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Resumo 
O presente artigo apresenta a etnografia como um dispositivo de pesquisa ao mesmo tempo 
heurístico e formativo. Essa característica é realçada quando se realiza nos argumentos construídos, 
entretecimentos entre a démarche etnográfica e suas experiências aprendentes e as características 
principais da etnopesquisa implicada, na medida em que a implicação cultivada nesta modalidade 
de pesquisa, como um modo de criação de saberes, põe em evidência os vínculos do pesquisador no 
processo de construção desses saberes e as aprendizagens fulcrais que aí se realizam. Vê-se, a partir 
do desenvolvimento do artigo, como a etnografia se diferencia da sua apropriação como um mero 
método de pesquisa pretensamente desimplicado e assume a implicação do pesquisador como uma 
centralidade a ser considerada pelas reflexões sobre o ato de pesquisar, suas realizações heurísticas 
e as consequências aprendentes para os que se envolvem na pesquisa. Da perspectiva dos autores 
deste trabalho, esta é uma oportunidade ímpar de se pensarfazer a etnografia e a etnopesquisa como 
experiências de aprendizagem social e culturalmente implicadas. 
Palavras-chave: Etnografia. Etnopesquisa implicada. Aprendizagem. 
 
 

Abstract 
The present article discusses ethnography as a research tool that is at once heuristic and educational. 
This characteristic is highlighted here in an interweaving of the ethnographic démarche and the main 
characteristics of involved ethnoresearch inso far as the involvement promoted in this form of 
research as a means of creating knowledge shows the researcher’s links during the construction of 
this knowledge and the pivotal learning that takes place in ethnoresearch. It is shown in this article 
that rather than being a mere research method in which there is supposedly no involvement, 
ethnography assumes the researcher’s involvement as a central element to be taken into 
consideration in his reflections on the act of researching, the heuristic achievements of the research 
and the consequences for those involved in it. From the perspective of the authors of this work, this 
is an unrivalled opportunity for thinkingdoing ethnography and ethnoresearch as socially and 
culturally involved learning experiences.  
Keywords: Ethnography. involved ethnoresearch. learning. 
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É a partir das nossas relações dentro das comunidades 
interpretativas que surgem nossas construções de mundo. 

 
Gergen e Gergen (2006, p. 45) 

 
 
Caminhos etnográficos aprendentes e a compreensão político-cultural do 

fenômeno aprender 
 

Compreendemos que a etnografia como uma opção epistemológica, metodológica e 
política, como uma atitude de pesquisa implicada, assume a posição de uma experiência 
aprendente que busca uma nova inflexão, pois coloca ciência e tradição ou os cientistas e os 
“intelectuais da tradição” (ALMEIDA, 2008), numa condição de equidade diante do saber e 
da criação de saberes. 

Inspirados predominantemente nas contribuições da antropologia filosófica, nos teóricos 
clássicos do campo, e ainda tomando a pesquisa como uma práxis social aprendente, os 
argumentos desenvolvidos neste trabalho elevam a etnografia a uma condição metodológica 
singular, na medida em que, como prática aprendente, pode desenvolver um olhar 
compreensivo e implicado em face da sua complexidade ontológica e sociocultural. A 
etnografia é entendida, portanto, como uma prática cultural e aprendente.  

O olhar etnográfico é um exercício diário para o pesquisador que adota a atitude de 
investigação não só em termos teórico-metodológicos, mas, também, em termos éticos e 
políticos de aprender com os sentidos e significados dos sujeitos e sua dinâmica cultural. O 
exercício de aprendizagem sociocultural para a compreensão e desenvolvimento do trabalho 
etnográfico faz com que o pesquisador-etnógrafo reaprenda, reavalie, desconstrua, reconstrua 
os seus próprios valores e entendimentos do que é ser um sujeito social e suas realizações. A 
práxis etnográfica, ou seja, a etnografia como uma prática que nos desafia e nos faz refletir, 
é uma aprendizagem dinâmica, por vezes caótica, da educação cotidiana. A etnografia é, 
portanto, um processo de busca compreensiva que nos ensina a aprender ou mesmo a 
reaprender a nossa própria condição humana, a nos ver pelos olhos do outro e tentar 
compreender o outro compartilhando também o seu olhar. 

É com tal perspectiva, tendo como proposta observar e compreender a aprendizagem e 
a educação por um olhar outro, assim como espaços outros de formação, via o trabalho 
etnográfico como um processo educativo e cultural, que escrevemos o presente texto, 
inspirados, inclusive, pelas elaborações etnográficas das pesquisas de Mestrado e Doutorado 
de Macedo de Sá (2009; 2013), intitulados “Educação por outros olhares: aprendizagem e 
experiência cultural entre os índios Kiriri do sertão baiano” e “A emergência da 
etnoaprendizagem no campo antropoeducacional: uma investigação etnológica de base 
hermenêutica sobre a aprendizagem como experiência cultural.” 

