
 

SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
MACEDO, RS. Outras luzes: um rigor intercrítico para uma etnopesquisa política. In: MACEDO, 
RS., GALEFFI, D., and PIMENTEL A. Um rigor outro sobre a questão da qualidade na pesquisa 
qualitativa: educação e ciências antropossociais. Salvador: EDUFBA, 2009, pp. 75-126. ISBN 978-
85-232-0927-8. Available from SciELO Books <http://books.scielo.org>. 
 

 

All the contents of this chapter, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons 
Attribution-Non Commercial-ShareAlike 3.0 Unported. 

Todo o conteúdo deste capítulo, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative 
Commons Atribuição - Uso Não Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não adaptada.  

Todo el contenido de este capítulo, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de 
la licencia Creative Commons Reconocimento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.  

  
 
 
 
 

Outras luzes 
um rigor intercrítico para uma etnopesquisa política 

 

Roberto Sidnei Macedo 



75

2

OUTRAS LUZES: UM RIGOR INTERCRÍTICO 
PARA UMA ETNOPESQUISA POLÍTICA

Roberto Sidnei Macedo

O dia em que na casa do ferreiro  
não haverá apenas o espeto de pau [...].

René Lourau

Alors, sous le masque de rigueur,  
on implante la rigidité et donc la sclérose.

Jacques Ardoino

É científico porque é discutível.
Habermas

Problematizações introdutórias

Quanto ao sentido de rigor com o qual tranversalizamos o ar-
gumento deste ensaio, poderíamos afirmar sem muitas dúvidas 
que, para nós, a busca do rigor significa a busca da qualidade 
epistemológica, metodológica, ética e política, socialmente 
referenciadas, da pesquisa dita qualitativa.

Encontramos recentemente no contexto europeu de 
debates sobre a pesquisa qualitativa nas ciências antroposso-
ciais e em educação, um conjunto de argumentos que, de certa 
maneira, nos reenvia para algumas identificações com este 
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contexto de preocupações. Como exemplo, temos o importante 
artigo Splendeur, misère et promesses de la recherche qualitative1, 
de Michael Huberman. O título do artigo já é suficiente para 
compreendermos o anúncio da problemática tratada. Neste 
mesmo veio e contexto de argumentos, percebemos que nosso 
maior desafio é realizar uma refinada aliança imbricando rigor 
e pertinência nas pesquisas qualitativas em educação e em 
outros campos das pesquisas antropossocias.

Assim, tomando o nosso contexto de preocupações como 
centralidade, é bom que saibamos que a qualidade do conhe-
cimento que produzimos sobre o mundo não está separada da 
qualidade antropossocial que queremos para o mundo. Inspirado 
em Bernadete Gatti, estamos convencidos, por exemplo, que a 
democracia precisa da boa (in)formação.

É bom que saibamos também que as comunidades acadêmi-
cas e científicas, nas suas perspectivas culturais, contradições, 
ambivalências, desconstruções, ou mesmo pelas suas especi-
ficidades históricas, políticas e éticas, sempre nos cobrarão a 
construção de um certo sentido de rigor. Nestes termos, esta 
problemática não se coloca tratando do domínio de uma forma 
exata de pensar, construir e socializar conhecimentos, ou de 
trilhar os caminhos sacrossantos que pretendem nos levar até 
a verdade, mas sobre uma inserção no debate e na defesa, de 
jeitos, etnométodos, de pensar e de construir os caminhos da 
pesquisa, em termos técnicos, éticos, estéticos e políticos, que 
nos possibilite qualidade na produção do conhecimento e suas 
implicações. Eis a nossa questão.

Esta inserção nos permite ter acesso ao que cada episteme ou 
zeitgeist oculta em termos de orientação quanto à idéia de rigor, 
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à medida que as temporalidades implicando o conhecimento se 
alteram. Presenciamos, como um exemplo emblemático, como 
o finalismo cartesiano é evitado na medida em que as lógicas 
culturais estão mudando e produzindo novas/outras formas 
de produção de sentido. Neste âmago, emerge uma “rebelião 
anticolonial” contínua, bem como perspectivas de pesquisa 
onde as interações são valorizadas e assumem importância 
central para compreensão rigorosa das realidades, conectando-
se o ecológico ao ecumênico e ao crítico (kincheloe, 2007). 

Ademais, há aqui uma necessidade de esclarecimento, que 
implica numa maior complexidade da pesquisa em ciências 
humanas, que é o fato da determinação de rigor e de validade 
estarem dependentes de como o poder se coloca para configurá-
los enquanto compreensão e prática de pesquisa.

Se a idéia de rigor nas pesquisas qualitativas é constituída 
fundamentalmente por uma perspectiva sistêmica onde filoso-
fia, política, história, ética e cultura transversalizam  as opções e 
escolhas daí advindas, é significativo perguntar: por que o  medo 
do rigor implicado a essa condição? Por que das dificuldades 
e omissões em tratar na constituição das pesquisas com essa 
perspectiva? Onde habitariam os receios e as dificuldades?

