


Débora Zanini, 

Socióloga pela Unicamp, trabalha na 

área de Pesquisa Digital desde 2011. Já 

desenvolveu e coordenou pesquisas 
tanto para marcas como Risquè, Doril, 

Wizard, Pom Pom , entre outras; como 

também para setores da sociedade civil, 

como o Movimento do Cicloativismo e o 

Movimento de Moradia de São Paulo. 
Durante este tempo, implementou, 

desenvolveu e adaptou técnicas das 

tradicionais formas de pesquisa das 

ciências sociais para dentro do universo 

digital. Atualmente é supervisora da 
área de monitoramento da Ogilvy.



A Etnografia é uma metodologia das ciências sociais utilizada para o estudo da cultura de grupos

específicos dentro da sociedade.

Literalmente, etnografia significa a descrição cultural de um povo.

E o que é Cultura?



“[...] 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.”

Geertz (1989)

Clifford Geertz - 1926 a 2006



“A história da vida individual de cada pessoa é acima de tudo uma 
acomodação aos padrões de forma e de medida tradicionalmente 
transmitidos na sua comunidade de geração para geração. Desde 

que o indivíduo vem ao mundo os costumes do ambiente em que 

nasceu moldam a sua experiência dos factos e a sua conduta. 

Quando começa a falar ele é o frutozinho da sua cultura, e quando 
crescido e capaz de tomar parte nas actividades desta, os hábitos 
dela são os seus hábitos, as crenças dela as suas crenças, as 
incapacidades dela as suas incapacidades.”

Benedict, ~1920

Ruth Benedict  - 1887 a 1948





Assim, quando fazemos uma pesquisa etnográfica, queremos entender os códigos

culturais, percepções, comunicação, comportamento, relações, interpretações que

indivíduos desenvolvem dentro de sua relação com o mundo no seu cotidiano.



Ora, se eu entendo a cultura de um determinado grupo social, seus códigos de relações,

interpretaçõese comunicações, eu interajo e me comunico mais fácil com ele.

É mais fácil eu gerar algo de valor para aquele grupo se eu o

compreendo profundamente.

Seja eu uma marca, um grupo político, um movimento social,

uma ONG.



A pesquisa etnográfica passa a ser objeto de interesse da área de

Marketing no início de 1980 e consolida as raízes a partir de 1990.

Estudiosos reconhecem sua importância na interpretação dos princípios

culturais e aspectos simbólicos encontrados no consumo.

Possibil idade de aproximação, via observação, do que o consumidor

realmente faz, ao contrário do que ele verbaliza.

Obter informações comportamentais, tais como: rituais, mitos, modelos culturais,

estilo de vida, ambientes de consumo, comportamentos rotineiros de compra e

consumo.



Ao final do século XIX e começo do século XX, surge a necessidade de

pesquisadores das ciências humanas, em específico os antropólogos, de

entenderem de forma real e aprofundada como era o comportamento e

os costumes de grupos da sociedade. Até então, o estudo de grupos sociais

estavam apenas no campo das especulações, com a linha da Filosofia Social.



Assim, entendendo brevemente o

que é cultura e o contexto em que a

Etnografia surge, vamos a ela de fato



O método etnográfico é um dos vários tipos de pesquisa qualitativa que existem e que ganharam

destaque com o boom de interesse pela análise qualitativa de uma forma geral.

Quadro representativo com algumas das variedades de método, técnica e 

instrumentos disponíveis para se fazer pesquisas
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Ficha de Leitura
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Focus Group =/ Pesquisa Etnográfica

(e as duas estão dentro do universo qualitativo)

O método etnográfico é diferente de outros modos de se fazer pesquisa.





Metodologia é a explicação minuciosa, detalhada, rigorosa e exata do conjunto

de técnicas e procedimentos utilizados na pesquisa inteira. Ela é o caminho do

pensamento.