A referida experiência etnográfica está pautada em compreensões político-educacionais 
em relação ao compromisso social para com os povos e grupos sociais marginalizados 
historicamente pelos processos da colonização brasileira e os imperialismos globais. Nesse 
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cenário sociocultural, diversos atores sociais tiverem os seus saberes e práticas tradicionais 
singulares ignorados pela implementação das bases educacionais racionalistas brasileiras, 
aliadas às lógicas capitalistas que se organizaram e se desenvolveram no país. 

Frente a este contexto, a investigação a etnográfica “Educação por outros olhares: 
aprendizagem e experiência cultural entre os índios Kiriri”, buscou compreender como se 
configuravam os processos de aprendizagem entre os índios Kiriri do Sertão da Bahia na sua 
história de afirmação cultural. Nessa pesquisa, foi possível compreender a educação e os 
processos de aprendizagem como fenômenos culturais, dinamicamente diferenciados e 
afirmados. Assim, a partir das interpretações construídas sobre a aprendizagem no contexto 
cultural Kiriri, foram realçadas algumas compreensões, que acabaram por desaguar na 
perspectiva conceitual desenvolvida por Macedo de Sá (2012) de etnoaprendizagem.  

De acordo com as experiências resultantes desta pesquisa, a autora conclui que entre os 
índios Kiriri existem expressivas singularidades socioculturais reelaboradas e legitimadas 
pela sua tradição oral, mitos, rituais xamanísticos e trabalhos tradicionais, que formam a base 
do seu ethos grupal, na qual se realizam singulares experiências culturais de aprendizagem 
que estruturam a sua cultura e o seu cotidiano, assim como sua afirmação como um grupo 
específico.  

Nesse âmbito, a autora compreendeu que por meio da tradição Kiriri, disseminada pela 
narrativa, enquanto prática sociocultural e política de sentido de organização do próprio 
cotidiano e suas várias experiências em grupo, são aprendidas, refletidas, reelaboradas e 
transmitidas normas sociais, valores e crenças pertinentes ao seu dinâmico contexto cultural. 
Assim, explicita a pesquisadora, “pude experienciar no cotidiano Kiriri o que são as formas 
de aprendizagem como processos mutualistas e de implicação sociocultural como, por 
exemplo, o complexo processo formativo das xamãs-parteiras, eivado de mistérios 
cosmológicos, em geral insondáveis” (MACEDO DE SÁ, 2012, p. 89).  
 
 
Etnografia: uma experiência aprendente e vinculante  
 

A etnografia, no seu sentido mais pleno, só passou realmente a existir quando os 
pesquisadores tomaram consciência de que a sua episteme e o seu trabalho no campo são 
partes indispensáveis para o processo da pesquisa. A revolução provocada pelo método 
etnográfico no primeiro terço do século XX, acabou com a repartição das tarefas até então 
habitualmente divididas entre os observadores (viajantes, missionários, administradores), 
que tinham o papel subalterno de fornecer as informações e o pesquisador erudito que, na 
metrópole, era o responsável pela recepção, análise e interpretação dessas informações.  

Assim, foi a saída do gabinete e o processo de investigação realizado pelo pesquisador, 
enquanto um aprendiz de cultura, que determinaram o nascimento da etnografia. Os 
antropólogos Franz Boas e Bronislaw Malinowski, são considerados os seus fundadores, 
porém, entre os primeiros etnógrafos, Malinowski é o nome mais respeitado por tentar 
instituir, com maior rigor, a nova metodologia de pesquisa antropológica em formação 
(OLIVEIRA, 2000).  
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As primeiras perspectivas etnográficas desenvolvidas por esses autores citados acima, 
não correspondem exatamente aos métodos que utilizamos e que são acolhidos por boa parte 
dos pesquisadores do campo da antropologia brasileira e das ciências da educação, pois estão 
inseridas no contexto histórico da antropologia das primeiras décadas do século XX 
largamente dominado pelo funcionalismo, ou seja, por uma vertente das ciências sociais 
muito generalistas, e que, em geral, ignorava as dinâmicas e os conflitos culturais.  

Atualmente, as pesquisas situadas nas áreas da antropologia e das ciências da educação, 
de acordo com as nossas leituras, têm os seus contornos e práticas inspiradas na etnografia 
reelaborada e nascida na antropologia contemporânea, e, no nosso caso, não deixamos de 
reconhecer as importantes colaborações clássicas, agregando a estas perspectivas, as 
influências vindas da teoria da complexidade, da multirreferencialidade e da etnopesquisa, 
bem como da antropologia filosófica. 

