia retalhista da droga e gestão penal da desigualdade, a sua investigação tem-

se centrado também em economias informais, nas interseções entre justiça criminal, desigualdade 

(classe-género-‘raça’/etnicidade) e diferença cultural. Numa linha paralela tem estudado formas 

emergentes de dissensão vacinal. As diferentes linhas de pesquisa articulam-se numa abordagem 

mais ampla das transformações contemporâneas do poder, das disciplinas e da ação do Estado. Foi 

vice-presidente da Associação Europeia de Antropologia Social (EASA) e é  diretora da revista 

Etnográfica. 
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