Deve apresentar:

- tipo de pesquisa

- técnicas utilizadas

- instrumentos utilizados (questionário, entrevista, experimento, observação, etc)

- tempo de execução e etapas do trabalho

- formas de tabulação e tratamento dos dados

- análises dos dados/ informações (teorias, autor, etc)



Conjunto de regras e procedimentos adotados de um determinado método de

pesquisa. É o regulamento prévio de uma série de operações que se devem

realizar para se ter segurança dos dados e efetividade científica.

Coleta de 

dados:

Análise e interpretação 

dos dados



- Bibliográfica

- Documental

- Levantamento de campo

- Estudo de caso

- Pesquisa etnográfica

- Pesquisa ação

- Pesquisa participante



Procedimentos práticos que devem ser adotados para captação de

dados.

- Questionários

- Entrevistas individuais / coletivas

- Observação

- Formulários

- Discussão em grupo



O instrumento que de fato eu vou utilizar para coletar estes dados:

- Entrevistas: estruturadas, não estruturadas, semi estruturadas

- Observação: participante; não participante

- Questionário: survey, aberto, semi aberto



O método etnográfico é um dos vários tipos de pesquisa qualitativa que existem e que ganharam

destaque com o boom de interesse pela análise qualitativa de uma forma geral.
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Baseado em:

1. PESQUISA DE CAMPO

Conduzido no local onde as pessoas v ivem / conv ivem. A observação não se passa em um laboratório onde o pesquisador

controla os elementos do comportamento a ser medido ou observado.

2. PERSONALIZADO

Conduzido por pesquisadores que estão no dia a dia com a comunidade estudada. Ou seja, podem ser tanto participantes

daquele ambiente quanto pesquisadores (ou os dois).

3. MULTIFATORIAL

Utilização de duas ou mais técnicas de coletas de dados. Estas técnicas de coleta podem ser qualitativa ou quantitativas. Isso

acontece para que vocêtrianguleuma conclusão; ou seja, a conclusão alcançada é baseada por dois caminhos diferentes.



4. COMPROMISSO DE PRAZO LONGO

Os pesquisadores precisam interagir com as pessoas que eles estão estudando e isso requer tempo. Pode-se ser semanas a mais

de ano, isso vaidepender do que se necessita entender.

5. INDUTIVO

Acumula-se o máximo de detalhes para construir modelos gerais ou teorias explicativas (e não para testar hipóteses derivadas

de teorias e/ou modelos pré existentes).

6. DIALÓGICO

As conclusões e interpretaçõespodem ser discutidas com a comunidade a medida que elas forem se formando.

7. HOLÍSTICA

A pesquisa é conduzida para revelar o retrato mais completo possível do grupo estudado



Existem várias linhas conceituais que os pesquisadores podem assumir para si ao fazer uma pesquisa

etnográfica, pois conforme a etnografia começou a ficar famosa, ela ficou associada a uma

ampla variedade de orientações teóricas da teoria da cultura.

Assim, elas podem assumir as linhas do:

- Funcionalismo

- Interacionismo Simbólico

- Feminismo

- Marxismo

- Etnometodologia

- Teoria Crítica

- Estudos Culturais

- Pós-modernismo

Coletar dados sobre as experiências

humanas vividas no cotidiano a fim

de discernir padrões previsíveis de

comportamento.

Ou seja, vai existir a subjetiv idade de uma análise

do pesquisador, porém não é o campo do

achismo. Apesar de existirem várias linhas, há

conceitos básicos a se seguir, ou seja, um método.( )



Bronislaw Malinowski, um dos pais da linha

funcionalista, em Ilhas de Trobriand. Sua pesquisa de

campo durou 4 anos e gerou um liv ro.

Escola de Chicago

Adaptou os métodos de pesquisa etnográfica aos

estudos de grupos sociais em comunidades

modernas.

Começaram a se utilizar de técnicas etnográficas de

forma indiv idualizada.