Compreendemos, a fortiori, que poderíamos falar de uma 
política, de uma ética e de uma estética do rigor qualitativo que se 
coloca como diferença em relação aos sentidos convencionais do 
que seja o rigor em pesquisa, em geral eivados de valores forma-
listas, que acabam por confundir rigor com rigidez e neutralismo 
que se quer a-político. Poderíamos ousar dizer que há aí uma 
certa naturalização/banalização/simplificação da idéia de rigor 
a ser informada e problematizada, como tudo em ciência, aliás.
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Queremos enfatizar que, coerente com o caráter pers-
pectivista das pesquisas qualitativas, na medida que acolhem, 
trabalham e aprendem com a diferença – aqui está o que funda 
as etnopesquisas – a idéia de rigor para esse jeito de pesquisar 
não abre mão de exercitar o perspectivismo inerente a sua 
emergência político-epistemológica, até porque entende que 
o conhecimento é do âmbito da heterogeneidade e da polilogia. 
Neste caso, há uma transmigração da noção de rigor para ou-
tras/novas perspectivas, outras/novas luzes, compreendendo 
que os resultados de uma pesquisa depende diretamente do 
sentido de rigor que ela acolhe e cultiva.

As epistemologias qualitativas, no seu desenvolvimento 
político-epistemológico, historicamente direcionam-se para 
uma pesquisa outra, para uma ciência outra, para um rigor 
outro, diria mesmo, e de uma forma significativa para uma 
formação outra em relação à pesquisa.

O que se coloca aqui é uma questão de alteridade filosófica, 
epistemológica, histórica, sociotécnica e formacional em ter-
mos da construção do conhecimento acadêmico e científico, ou 
seja, a maneira com que as pesquisas qualitativas reinventam 
e repolitizam a ciência, a construção e a relação com o conhe-
cimento, inclusive o conhecimento eleito como formativo.

Ao mesmo tempo, faz-se necessário reagir com urgência 
e com pertinência no campo das ciências antropossocias, 
entre outros, onde a pesquisa qualitativa vem mostrando sua 
pertinência e amplitude experiencial, à desqualificação dessas 
pesquisas que, de forma recorrente, vêm se transformando, 
apesar das suas significativas e já legitimadas possibilidades 
heurísticas e de intervenção social, em algo do âmbito do dis-

um_rigor_outro.indb   78 10/02/2010   12:34:06



Roberto Sidnei Macedo 79

curso militante laudatório; de meros relatos constatatórios 
de experiências pretensamente bem sucedidas; de relatórios 
críticos parciais e de relatos de “dados” de coerência forçada, 
para agradar cartórios teóricos e corporações acadêmicas, 
incrustados dentro e fora da universidade.

Aceitar essa realidade sem crítica e sem um movimento de 
barreira em relação a essas preocupantes distorções significa 
legitimar um processo constrangedor de degradação do que 
sejam as pesquisas qualitativas e sua história de afirmação 
epistemológica, metodológica, heurística, ética, estética e polí-
tica, que muitas vezes custou a destruição ou anulação da vida 
profissional de muitos pesquisadores sérios e implicados, ao lu-
tarem em favor de uma ciência outra, de um jeito epistemológico 
outro de construção do rigor do saber acadêmico e científico, 
pautados, por exemplo, numa política de conhecimento crítica 
em relação às elites intelectuais e seus valores epistemológicos, 
sociais, econômicos e culturais.

Não podemos chamar de estudos científicos e acadêmicos 
rigorosos a enxurrada de monografias, dissertações e teses que 
perderam por completo o compromisso com os dispositivos e 
valores epistemológicos, metodológicos, comunitária e publi-
camente constituídos como valorosos, e que possibilitam às 
pesquisas a inserção na responsabilização/legitimação qualita-
tiva da instituição universitária, onde, por exemplo, deve haver 
um compromisso inarredável com a formação qualificada do 
pesquisador ou do professor-pesquisador. Questão que realça 
mais ainda a idéia de qualidade na pesquisa, enquanto uma 
itinerância de preparação do pesquisador comprometido com 
uma formação qualificada.
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Não queremos confundir rigor com rigidez; com a estupi-
dez e a cegueira rigorista, nem com meras prescrições lógicas. 
Nem fazer com que as pesquisas que se inspiram em bases 
fenomenológica, hermenêutica, dialética, desconstrucionista, 
ou mesmo as que rompem com a cultura e o cariz científico 
moderno, como as que elegem o rigor da bricolagem, percam 
de vista as suas inspirações pautadas numa perspectiva de 
inventividade irrestrita ou mesmo de transgressão epistemo-
lógica ou metodológica. Não se trata disso! Não se trata de 
uma recaída numa ortodoxia objetivista. Trata-se, acima de 
tudo, da afirmação de uma ética da qualidade que se alcança 
com certo rigor fecundo, epistemológica, social e politicamente 
referenciado, porque constituído na intercompreensão, na in-
tercrítica (macedo, 2007; 2009) dialogicizada e dialeticizada, 
com todos os conflitos e debates a elas necessários. Dizer, por 
exemplo, que em ciência e em trabalhos de compromisso e 
responsabilidade acadêmicos qualquer informação serve; dizer, 
de forma laudatória, que todo conhecimento produzido nas 
culturas não-universitárias é legítimo tão somente porque 
se coloca criticamente em relação a esta, ou é diferente desta; 
dizer, por outro lado, que só a informação que reverencia e 
cultiva o cânon científico estabelecido é válida, são maneiras 
epistemológica e eticamente prejudicadas de se tratar com a 
intelligentsia do método qualitativamente rigoroso, que aos 