Como analisa Peirano (1992), em sua obra “Uma antropologia no plural: três 
experiências contemporâneas”, durante muito tempo, na história do campo antropológico, os 
papéis do pesquisador e do nativo eram bem delineados: “[...] o pesquisador, formado 
academicamente, saía do seu contexto de origem e encontrava o nativo, o ‘outro’, distante, 
iletrado, frequentemente além-mar. Esta situação hoje mudou” (p. 85). Todos os 
antropólogos, com certa atualização, podem perceber os movimentos de reavaliação do 
campo antropológico, no qual são repensados como este se desenvolveu e, principalmente, 
se desenvolveram as relações estabelecidas entre o antropólogo e os grupos que estuda: 

 
[...] se os papéis de ‘pesquisador’ e ‘nativo’ podem ou não ser invertidos; se o 
conhecimento antropológico é irreversível; qual a influência da pesquisa na 
construção do texto etnográfico? Como a abordagem teórica se relaciona com a 
pesquisa de campo? Junto a estas questões, chama-se também a atenção para as 
implicações políticas da elaboração teórica, para a des-historização da disciplina 
e para o viés sincrônico dos paradigmas dominantes (PEIRANO, 1992, p. 85).  
 

Nesse contexto de reavaliações históricas, epistemológicas, teóricas e metodológicas, 
ainda permanece o reconhecimento da pesquisa de campo como forma fundante de produção 
do conhecimento no campo antropológico. No entanto, a pesquisa de campo, também, passou 
por (re)análises. Os nossos interlocutores, os “nativos”, deixaram de ser compreendidos 
como figuras manipuláveis no processo de pesquisa. Peirano enfatiza que a pesquisa de 
campo não se restringe a uma fórmula, pois faz parte de contextos biográficos, incluindo o 
do próprio pesquisador. Estes contextos biográficos são políticos, teóricos, metodológicos e 
históricos. 

Pensando na pesquisa de campo e no fazer antropológico aqui no Brasil, ainda nos 
deparamos com algumas singularidades próprias, pois o outro brasileiro não é só próximo, é 
parte do nós.  

 
No Brasil, onde o ‘outro’ pode ser um asilo de velhos, o índio como minoria 
étnica, grupos camponeses, negros, prostitutas, homossexuais, etc., o quadro é 
diferente: o antropólogo estuda um ‘outro’ que não é só próximo, mas parte do 
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‘nós’ que é, claramente, o país como estado-nação; já o ‘outro’, este é uma parcela 
não-integrada social e/ou ideologicamente. (PEIRANO, 1992, p. 99). 
 

Para Geertz, (1989), autor referencial da antropologia hermenêutica, o trabalho do 
antropólogo para compreensão do outro, ou seja, a etnografia,  

 
“[...] é uma descrição densa” e o etnógrafo, o pesquisador que adota como prática 
metodológica tal perspectiva, enfrenta na sua rotina de produzir compreensões 
durante a sua pesquisa de campo desafios importantes. Estão presentes neste 
contexto, uma multiplicidade de estruturas conceptuais complexas, muitas delas 
sobrepostas ou amarradas umas às outras, que são simultaneamente estranhas, 
irregulares e inexplícitas”. ( p.7) 
 

Tais questões estão presentes em todos os níveis do desenvolvimento do seu trabalho de 
campo, mesmo nos mais elementares como nas entrevistas com os colaboradores nativos, 
observando os rituais, examinado os termos de parentesco, delimitando os marcos territoriais, 
fazendo os registros fotográficos, escrevendo no seu diário de campo, etc. Assim, ainda 
segundo Geertz (1989, p. 7): 

 
Fazer a etnografia é como tentar ler (no sentido de “construir uma leitura de”) um 
manuscrito estranho, desbotado, cheio de elipses, incoerências, emendas suspeitas 
e comentários tendenciosos, escrito não com sinais convencionais do som, mas 
com exemplos transitórios de comportamento modelado.  
 

De acordo com o referido autor acima citado, a descrição etnográfica possui três ou 
quatro características:  

 
[...] ela é interpretativa; o que ela interpreta é o fluxo do discurso social e a 
interpretação envolvida consiste em tentar salvar o ‘dito’ num tal discurso da sua 
possibilidade de extinguir-se e fixá-lo em formas pesquisáveis. [...] Uma quarta 
característica de tal descrição, pelo menos como eu a pratico: ela é microscópica” 
(GEERTZ, 1989, p.15). 
 