 Traz mais aplicabilidade para o mundo real: estudar a minha cidade

 Utilização de técnicas de coleta e análise

Antropologia Urbana

Antropo: Homem

Logia: Estudo



Antropologia

Digital

Estudo do ‘Homem’ no Ambiente Digital





Antropologia Digital

Apesar do debate da nomenclatura ser importante, mais

importante que isso é não se esquecer que os Princípios

Etnográfico precisam ser mantidos, indiferente do ambiente

que eu estou estudando.

Ou seja, fazer uma pesquisa

etnográfica digital ainda é estudar a

cultura de grupos sociais dentro das

redes digitais onlines.
( )

(Netnografia, Etnografia Virtual, Etnografia Online, entre outros)

Etnografia Digital



O que tem acontecido, e muito, pelo fato da

Etnografia Digital ter virado moda entre agências e

empresas, é que toda e qualquer pesquisa qualitativa

tem sido chamada de Etnografia.

MY CAT IS SAD

May cat = eduardo junior weblog

E isso é errado!



MY CAT IS HAPPY NOW

May cat = eduardo junior weblog



ETAPAS DE UMA BOA PESQUISA ETNOGRÁFICA
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4. 
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5. 
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Etnográfico
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1. SELECIONAR UM PROJETO ETNOGRÁFICO DIGITAL

Para se selecionar um projeto etnográfico, é necessário analisar 3 frentes de acordo com os objetivos principais da

pesquisa:

1 – O ambiente digital escolhido:

Definir se o ambiente digital favorece a abordagem do tema proposto.

2 – Propriedades do ambiente

Medir as propriedades em:

2.1 – Tamanho: qual o tamanhodo ambiente?

2.2 – População: qual a quantidade de pessoas dentro deste ambiente?

2.3 – Complexidade: como se dão as relações neste lugar?

3 – Propriedades do pesquisador:

3.1 – Tempo

3.2 – Recursos Financeiros

3.3 - Habilidade



TEMA PROPOSTO: Troca de experiência de mães com bebês recém nascidos dentro do ambiente digital.

Ambiente Digital Propriedades do ambiente Propriedades do pesquisador

Acessível Tamanho População Complexidade Tempo Dinheiro Habilidade

5 meses de 
histórico;  1 

postagem por 
semana

15 perfis 
diferentes 

interagiram com 
comentários nos 

posts

Baixíssima

1 ano de grupo 
com 3 postagens 

por dia

59 perfis 
diferentes ativos 

nos últimos 6 
meses

Alta: muitas 
interações nos 

posts

sim

sim



TEMA PROPOSTO: Significados e interpretações de memes para os jovens

Ambiente Digital Propriedades do ambiente Propriedades do pesquisador

Acessível Tamanho População Complexidade Tempo Dinheiro Habilidade

Infinito Muito Grande BaixaSim

Não

Sim Infinito Muito Grande Média
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2. MAPAS DESCRITIVOS DOS CENÁRIOS

São, no geral, necessário descrever 3 mapas descritivos do cenário geral:

1. Mapa social

2. Mapa espacial

3. Mapa temporal

Mapa Social

- Quantidade de perfis daquele ambiente
- Grandes temas debatidos / conversados

- Hierarquização dos perfis
- Gêneros, características, idades

Mapa Espacial
- Quais os tipos de interação naquela rede (texto / imagens / curtidas / retweets e 

etc)
- Descrição do tipo de ambiente (aberto / fechado / fórum / Fanpage e etc)

Mapa temporal
- Fluxo de perfis

- Rotinas de discussões / postagens
- Histórico (contexto)



2. MAPAS DESCRITIVOS DOS CENÁRIOS

São, no geral, necessário descrever 3 mapas descritivos do cenário geral:

1. Mapa social

2. Mapa espacial

3. Mapa temporal

Mapa Social

- Quantidade de perfis daquele ambiente
- Grandes temas debatidos / conversados

- Hierarquização dos perfis
- Gêneros, características, idades

Mapa Espacial
- Quais os tipos de interação naquela rede (texto / imagens / curtidas / retweets e 

etc)
- Descrição do tipo de ambiente (aberto / fechado / fórum / Fanpage e etc)

