A diversidade dos usos da
pesquisa etnográfico social
foram tema de debate na UTAD
Com o objetivo de divulgar o conhecimento e as competências
que a Escola de Ciências Humanas e Sociais (ECHS) possui para
o desenvolvimento de metodologias etnográficas de pesquisa
sobre a sociedade, designadamente nos setores do ambiente, da
saúde, do turismo, das migrações e do trabalho/saber
profissional, foi realizado o colóquio “Diversidade de Usos de
Pesquisa Social Etnográfica para quê e para quem?”. Neste
evento, foi ainda realizado um debate sobre a apresentação de
um livro, recentemente publicado, relativo ao uso da pesquisa
etnográfica no estudo do saber profissional em Serviço Social.
Intitulado Saber profissional em Serviço social: uma
perspetiva etnográfico-situacional , o livro é dedicado ao
“estudo do saber profissional em Serviço Social e está
empiricamente
baseado
numa
abordagem
etnográfica,
multissituada, dos contextos de trabalho de três assistentes
sociais. A análise etnográfica foca o olhar nas formas de

proceder-fazer e proceder-falar durante o curso da ação
profissional quotidiana dos assistentes sociais, isto é, focase na componente menos consciente e mais tácita do saber
profissional, aquela que é mais usada na interação social
pelos profissionais. Assim, mais do que a interpretação dos
dados etnográficos encontrados para o Serviço Social, a
principal contribuição científica, profissional e social deste
livro é a de desenvolver e validar uma teoria e uma
metodologia micro social para o saber profissional que se
concretiza num modelo de análise situacional para as
narrativas etnográficas do trabalho profissional em Serviço
Social. “
Coorganizado pelo docente da ECHS, Telmo H. Caria, este livro
contém uma reflexão sobre o estado atual do conhecimento
científico relativo ao saber profissional da autoria deste
autor e apresenta parte dos resultados empíricos de um projeto
de pesquisa financiado pela FCT sobre o mesmo tema, aplicado
ao Serviço Social e estudado através de um metodologia
etnográfica, em coautoria com Octávio Sacramento, outro
docente da ECHS.
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