Nas pesquisas etnográficas, são adotados como base métodos de reunião das 
interpretações, ou melhor, de produção cooperativa de materiais mediante registros 
etnográficos sistemáticos constituídos de: observação participante, notas de campo, diário de 
campo, entrevistas semiestruturadas ou abertas, gravações áudio/visuais de rituais, mitos e 
narrativas.  

Numa perspectiva crítica e implicada sobre o trabalho do antropólogo e suas questões 
epistemológicas, teóricas, metodológicas e éticas, Viveiros de Castro (2002), representante 
da antropologia filosófica e renovador da etnologia indígena brasileira, vai afirmar que “[...] 
o antropólogo é alguém que discorre sobre o discurso de um ‘nativo’ ” ( VIVEIROS DE 
CASTRO, 2002, p. 01) e os nativos, como já salientamos anteriormente em corroborando 
com Peirano, estão muito mais próximos, pois como enfatizou Viveiros de Castro, em seu 



 
A etnografia crítica como aprendizagem e criação de saberes e a etnopesquisa implicada: entretecimentos 

 

 
329 

texto “O nativo é relativo”, “somos todos nativos” (p. 02). Assim, “[...] O nativo não precisa 
ser especialmente selvagem, ou tradicionalista, tampouco natural do lugar onde o 
antropólogo o encontra; o antropólogo não carece ser civilizado, ou modernista, sequer 
estrangeiro ao povo sobre o qual discorre” (VIVEIROS DE CASTRO, 2002, p. 01). 

Ao analisar o trabalho etnográfico, fazendo uma crítica pertinente à antropologia 
hermenêutica, Viveiros de Castro entende que os discursos dos sujeitos envolvidos nas 
pesquisas, ou seja, o antropólogo e o ‘nativo’, não devem ser compreendidos apenas como 
textos, mas como dinâmicas “práticas de sentido” (VIVEIROS DE CASTRO, 2002, p. 1), 
que implicam, por sua vez, em transformações recíprocas. 

 
Os discursos, o do antropólogo e, sobretudo o do nativo, não são forçosamente 
textos: são quaisquer práticas de sentido. O essencial é que o discurso do 
antropólogo (o ‘observador’) estabeleça uma certa relação com o discurso do 
nativo (o ‘observado’). Essa relação é uma relação de sentido, ou, como se diz 
quando o primeiro discurso pretende à ciência, uma relação de conhecimento. Mas 
o conhecimento antropológico é imediatamente uma relação social, pois é o efeito 
das relações que constituem reciprocamente o sujeito que conhece e o sujeito que 
ele conhece, e a causa de uma transformação (todo relação é uma transformação) 
na constituição relacional de ambos (Ibidem, 2002, p. 01). 
 

Assim, entendemos o fazer etnológico como “práticas de sentido”, relações que 
constituem e transformam os sujeitos envolvidos no trabalho etnográfico, reciprocamente. 

Neste sentido, a etnografia implicada admite a relevância do trabalho etnográfico como 
processo de aprendizagem, que trabalha com as experiências cotidianas, as narrativas e as 
aprendizagens situadas culturalmente, é uma opção epistemológica, teórico-metodológica, 
ética e politicamente fecunda. Tendo como pauta o esforço para compreender e aprender-
com o outro, entendemos a antropologia e a etnografia como perspectivas que nos levam a 
uma hermenêutica cultural; a uma aprendizagem polissêmica. Assim, olharmos o outro como 
aprendiz da sua cultura é estarmos contemplando a educação por outros olhares, assim como, 
desenvolver trabalhos científicos valorizando o olhar do outro, buscando a revalorização da 
“condição humana” (ALMEIDA, 2000), do conhecimento dialógico multirreferencial 
(ARDOINO, 2012), multicultural e multinaturalista (VIVEIROS DE CASTRO, 2002) 

Pensando nas influências epistemológicas em que nossas formações estão inspiradas e 
no texto de Roberto Cardoso de Oliveira “O trabalho do antropólogo: olhar, ouvir, escrever” 
(2000), acreditamos que a pesquisa etnográfica tem o compromisso com as “faculdades do 
entendimento sociocultural”, pois compreendemos, assim como afirma o autor, que tais 
questões são inerentes à forma de construir conhecimentos em ciências sociais. Neste sentido, 
para o alcance de tais entendimentos, Oliveira chama a atenção, para três etapas de apreensão 
dos fenômenos sociais, ou seja, três processos elementares para a produção do conhecimento 
no caminhar antropológico, que são: olhar, ouvir e escrever. 

Oliveira então salienta a importância da delicadeza, disfarçada na trivialidade das ações 
de pesquisa constituídas por olhar, ouvir e escrever. 