Mapa Temporal
- Fluxo de perfis

- Rotinas de discussões / postagens
- Histórico (contexto)

Começa a clarear que técnicas

etnográficas de coletas de dados é

mais apropriadas e de que forma eu

vou organizar os dados para análisar
( )
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3. COLETAR DADOS / ESTRUTURAÇÃO DE DADOS

Existem várias técnicas etnográficas de coletas de dados e várias estão se desenvolvendo

atualmente para o ambiente digital (todas elas seguindo o método científicoetnográfico)

Informações

relevantes

1. Origem da Informação

Redes sociais tem uma infinidade

de conversas sobre vários temas.

Dados não estruturados

2. Coleta de dados:

Filtra-se pelos temas de interesse

através de técnicas de coleta de

dados.

COMO 

FUNCIONA?



3. COLETAR DADOS / ESTRUTURAÇÃO DE DADOS

- Observação

- Entrevistas

- Histórias de vida,

- Relatos escritos e orais,

AS MAIS CONSAGRADAS SÃO:

TODAS ELAS SÃO 

APLICÁVEIS AO 

UNIVERSO DIGITAL



3. COLETAR DADOS / ESTRUTURAÇÃO DE DADOS

- Observação

- Entrevistas

- Histórias de vida,

- Relatos escritos e orais,

AS MAIS CONSAGRADAS SÃO:

TODAS ELAS SÃO 

APLICÁVEIS AO 

UNIVERSO DIGITAL

TRIANGULAÇÃO:

Fazer 2 técnicas de coleta de 

dados distintas.

Garante o rigor das análises.



RELATOS ESCRITOS E ORAIS

Dentro das redes sociais as pessoas podem ter uma série de comportamentos:

- postar (em texto, vídeo, imagem);

- interagir (em texto, video, imagem, curtida, retuíte, compartilhamento)

- observar

- entre outros



RELATOS ESCRITOS E ORAIS

APLICAÇÃO PRÁTICA

Tema: entender o comportamento que se tornou comum de filmar o momento de se abrir uma encomenda.

O ambiente digital 

escolhido:

1º Filtro de coleta de dados:

- software de monitoramento

( abrir OR abrindo) AND (pacote OR 

encomenda)  

Analiso os relatos orais (o 

video) e os escritos 

(comentários)



3. COLETAR DADOS / ESTRUTURAÇÃO DE DADOS
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Fazer 2 técnicas de coleta de 

dados distintas.

Garante o rigor das análises.



OBSERVAÇÃO

Principal técnica etnográfica de coleta de dados.

1. Participante: 

Consiste na participação real do pesquisador com a comunidade ou grupo.

1.1 Natural: o observador pertence à mesma comunidade ou grupo que investiga.

1.2 Artificial: o observador integra-se ao grupo com a finalidade de obter informações.

2. Não participante: 

O observador toma contato com a comunidade, grupo ou realidade estudada, mas sem 

integrar-se a ela.

ANALISO O COMPORTAMENTO DE FATO, NO MOMENTO.



OBSERVAÇÃO

Principal técnica etnográfica de coleta de dados.

Aplicar:

- Grupo no Facebook

- Fóruns de discussão

- # em no momento

- OBSERVO / ACOMPANHO O QUE ESTÁ ACONTECENDO NO MOMENTO

- CONTEXTUALIZO NO MOMENTO

- VEJO AS TRANSFORMAÇÕES DE ATORES E DISCURSOS

POR TER CONTEXTO, 

MINHA INTERPRETAÇÃO 

É MAIS ASSERTIVA.



O CASO: A piscadela de Geertz

INTERPRETAÇÃO DO QUE VOCÊ ESTÁ VENDO

- Descrição densa

- Conhecimento mínimo do grupo

- Contextualização espacial / temporal

PARA EVITAR A SUBJETIVIDADE:
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3.2 ESTRUTURAÇÃO DE DADOS

Modo de armazenamento e organização de dados. Conforme é coletado, eu já estruturo.

