
Metodoloxía: entrevista 
 

Apunte de clase 
Antropoloxía Cultural 

 
A entrevista é unha ferramenta de investigación antropolóxica porque: 

Ponnos en contacto coa forma de ver o mundo dun individuo e, a través 
del do seu contexto e a cultura na que vive.  
Son unha forma distinta de contacto co outro: é o momento no que 
saímos do noso mundo para ver as diferencias e entendelas.   
Non consiste só en  preguntar,  senón en interaccionar co entrevistado.  
Está pensada, deseñada e construída para algo. O seu deseño debe 
depender do obxectivo que queiramos conseguir e das hipóteses que 
manexemos. 

 
Dous tipos de entrevistas ( de uso científico) 
 

Dirixidas ou organizadas:  nelas entregamos listas de preguntas ou 
organizamos discusión acerca de certos temas, esquematizamos o 
intercambio de opinións e cuantificamos os resultados. Este tipo de 
entrevista úsase fundamentalmente en socioloxía, aplicada a diferentes 
ámbitos. 
 
Non dirixidas ou informais:  Onde importa mais o contacto entre dúas 
persoas, a do entrevistador (antropólogo) e a do outro que ten unha 
forma propia de significar e entender o mundo. É características da 
antropoloxía e outras ciencias que requiren da interacción entre 
entrevistador e entrevistado (psiquiatria, psicoloxía...) 

• O investigador non debe estar absolutamente orientado a obter 
información dun determinado tipo. Hai que seguir ao entrevistado 
aceptando os temas dos que quere, de feito, falar.  

• O entrevistado debe ser libre para pasar dun tema a outro dunha 
forma expontánea. Desta forma poderemos percibir o que “conta 
de verdade” para o entrevistado.  

• O investigador non trata de entender e clasificar a información no 
momento da entrevista, senón que toma notas e despois no 
traballo posterior agrega os seus recordos, o que lle pareceu que 
ocorría. Só despois deste traballo pode comezar a análise.  

 
A entrevista antropolóxica.  
 

A diferencia doutras non busca información obxectiva 
A verdade se elabora entre o entrevistador e o entrevistado, e ten que 
ver co sentido que se conforma entre ambos.  
Non valora ao entrevistado partindo da ideoloxía do entrevistador. 
Tenta describir e explicar, non valorar 



Debe ter en conta:  
 

Sobre o entrevistado: 
• Qué sabemos de quen nos fala, porque se decide a informarnos, 

como se inserta na comunidade. 
• Quen nos fala, non representa a toda a comunidade, é só unha parte 

dela, e desde o momento que nos fala desvíse da comunidade para 
ollala desde fóra. 

• Os elementos da comunicación non verbais para acadar o sentido 
(silencios, miradas, movementos das mans, entoación, a posición do 
corpo) 

 
Sobre el mesmo (o investigador) 

• Cal é o noso marco interpretativo do que estudiaremos, 
diferenciandoo  en conceptos e termos do marco dos entrevistados. 
Confundir ambos marcos impide recoñecer as diferencias no que nos 
conta o entrevistado é entrever o sentido que lle dá ás súas 
experiencias porque as asimilamos coas nosas.  

• Recoñecer que o entrevistado ten unhas vivencias diferentes das 
nosas, aínda que coincidan nalgúns aspectos e entende situacións 
compartidas por nós á súa maneira. Isto permitirá establecer unha 
relación de respecto co entrevistado. Tomar en serio o que nos 
conta.  

 
Deseño : 

1) Guión: mínimo marco pautado da entrevista: recolle os obxectivos da 
investigación e focaliza a interacción. Só serve para o entrevistador, 
ordena seu  comportamento e non o do entrevistado. O entrevistado non 
debe coñecelo 

2) Selección de entrevistados:  
• As fontes. Definir a súa pertinencia para o campo de estudio. 
• Os tipos ou perfis sociolóxicos (idades, sexos, posición social, niveis 

culturais...)  
• Tipos claves, especiais ou representativos, 
• Criterios: informados, accesibles, dispostos, capaces de comunicar, 

con tempo 
 
3) Cantidad: Definir a saturación teórica. Cando deixan de aparecer 

respostas novas.  
 
4) Preparativos:  

• tempo, lugar, forma  
• contacto, presentación, redes personais, canais sociales 
• a documentación da entrevista. 

 
 
Momentos da entrevista:   
 

1) Apertura : Non ir directos ao tema do noso interese.  



Ritmo: Debemos recordar que estamos fronte a outra persoa e só 
contan os seus propios tempos.   
Contexto:  Seleccionar o contexto en que se fai pode ser importante 
(pode ser un contexto informal). Explicar cal é o motivo da entrevista, as 
nosas preocupacións, o noso traballo... 
 
Descubrir preguntas significativas 
Alentar al informante a extender  a súas  respostas: 
 

• Movementos da cabeza 
• Repetir as derradeiras palabras da súa intervención. 
• Empregar as súas frases para construir unha pregunta coas súas 

mesmas palabras.   
• Formular unha pregunta cos nosos propios termos sobre as 

derradeiras cousas que dixo.  
• En base a algunha idea expresada pedirlle que amplíe a 

información 
• Introducir un novo tema de conversación 
• Intercalar preguntas aclaratorias ou de respiro para non esgotar 

ao entrevistado.   
• Pedirlle exemplos sobre algún feito que está explicando. 
 

As preguntas de apertura  poden ser de diferentes tipos: del discurso 
(gran tour y mini tour, típicas, específicas, guiadas, relacionadas con una 
tarea o propósito) intercaladas con preguntas de ejemplificación. es 
decir, reponiendo, para sí y para el otro, lo dicho, a fin de permitir meta-
reflexiones: reflexiones sobre las reflexiones. 
 

Preguntas sociales, personales. 
Preguntas sobre sentimentos, emocións, valores 
Preguntas de abogado do diaño: defender a posición oposta para 
que se defenda argumentando 
Preguntas anzó, para que poida explallarse pero sen a intención 
de obter a información.  
Preguntas hipóteticas: “que sucedería se…” “que farías se….” 

 
 

2) Focalización y profundización  (preguntas más incisivas de ampliación e 
sistematización). Unha vez obtida información, pode facerse unha  entrevista 
posterior para afondar en certos temas.  

• Preparar preguntas estructurais (causas, localización da acción, 
contraste con outras entrevistas….) 

• Avanzar sobre temas tabú ou conflictivos.  
 
3) Peche: 

• Recordar ao entrevistado a reciprocidade da relación 
• Pedir permiso para usar o contido da entrevista 
• Negociar a posta en común do resultado da nosa investigación 
• Negociar a aparición do seu nome real 