 



 
ROBERTO S. MACEDO e SÍLVIA M. MACEDO DE SÁ 
 
 

 
330 

Tentarei mostrar como o olhar, ouvir e o escrever podem ser questionados em si 
mesmos, embora, em um primeiro momento, possam nos parecer tão familiares e, 
por isso, tão triviais, a ponto de sentirmo-nos dispensados de problematizá-los; 
todavia, em um segundo momento - marcado por nossa inserção nas ciências 
sociais - essas “faculdades” ou, melhor dizendo, estes atos cognitivos delas 
decorrentes assumem um sentido todo particular, de natureza epistêmica, uma vez 
que é com tais atos que logramos construir nosso saber (OLIVEIRA, 2000, p. 18).  
 

No trabalho em questão, o autor objetiva indicar como o olhar, o ouvir e, especialmente, 
o escrever, assim como a nossa percepção, são influenciados de forma marcante pelo campo 
próprio de cada ciência, de cada disciplina. Assim, os atos de olhar, ouvir e escrever são 
“disciplinados pela disciplina” e o discurso tem sua criatividade própria das ciências 
comprometidas com a construção da teoria social (OLIVEIRA, 2000, p. 18). 

O ato do olhar, para Oliveira, é provavelmente uma das experiências primárias do 
trabalho empírico, da modelação teórica do olhar nas atividades de campo. Ao decidirmos 
que estamos prontos para ir para o campo, temos o nosso objeto alterado pela nossa formação 
que influencia diretamente a maneira como iremos observá-lo. O nosso olhar no campo está 
muito balizado pelas nossas matrizes culturais e formativas. Porém, de acordo com o autor 
em diálogo, o olhar não é suficiente para interpretarmos e compreendermos determinadas 
singularidades e estruturas elementares de objetos socioculturais, desta forma, o ouvir 
consistirá em outra etapa essencial para a apreensão dos fenômenos sociais. Como o olhar, o 
ouvir tem uma potencialidade relevante para a particularidade epistemológica empírica do 
campo antropológico. Tais atos não podem ser tomados de forma totalmente separada no 
processo de investigação, pois tais práticas são complementares, acrescentamos, 
multirreferenciais. Para compreendermos os nossos objetos de estudo em sua complexidade 
e termos acesso ao que chamamos em antropologia de “modelo nativo”, devemos transformar 
o ouvir em uma “escuta sensível” (BARBIER, 2001), praticando o “contorno antropológico” 
(BALANDIER, 1997), interpretando cuidadosamente os diversos “pontos de vista” 
(VIVEIROS DE CASTRO, 2002). Assim, numa relação dialógica, é fundamental 
transformar os momentos de ouvir em um “verdadeiro encontro etnográfico” (OLIVEIRA, 
2000, p. 18), em que o pesquisador e os sujeitos participantes da pesquisa passem a assumir 
a posição de interlocutores em interação, num patamar de compartilhamento e respeito, 
proporcionando uma certa “fusão de horizontes”. (OLIVEIRA, 2000)  

Os atos de olhar e ouvir são característicos do trabalho de campo, porém, é certamente 
o ato de escrever um momento da pesquisa muito delicado. Para compreender esta etapa da 
pesquisa, Oliveira sugere como inspiração a obra de Geertz “Obras e vidas: o antropólogo 
como autor” (2000). Neste livro, podem ser encontradas perspectivas interessantes -- mesmo 
com algumas questões metodológicas, a serem discutidas -- para compreendermos os 
momentos da escrita. 

 
Geertz parte da ideia de separar e, naturalmente, avaliar duas etapas bem distintas 
na investigação empírica: a primeira, que procura qualificar como a do 
antropólogo “estando lá”- being there -, isto é, vivendo a situação de estar no 
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campo; e a segunda, que seguiria a essa, corresponderia à experiência de viver, 
melhor dizendo, trabalho “estando aqui”- being here -, a saber, bem instalado em 
seu gabinete urbano, gozando do convívio com seus colegas e usufruindo tudo o 
que as instituições universitárias e de pesquisa podem oferecer. Nesses termos, o 
olhar e o ouvir seriam parte da primeira etapa, enquanto o escrever seria parte da 
segunda (OLIVEIRA, 2000, p. 25). 
 

