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Introdução

• Malinowski em seu livro  “Os Argonautas do Pacífico Ocidental” 
consolida a pesquisa de campo intensiva como importante  
ferramenta  de  trabalho  para  os  antropólogos ao descrever as 
sociedade nativas das Ilhas Trobriand.

• Malinowski  apresenta uma preocupação em detalhar os princípios 
fundamentais que compõe o método de pesquisa da antropologia 
moderna nas



O que propõe o Método Etnográfico...

Geertz (1989) afirma: 

“[...] o homem é um animal amarrado a teias de significados 
que ele mesmo teceu, assumo a cultura como sendo essas 
teias e a sua análise; portanto, não como uma ciência 
experimental em busca de leis, mas como uma ciência 
interpretativa, à procura de significado.” 



Características do Método Etnográfico...

•A interação prolongada entre o pesquisador e o 
sujeito da pesquisa e a interação cotidiana do 
pesquisador no universo do sujeito. Assim, a 
investigação envolve observação densa, criteriosa, 
detalhada tendo como foco a fala e a interpretação 
dos sujeitos participantes da investigação e, 
envolvendo uma visão holística de todo o entorno 
sociocultural no qual os sujeitos e suas ações 
acontecem. 



Etapas da pesquisa etnográfica

• Lüdke e André (1986) apontam três etapas para a realização da 
pesquisa etnográfica: 

• a exploração, que envolve as escolhas de campo e sujeitos bem 
como, as primeiras observações e aproximações no e com o contexto 
da investigação; 

• a decisão, que implica nas escolhas dos dados relevantes, das fontes 
e até dos instrumentos; 

• e a descoberta, que consiste na explicação da realidade e na forma 
de situar as várias descobertas num contexto mais amplo.



Finalizando...

• O método etnográfico se consolidou como “padrão ouro” 
para estudos sociológicos e antropológicos.

• Em tempos de pasteurização do conhecimento científico ele, 
através de seu método, rigoroso, profundo e radical, exige 
um tempo outro, um tempo que não se rendeu à velocidade 
e superficialidade de muitas áreas do conhecimento 
científico.
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