DEPENDE COMPLETAMENTE DO 

SEU OBJETIVO NO ESTUDO E O 

QUE VOCÊ ESTÁ ESTUDANDO



3.2 ESTRUTURAÇÃO DE DADOS

Já coleta e estrutura os dados de redes sociais de

forma que me interessa:

- expõe conexões e relações

- permite ter acesso às menções individuais e às

conversações

- observação temporal



3.2 ESTRUTURAÇÃO DE DADOS

Transição temporal

COMBINAÇÃO 

COM A TÉCNICA 

DE OBSERVAÇÃO
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4. ANÁLISE DE DADOS

Várias técnicas de análise de dados podem ser aplicadas aos dados:

QUALITATIVAS QUANTITATIVAS

- Análises do conteúdo

- Análise das relações

- Análise da mudanças e ator

- Interpretação do comportamento

- Análises de volumes

- Aplicações estatísticas

- Modelagens matemáticas
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5. REGISTRO ETNOGRÁFICO

Diário de campo

- Registro completo das suas observações: enquanto você estrutura os dados coletados da

melhor maneira possível para sua análise, você coloca suas interpretações neste diário.



May cat = eduardo junior weblog

MY CAT IS ENTHUSIASTIC





Monitoramento

Metodologia:

- Monitoramento de redes sociais

- Técnica Etnográfica de Relatos Escritos e Orais



MONITORAMENTO

 Em apenas 7 dias de monitoramento, aproximadamente,

7.000 menções foram encontradas relacionadas às questões

do target trabalhado (fim da gravidez, parto, amamentação,

alimentação, saúde do bebê, entre outros). Ou seja, a

temática da gravidez e dos primeiros meses do bebê são

muito engajadores na rede.

 O assunto do momento para essas mães é o parto –

devido as novas leis divulgadas pelo governo para a

realização da cesárea. Ou seja, são mães antenadas em

todas as novidades e tendências.

 Artigos de pediatras, blogueiras famosas, mães referência

no assunto são temas que aparecem sempre respaldando

estes temas.

70%

6%

4%
3%

7%
5%5%

Parto Gravidez - geral

Gravidez - problemas Gravidez - alimentação

Amamentação Chá de bebê

Alimentação bebê



1 mês antes 

da gravidez
gravidez 100 dias depois do 

nascimento

RELATOS ESCRITOS E ORAIS – TÉCNICA ETNOGRÁFICA

 Analisou-se um grupo qualificado de mulheres e suas postagens na rede social facebook. Foram

analisadas mais de 1 ano de postagens de cada mulher com o intuito de entender o processo de gravidez e

logo após o nascimento:

 Foram escolhidas mulheres da mesma faixa etária (25 – 30 anos) para parâmetros de comparação.

Existe uma clara diferença de comportamento e interesses de mulheres não grávidas, grávidas

e mulheres com bebês recém-nascidos nas redes sociais.
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RELATOS ESCRITOS E ORAIS – TÉCNICA ETNOGRÁFICA

Comportamento Geral:

- Tanto se tornar mãe, quanto a idade das crianças tem um impacto significativo no comportamento online 
dessas mulheres:

- Interações nos 
posts: 2

- Frequência de 
postagem: 3 por 

semana

- Falam sobre seu 

trabalho e assuntos 
cotidianos

- Taxa de engajamento: 6

- Frequência de postagem: 5 a 6 

por semana

- Falam sobre as expectativas e 
montam sua rede de referência 

para os temas da gravidez 

(desde marca até pediatras e 
blogueiras).

- Taxa de engajamento: 9

- Frequência de postagem: 

8 por semana

- Acabam falando mais de 
seus bebês, conquistas, 

medos e expectativas, 

com muitas (muitas!) fotos





COMENTÁRIOS

DÚVIDAS

SUGESTÕES

DeboraZanini.com

@zaninidebora

in/deborazanini