Escrever “estando aqui”, na “comodidade” das nossas referências, é um processo de 
textualização extremamente delicado, pois esta ação consiste em trazer para o plano do 
discurso tudo o que foi visto e ouvido estando em campo. A etapa da escrita além de ser um 
“conforto” com as nossas referências socioculturais, que se iniciam desde o contexto 
empírico, é também um embate mais veemente com os nossos aportes teóricos e a nossa 
relação com a comunidade acadêmica. Transformar os fenômenos e as nossas percepções 
sobre eles em textualização e em análise, são momentos de aprendizagem e avaliação do 
nosso trabalho, bem como dos nossos valores socioculturais e formativos. Como nos 
esclarecem Josso (2002), Dominicé (2007) e Bruner (1997), especialistas em pesquisas sobre 
autobiografia e aprendizagem, as nossas ações em cultura e o nosso próprio pensar são parte 
de um processo interativo entre homem-homem e homem-mundo. É possível “aprender 
consigo e com o outro a aprender” (JOSSO, 2002, p. 60) e “[...] um alto nível de 
aprendizagem implica também em aprendizagens da vida” (DOMINICÉ, 2007, p. 24), até 
porque “nossa mente está conosco e com o outro” (BRUNER, 1997, p. 40). 

Compreendemos que o ato de escrever em antropologia, tanto contemplando uma 
perspectiva mais etnográfica como mais etnológica, traz marcas de um trabalho 
autobiográfico. Não queremos que esta afirmação seja confundida com intimismo ou pouco 
rigor descritivo e analítico. Entendemos a escrita etnográfica como trabalho implicado, que 
tem traços fortes de uma espécie de memorial das nossas experiências empíricas e reflexivas, 
ou seja, de alguém que passou por experiências culturais e aprendizagens diferenciadas e que 
assim vem se alterando. A escrita possui marcas das nossas vivências, neste caso, das nossas 
experiências formativas.  

Da nossa perspectiva, o trabalho antropológico demanda ultrapassar, mas também 
aproximar os limites dos contextos pesquisados, onde os sistemas culturais guardam seus 
significados para, com isso, podermos estabelecer e compreender diferenças, afinidades e 
aproximações com os nossos próprios contextos originais, pois o estudo compreensivo da 
cultura tem como princípio a busca do encontro com a diversidade humana, com a diferença 
experienciada. 

 
Ver-nos como os outros nos vêem pode ser bastante esclarecedor. Acreditar que 
outros possuem a mesma natureza que possuímos é o mínimo o que se espera de 
uma pessoa decente. A largueza de espírito, no entanto, sem a qual a objetividade 
é nada mais que autocongratulação, e a tolerância apenas hipocrisia. Esta largueza 
surge através de uma conquista muito mais difícil: a de ver-nos, entre outros, como 
apenas mais um exemplo da forma que a vida humana adotou em um determinado 
lugar, um caso entre casos, um mundo entre mundos (GEERTZ, 1997, p. 20). 
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Nestes termos, vamos além e em direção ao que estamos construindo e que 

denominamos de uma etnografia vinculante, na qual, a implicação como um modo de criação 
de saberes (MACEDO, 2012), passa a ser uma centralidade epistemológica para o 
pesquisador-etnógrafo. 
 
 
A inflexão implicacional da etnopesquisa 
 

Para nós, a pesquisa é um campo da práxis social, bem como método é, invariavelmente, 
uma pauta política, ou seja, um trabalho de opções, de escolhas na polis. Quanto às lógicas 
organizativas de uma proposta de pesquisa, seus aportes teóricos e os dispositivos de 
produção de compreensões e análises, são, em realidade, o prolongamento da capacidade do 
pesquisador de intervir na realidade em que realiza seu trabalho de investigação. 

Pensemos, ademais, numa perspectiva de pesquisa em que o fundante não é uma 
racionalidade técnica e sim um ethos e uma ética do tipo: atores sociais não são idiotas 
culturais, são, para todos os fins práticos, instituintes ordinários das suas realidades; são 
teóricos e sistematizadores dos seus cotidianos e, com isso, edificam as “ordens sociais” em 
que vivem; são cronistas de si e do mundo, nestes termos, produzem descritibilidades, 
inteligibilidades, analisibilidades e sistematicidades. Assim, suas experiências sociais criam 
saberes legítimos. Eis os princípios fundantes de uma etnopesquisa em que a sua principal 
fonte teórica é a teoria etnometodológica de Harold Garfinkel e tem na etnografia a sua opção 
metodológica.  

Necessário se faz explicitar ainda, que a concepção de pesquisa aqui trabalhada, 
entretece sem hierarquizações e antinomias, implicação como competência epistemológica e 
qualidade investigativa. Nestes termos, vínculo, pertencimento e afirmação como 
mobilizadores de modos de criação de saberes e atores como sujeitos coletivos criadores 
interativos de sapiências emergem numa lógica e numa epistemologia social ao mesmo 
tempo heurística e acionalista. Acolhemos na integralidade o argumento de Guattari (1999, 
p. 23) de que “o sujeito implicado não pode se contentar em interpretar o real. Ele deve ser 
instado a se projetar e intervir”. 

