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Inscr ições 

Como medida de prevenção e
resposta à  COVID-19,  a
f requência  está  l imitada a
grupos de 10 part ic ipantes

Inscrições abertas!



1 - A oficina propõe-se a
debater, a partir de questões
trazidas pelos participantes, a
realidade do trabalho de campo e os
desafios epistemológicos, éticos e
políticos do quotidiano das
pesquisas de campo participativas.

3 - A análise crítica das práticas de
campo visa questionar
metodologias hegemónicas que se
pautam muitas vezes pela extração e
concentração de recursos e saberes,
reproduzindo desigualdades e
escamoteando a sua face ideológica
por meio de argumentos e rituais
diversos que lhes servem como
justificativa.

2 - Será dada especial ênfase a
metodologias horizontais –
enquanto perspectiva
epistemológica – capazes de
desafiar a colonialidade das
gramáticas e relações de
dominação contemporânea,
que operam não apenas no plano da
produção material, como também
marcam subjectividades, colonizam
corpos, exploram afectos, ditam
modos de significar, julgar e proceder.

Metodologias Qualitativas em Pesquisa Social
Pesquisas de Campo participativas
Metodologia horizontal

ÁREAS: 

O evento cumprirá todos os
procedimentos sanitários
estabelecidos no Plano de
Contingência do Instituto Superior
de Economia e Gestão para a
prevenção da propagação da
infeção humana pelo coronavírus
(COVID-19). 
URL: https://www.iseg.ulisboa.pt/ 

O encontro tem como objetivo
debater:

i) os aspetos que compõem o
quotidiano das pesquisas de
campo participativas, por meio
de registos textuais e orais; 

ii) as leituras sobre as
potencialidade e os limites das
pesquisas horizontais e
etnográficas.

APRESENTAÇÃO



1 - Investigadoras/es de ciências
sociais e humanas, com experiência
de pesquisa de campo qualitativa e
etnográfica.

2 - A oficina é dirigida a
investigadores/as que consideram
que não há lugar para salvaguardas
ou neutralidades num campo em
permanente disputa, marcado pela
insistência em argumentos sobre a
suposta neutralidade (da instituição
e dos académicos), em contraste
com a realidade das situações
pesquisadas onde os agentes -
pessoas e coletivos - são sujeitos
críticos nos seus campos de
intervenção/ação e rejeitam ser
reduzidos à condição de objetos de
estudo.

3 - Investigadores/as que buscam a
horizontalidade metodológica,
contracorrente, com atenção
constante frente ao compromisso
ético-político que pressupõe.

Coordenação geral

Formato:

i) Envio prévio da proposta de tópico
metodológico;

ii) Reunião em formato presencial
(8h);

iii) Publicação de dossier temático.

IOLANDA ÉVORA - Doutora em Psicologia Social
pela Universidade de São Paulo-USP, investigadora
do CEsA/CSG, ISEG, Universidade de Lisboa e
Docente do Mestrado em Desenvolvimento e
Cooperação Internacional (DCI) do ISEG.
Coordenadora do Projecto AFRO-PORT.

PERFIL DOS DESTINATÁRIOS/AS

CRIS ANDRADA – Psicóloga, mestre e doutora em Psicologia
Social pela Universidade de São Paulo (IP-USP). Docente do
Departamento de Psicologia Social da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Especializou-
se em pesquisas qualitativas e participativas, de enfoque
psicossocial e etnográfico, com destaque para os temas
trabalho, economia solidária, cotidiano, memória.

Coordenação científica

Organização e Facilitação
ANA RITA ALVES - Licenciatura em Antropologia e mestrado
em Migrações, Interetnicidades e Transnacionalismo com
a dissertação “Para uma Compreensão da Segregação
Residencial: o Plano Especial de Realojamento”, ambos pela
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade
Nova de Lisboa. Doutoranda no Programa “Human Rights in
Contemporary Societies” do Centro de Estudos Sociais da
Universidade de Coimbra, com a tese “Periphery as a
Symptom in Comtemporary Portugal”. É fundadora do “CHÃO –
Atelier de Etnografia Urbana” e investigadora do projeto
AFROPORT.

SIMONE AMORIM – Doutora em Políticas Públicas pela
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Mestre em
História, Política e Cultura pelo CPDOC/FGV- Rio e MBA em
Gestão Internacional de Políticas Culturais pela UNESCO,
Universitat Girona. Atualmente, desenvolve investigação
pós-doutoral no CESA/CSG/ISEG, Universidade de Lisboa. Foi
Coordenadora de Políticas na Assessoria de Estudos e
Pesquisas da Secretaria de Estado de Cultura do Rio de
Janeiro e Consultora do Ministério da Cultura do Brasil. Suas
pesquisas incidem sobre os temas da Sociologia da cultura,
território, interfaces entre arte e política e movimentos
sociais. É investigadora do projeto AFROPORT.

Oficina 1 – 08/09/2020
Oficina 2 – 09/09/2020

Submissões (novo prazo)– 30/08
Inscrições – 26 a 31/08
Envio dos Artigos – 10/10
Aceite de Artigos – 20/12
Publicação do Dossier – Fev/2021

*Atividade gratuita, com emissão de certificado.
**Dúvidas devem ser encaminhadas para

projetoafroport@cesa.iseg.ulisboa.pt

DATAS IMPORTANTES


