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RESUMO

A pesquisa etnográfica é instrumento privilegiado da Antropologia, mas recorrentemente adotado por outras áreas, como a Comunicação. Nessa 
perspectiva, propomos neste artigo uma discussão metodológica – que se apresenta visada teórica – sobre o fazer etnográfico na 
contemporaneidade, sob uma perspectiva feminista, especificamente no campo dos estudos da Comunicação. Como suporte ao debate
conceitual que traçamos, tomamos como referencial nossa prática etnográfica em pesquisas envolvendo juventudes periféricas. Concebemos o 
fazer etnográfico, aqui, para além do levantamento de informações qualitativas, mas nos ocupamos também do comprometimento sobre como 
transformar observações, entrevistas e notas de campo em representação textual. A partir do Século XX, o advento do trabalho de campo 
sistemático como modo característico de coleta de dados para a pesquisa antropológica, segundo Roberto DaMatta (1987), possibilitou ao 
cientista social não só ter contato direto com seus pesquisados, mas também “entrar em um processo profundamente relativizador de todo o 
conjunto de crença e valores que lhe é familiar”, empreendendo uma investigação para além da classificação de curiosidades ordenadas 
historicamente. Ao esclarecimento de DaMatta, somamos o pensamento de José Guilherme Cantor Magnani (1996), que também contempla a 
pesquisa de campo como caminho metodológico que “não dispensa o caráter relativizador que a presença do "outro" possibilita”. Por isso, 
conduzimos essa discussão em perspectiva feminista, nos moldes descritos por Margery Wolf (1992) e Gesa Kirsch (1999), para quem o 
comprometimento com o “outro”, suprimindo hierarquias entre investigador e investigado, deve ser a linha guia. Segundo Kirsch, os princípios 
feministas de pesquisa surgiram como crítica a métodos positivistas nas Ciências Sociais, especialmente nas pesquisas sobre mulheres, já que 
muitas vezes as investigações não eram benéficas às próprias participantes. Para Kirsch, pesquisas feministas têm obrigação moral com o outro. À 
Kirsch e Wolf agregamos as contribuições de Cicilia Peruzzo (2003), para que possamos, ao fim, propor pistas para a etnografia para a pesquisa 
em Comunicação. São duas – destacadas entre tantas possíveis – as vertentes que buscamos problematizar: 1) a primeira sobre o posicionamento 
do pesquisador – desta pesquisadora – em relação aos sujeitos participantes do estudo; 2) a segunda insere-se no campo da interpretação, sobre 
como experiências vividas e observadas são transformadas em dados acadêmicos. Ao fim, concluímos que a semântica das relações em campo 
demanda uma compreensão para além do que se diz e escuta. Requer flexibilidade teórica (não se deve buscar no campo aquilo que os livros 
dizem, é preciso “deixar o campo falar”, como repetem os antropólogos), leveza e simplicidade na conduta (a atuação do pesquisador não deve 
sobressair-se à dos sujeitos participantes), desprendimento de preconcepções (é preciso escapar das amarras de representações já instauradas) e 
respeito ao “outro” que se busca (pois defendemos deixar por terra a associação da etnografia a um exercício de dominação, no qual o olhar 
superior do pesquisador é imperativo sobre o dos indivíduos que ocupariam meramente a posição de “objetos observados”). Articulando os 
propósitos feministas, propomos como contribuição para a delimitação dos objetivos da etnografia quando empregada na Comunicação: 
empoderar os participantes da pesquisa. Pois, além de dar ao(s) indivíduo(s) envolvido(s) na investigação o resultado de nossa análise, como 
“retorno” a ser utilizado em seu benefício, é possível envolver este(s) indivíduo(s) de forma mais ativa na pesquisa, trazendo-o(s) para o centro do 
trabalho, tirando-o(s) da posição de observado(s) para posicioná-lo(s) como colaborador(es) ativo(s) do estudo que, ao fim, trata dele(s) 
mesmo(s). Inclusive, a matéria-prima para construção de nossas pesquisas etnográficas, em essência, não nos pertence, mas sim aos sujeitos que 
estudamos.
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