É fundamental pontuar, que tudo que fazemos está vinculado às nossas implicações, 
incluindo aí todas as nossas ações pesquisantes. Por outro lado, pesquisar fazendo das nossas 
implicações um modo de criação de saberes, transforma-se, da nossa perspectiva, numa 
inflexão importante no campo das pesquisas antropossociais. René Lourau (1993, p. 93), 
afirmou antes da sua morte, que para os bunkers conservadores da ciência, o mais novo 
escândalo epistemológico das pesquisas antropossociais seria a entrada em cena de forma 
irreversível da implicação, compreendida como a atualização ineliminável dos nossos 
vínculos na relação com o conhecimento. 

Vale dizer, ainda, que a etnopesquisa não peca porque está implicada às opções do 
pesquisador, suas instituições e segmentos sociais, ela peca quando a implicação é não-
explicitativa e nunca contribui para a heurística socioinstituinte da pesquisa, ou mesmo se 
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torna sobreimplicação militante ou formalidade. No primeiro caso, é fundamental que o 
observador se observe e seja observado, para que a implicação possa entrar no movimento 
de objetivação com os rigores dialógicos e dialéticos da autocrítica e da intercrítica. No 
segundo, que se desfaça dos fardos positivistas pretensamente neutros com os quais fomos 
formados historicamente. 

No que concerne a etnopesquisa crítica (MACEDO, 2000, 2007), trata-se de uma 
modalidade de pesquisa inspirada no olhar etnográfico, implicada às questões do 
pertencimento, bem como às problemáticas, pautas e demandas dos movimentos sociais e às 
ações afirmativas interseccionadas. Aparece como uma formulação deste momento histórico 
das nossas experiências investigativas em ciências antropossociais e da educação, 
expressando o comprometimento formativo da sua publicização e da sua emergência política.  

Etno, aqui, além de estar vinculado às compreensões, aos etnométodos, às ações e 
cosmovisões dos atores sociais instituintes destes movimentos, tem a ver, de forma realçada, 
com implicação enquanto escolha e vontade política, para instituir realidades sociais pela 
pesquisa. Quanto ao ato de pesquisar propriamente dito, sofre, nesse caso, uma forte inflexão 
tensionada pela relação intercrítica entre sujeitos partícipes da pesquisa e por uma forma 
diferenciada de hermenêutica, como também por um certo jeito de constituir autorização, 
como política de conhecimento socialmente referenciada, de reconhecimento e de um 
exercício fundante para o processo de construção da autonomia que é tornar-se coautor de 
si. No que se refere ao trabalho de pesquisar-com os etnométodos dos atores sociais, conceito 
caro para a teoria etnometodológica de Garfinkel (1976), significa que a etnopesquisa prima 
pela compreensão de como, para todos os fins práticas, interativamente, as pessoas e suas 
ações intersubjetivadas e intersubjetivantes, produzem maneiras e estratégias de interpretar 
as realidades em que estão envolvidas, com isso, constroem suas “ordens sociais”. Produzem, 
portanto, descritibilidades, inteligibilidades, analisibilidades e sistematicidades, subsídios 
inarredáveis para a composição de uma etnopesquisa e a constituição das suas compreensões. 

Vale dizer, ademais, que a concepção de uma hermenêutica e de uma heurística 
implicadas inerentes à etnopesquisa não acolhe a ideia simplista de aplicação de um método 
etnográfico “universalmente” legitimado, como é comum nas concepções mais clássicas de 
pesquisa. Mesmo experienciando métodos de maneira intensamente reflexiva, entendendo-
os como o prolongamento da capacidade e do poder do pesquisador interferir na realidade, 
fundamental é trabalhar de forma problematizadora a experiência singular com a etnografia 
e os vínculos implicacionais da atividade de pesquisar, assim como as escolhas 
metodológicas e temáticas. Rigor aqui quer dizer, também, explicitar com clareza as 
implicações político-epistemológicas do pesquisador e suas instituições no acontecer 
objetivante da pesquisa (MACEDO, GALEFFI, PIMENTEL, 2009).  

Sentimos, assim, nas relações que estabelecemos com pesquisadores que não abrem mão 
de trabalhar com suas temáticas de pesquisa vinculando-as aos seus pertencimentos 
socioculturais e as suas ações sociais de base afirmativa, que vamos nos aproximando de uma 
compreensão de conhecimento que aponta para o realce explicitativo e proativo da 
implicação socioexistencial, cultural, histórica e política na pesquisa. O que se configura em 
processo é o nosso interesse cada vez mais evidente pelo protagonismo socioeducacional que 
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nos orienta para compreender o que podemos chamar de uma heurística implicada de 
possibilidades emancipacionistas, que chega às nossas reflexões investigativas pela lente e 
pelo ângulo das relações que estabelecemos com as novas heterogêneses do nosso cenário 
socioeducacional, aqui caracterizadas pelo destacado protagonismo sociocultural, como 
emergência e recriação histórica. 
 
