
Cómo se fai un 

TRABALLO DE CAMPO



¿QUÉ É UN TRABALLO DE CAMPO?

A forma de obter información sobre a xente, a súa 
forma de vida, ás regras de convivencia (formais e 
informais), as súas relacións de  parentesco,  a 
súa organización política,  a forma de vivir o tempo 
libre, os gustos e hábitos hixiénicos e alimentarios, 
etc.

Realízase a través da convivencia directa coa xente 
e a forma de vida da cultura obxecto de estudio. O 
antropólogo participa da vida da comunidade ao 
mesmo tempo que realiza as súas observacións. 
Esta convivencia debe ser respectuosa e non 
interferir cos procesos sociais, nin para empeoralos, 
nin para melloralos. 



OBSERVACIÓNPARTICIPANTE
� Observar e participar ao mesmo tempo

� Observar non consiste só en mirar, senón en 
comprender e dar sentido ao que se mira.

� Mirar desde fora, sen participar activamente non permite 
captar a verdadeira dimensión das conductas.

� Na observación participan os sentidos pero tamén as 
nosas categorías, as nosas hipóteses e os nosos 
valores.

� A observación non é nunca neutra: ao mirar xulgamos e 
valoramos. O antropólogo debe ser consciente dos seus 
propios valores para poder ser neutral

� O que observamos é o diferente, aquelo que nos chama 
a atención porque está lonxe das nosas formas de vida. 



OBSERVACIÓNPARTICIPANTE

� O antropólogo debe penetrar na cultura que 
observa ata relativizar a súa cultura de orixe. 
Par iso debe:
� Formarse nesa cultura con anterioridade
� Deseñar unha estratexia para a investigación 

previa á observación.
� Trasladarse ao lugar da observación e comezar a 

observar durante un período de tempo longo que 
permita a identificación cultural.



OBSERVACIÓNPARTICIPANTE
� Implica:

1. Reciprocidade de dereitos e deberes coa cultura 
que se observa.

2. Estar mais atento aos deberes que aos dereitos
3. Duración e permanencia no contacto (non pode ser 

unha visita turística)
4. Nativizarse e compartir a vida nativa en todos os 

seus aspectos.
5. Deseño previo da investigación: Non se pode 

observar se non se sabe que se busca:
• Coñecemento dos problemas desde o punto de vista da  

disciplina antropolóxica.
• Facer explícita a hipótese de traballo (cal nos par ece que é a 

explicación, o que da sentido, aos feitos observado s)



OBSERVACIÓNPARTICIPANTE
CONDICIÓNS:

� a.- Vivir no medio da cultura a observar:
� Fase 1: os observados alteran o seu comportamento
� Fase 2: os observados acostumanse a o observador
� Fase 3: os observados aceptan ao observador como unha parte da súa vida 

cotiá. 
� b.-Recoñecer e nomear:

� Identificar os termos da nova cultura en relación cos da nosa cultura: ver se 
significan o mesmo.

� Coñecer a interpretación nativa dos nomes e as regras así como a descrición 
dos feitos e a súa valoración.

� Identificar en que se diferencia esas regras e normas con respecto a como se 
expresan na nosa cultura. 

� c.- Describir con naturalidade o que se observa
� Describir tanto o observado como a nosa participación e os sentimentos que nos 

provocou
� Levar un diario de campo.

O OBXECTIVO É ATOPAR O SENTIDO QUE OS OBSERVADOS DAN  A 
SÚA CONDUCTA



OBSERVACIÓNPARTICIPANTE

FASES:
1. Gañar a confianza do individuo a observar.
2. Empatizar coa súa forma de vida, 

identificándose cos elementos desa cultura.
3. Relativizar as formas de vida aprendidas 

previamente
4. Tomar conciencia dos propios sentimentos 

e formas de observar
5. Clarificar o que tentamos investigar  nas 

diferentes actividades de observación e 
obtención de datos



OBSERVACIÓNPARTICIPANTE
� INSTRUMENTOS:

� Descrición da vida ordinaria nun diario de campo
� Confeccionar mapas: da distribución espacial dos pobos, camiños e 

localización de lugares de interese social e cultural, de distribución de 
espacios privados e públicos, de campos de cultivo e/ou producción, de 
camiños, planos de casa, debuxos de instrumentos de traballo ou de 
elementos rituais.

� Recollida de documentación oficial se existe (censos, documentos de 
propiedade…)

� Facer fotografías (se é posible)
� Elaborar mapas de parentesco e de relacións sociais
� Levar a cabo entrevistas informais (gravadas e transcritas)
� Levar a cabo entrevistas formais (preparadas de antemán)
� Recoller historias de vida (autobiografías, ou biografías contadas polos 

integrantes desa cultura)
� Recoller lendas, mitos e tradicións
� Recoller e facer explícitos os significados dos termos usados e os 

contextos nos que se usan (etnosemántica)
� Recoller as explicación e valoración que fan os observados da súa 

propia cultura 



TRABALLO DE CAMPO
� MÉTODO:

� Planificación:
� Elixir un feito social a observar.
� Propoñer a hipótese de traballo
� Planificar o momento e lugar da observación 
� Planificar o noso papel ao participar no feito
� Elaborar os cuestionarios, entrevistas…

� Observación:
� Describir lo que observamos
� Recollida de  datos etnográficos aportados polos integrantes da cultura
� Participación do feito social e descrición dos nosos sentimentos

� Elaboración:
� Ordenar a información por temas. facer carpetas.
� Establecer preguntas relevantes sobre os temas para outra ocasión.
� Estudiar os datos e extraer conexións entre temas
� Seleccionar temas para investigar noutras ocasións
� Comezar a facer un inventario cultural.
� Descrición e explicación etnográfica: 

� Desde o punto de vista do nativos (emic)
� Desde o punto de vista do investigador (etic)
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Estructuras Concretas
(Directamente Observables)

•Forma de subsistencia
•Forma de producción 
•Distribución de bens 
•Ferramentas utilizadas
•Medio Ecolóxico
•Ciclo vital
•Ciclo semanal
•Ciclo diario
•Ciclo ecolóxico
•Ciclo festivo
•Normas sociais visibles
•Roles sociais visibles
•Conductas visibles
•Vida política e liderazgo
•Demografía
•Grupos de afinidade
•Prácticas RelixiosasM
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Fenómenos Estructurales 
(Indirectamente Observables)

•Coñecementos
•Crenzas relixiosas
•Crenzas máxicas
•Concepción do  sobrenatural 
•Símbolos
•Valores
•Actitude ante a vida
•Actitude ante a morte
•Normas sociais non visibles
•Roles sociais non visibles
•Liderazgo non visible
•Xerarquías non visibles
•Autopercepción
•Percepción do Mundo
•Percepción do Ser humano
•Percepción do Cosmos
•Valoración da natureza
•M
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INVESTIGACIINVESTIGACIÓÓN ETNOGRN ETNOGRÁÁFICA:FICA:

Seleccionar 
un proxecto

Facer preguntas

Recoller datos

Arquivar 
datos

Analizar
os 

datos
Describir

emic

Describir
etic