 
Implicação e reflexividade como modos de criação de saberes 
 

Nesse ponto, etnopesquisadores buscam formas de demonstrar para suas audiências, sua 
situacionalidade histórica e geográfica, seus investimentos pessoais na pesquisa, as diversas 
tendenciosidades que trazem para seu trabalho, suas empresas e desgraças no processo de 
empenho para realização da pesquisa e como suas escolhas e tropos literários conferem força 
retórica ao relatório de pesquisa e aos aspectos em que evitaram e suprimiram certos pontos 
de vista. Muitas vezes se exerce aqui a reflexão sobre a reflexão, ou seja, uma meta-reflexão 
sobre os caminhos interpretativos que levaram até as compreensões da pesquisa.  

Falando em “pesquisa pelos práticos” e tomando por empréstimo de Ardoino e Devereux 
a ideia de implicação como modo de criação de saberes, Ruth Kohn (2002), colocando-se na 
posição daqueles que denomina de “práticos”, nos fala de uma pesquisadora que tenta nomear 
o que “faz sentido” para ela, na sua pertinência e pertencimento em termos de pesquisa. 

Ruth Kohn reflete sobre os saberes in-sus, decomposição etimológica de issus, que se 
traduziria como saberes oriundos da vida prática; pode ser lido como saberes criados de 
dentro da vida prática. Pelas lentes dessa autora, percebemos o entendimento de que iniciar 
uma pesquisa a partir e a propósito da própria esfera da ação tem a ver com examinar de perto 
a vida prática e sua história, realizando, dessa perspectiva, distanciações interpretativas em 
relação a ela; âmbito da perlaboração. Esse contexto de atividade é justamente a condição 
que permite que esses jogos de força apareçam, quer sejam sociais, ideológicos, psicológicos 
ou políticos, como realidades concretas. É assim que na implicação, essa distanciação como 
processo de objetivação é duplicada por um procedimento inverso, ou seja, o pesquisador 
explora a particularidade do seu pertencimento e da sua visão, mergulhando neles ainda mais, 
num esforço de nomear suas características e seus contornos. Não negando a sua 
subjetividade nem a tornando um epifenômeno, o pesquisador tira partido dela. Examina-
se, com rigor, o sentido desse lugar para o próprio pesquisador. Há uma dobra para dentro 
(im-plicado) da experiência, que deverá ser compreendida e movimentada em direção a 
outras dobras, de forma relacional, como uma das maneiras de se produzir objetivação 
intercriticizada. 

Mas é preciso se reconhecer que uma etnopesquisa implicada tem preocupações com 
seus efeitos, na medida em que implicação e efeito formam um processo de esclarecimento 
e realizações como uma totalização em curso. Nesses termos, questões como: os efeitos são 
levados em consideração pelo(s) pesquisador(es) desde o início da pesquisa? Qual o lugar 
dessas preocupações no que concerne aos dispositivos de coleta e análise de dados 
empregados? 
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Por concluir 
 

Fundamental afirmar que da perspectiva de uma etnografia como criação de saberes e 
processos de aprendizagem, bem como de uma etnopesquisa implicada, questões de vida 
necessariamente se tornam questões de pesquisa. Funda-se, assim, como especificidade, o 
campo das etnografias implicacionais, um campo de experimentações de rigores outros 
(MACEDO, GALEFFI e PIMENTEL, 2009). 

Ademais, como processo político, assumir como pesquisador o trabalho com a 
implicação é, ao mesmo tempo, constituir um processo de autorização profundo, 
emancipador, no sentido de constituir-se autor(es) da sua própria condição. Nestes termos, a 
implicação não significará apenas um investimento subjetivo no campo de pesquisa, mas um 
elemento fundante da forma e do conteúdo heurístico da pesquisa. Assim, a partir da obra de 
Devereux (1980) por exemplo, a implicação passa a ser uma questão de método. Deve haver, 
portanto, uma inflexão nos resultados da pesquisa a partir dessa condição, assim como novas 
formas de se tratar a problemática do rigor. Em vez de erro e deriva, o viés implicacional é 
fundante da condição para se construir saberes. Nesses termos o pesquisador tem que 
explicitá-lo como uma forma de exercer rigor nas ciências antropossociais. É uma das pautas 
em que o ontológico não se desgarra do epistemológico e do político como modo de se 
pensar/fazer etnografia. Ademais, um profundo, fecundo e (in)tenso processo de 
aprendizagem. 
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