“trancos e barrancos”, caminha de forma cada vez mais afirma-
tiva para uma perspectiva conectiva, relacional e intercrítica 
de construção do saber em todas os campos epistemológicos, 
inclusive nas ciências que cultivaram por séculos a tradição 

“dura” de cariz modernista. 
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Sabemos, a propósito, da importância epistemológica e 
política dos conhecimentos produzidos a partir de situações 
culturais não-acadêmicas; esses conhecimentos ajudam os 
pesquisadores qualitativos a irem além das limitações de suas 
próprias perspectivas locais. Essa realidade não se iguala, por 
outro lado, a um certo populismo e/ou niilismo epistemológico 
e metodológico que cresce de forma preocupante nos cenários 
acadêmicos e científicos.

No que tange ao rigor, é preciso não confundi-lo com exatidão. Um 

dos mais pesados fardos que o pensamento cientificista herdou do 

platonismo – levando-o às últimas – foi instituir na dupla ilusão que 

decorre da Doutrina dos Dois Mundos. De uma parte, insistindo na ilusão 

da existência de um outro mundo, inteligível, habitado pelas formas 

perfeitas/exatas e fora do acesso direto pelos sentidos. De outra parte, 

insistindo na ilusão da representação como sendo a operação de acesso, 

isso é, como mediação entre aquele mundo (inteligível) e esse nosso 

mundo (sensível). Como bem sabemos, advém daí tanto o sonho da 

exatidão que norteia o cientificismo quanto o desprezo pelos saberes 

vistos como não-exatos. É justamente nesse ponto que surge a confusão 

entre rigor e exatidão. (VEIGA-NETO, 2005 p. 25-51) 

Se não há compromisso com a pesquisa de qualidade en-
quanto uma cultura constituída relacionalmente e no rigor da 
criticidade, da intercriticidade – compreendemos, por exemplo, 
que onde não há criticidade não se faz universidade − sejamos 
honestos, não afirmando essa condição de pertencimento, do 
contrário cairemos numa política de falsidade indesejável para 
os propósitos de qualificação da pesquisa. Concordamos com 
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alguns pensadores da condição humana que muitas vezes a 
literatura e a arte chegam primeiro e compreendem melhor as 
realidades humanas, entretanto, são diferenças em termos 
de compreensão, com responsabilidades específicas, tanto 
em termos de linguagem quanto em termos de processos de 
construção do saber, que não é propriedade privada da ciência 
e seus modos de pesquisar, faz-se necessário enfatizar. Outros 
campos não-científicos são necessários, ou mesmo funda-
mentais, porque formam com qualidade e, por consequência, 
apontam para a qualificação da vida humana. A etnometo-
dologia nos mostra, com pertinência, que os atores sociais 
não são “idiotas culturais”, produzem etnométodos, ou seja, 
modos, jeitos, maneiras de compreender e resolver interati-
vamente as questões da vida, para todos os fins práticos. Neste 
grande cenário etnometodológico das práticas humanas está 
a ciência, os meios acadêmicos e seus membros, é com uma 
faceta desse cenário e a qualidade dos seus etnométodos que 
nos preocupamos aqui.

A pesquisa é um campo da práxis social, como tal deve 
satisfações à sua comunidade e à sociedade com a qual ela 
se compromete em termos de qualidade e responsabilidade, 
carregando todas as insuficiências, todos os inacabamentos e 
conflitos que se espera em qualquer prática humana.

Outrossim, como uma instituição aprendente, a pesquisa 
aprende com experiências que não se situam no seu contexto 
de produção. Neste movimento, as pesquisas qualitativas 
miram com interesse e disponibilidade para experimentar a 
aventura pensada da multirreferencialidade e da intercrítica, 
refinando a cada experiência socio-epistemológica conquis-
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tada o rigor outro que deseja afirmar em praticando uma 
política de conhecimento relacional. Pertencimento e afirmação 
estão incluídos aí como valores que produzem no momento 
as trilhas do novo rigor.

A idéia de que o rigor não pertence aos âmbitos das 
pesquisas qualitativas, somado a determinadas atitudes de 
programas de pós-graduação em acelerar as conclusões de 
suas dissertações e teses para fazer estatísticas avaliativas 
mais expressivas que agradem as expectativas quantitativistas 
das agências avaliativas, nos leva a um obscurantismo extre-
mamente preocupante produzido pela ética produtivista da 

“formação” universitária. Vislumbra-se aqui, a possibilidade 
de um niilismo epistemológico e formativo, de um ativismo 
acadêmico, de uma sobreimplicação intelectual totalmente 
inconsequentes e socialmente indesejáveis. Nestes termos se 
produz acima de tudo boas planilhas de indicadores/resultados 
e sobreimplicação2. Esse movimento nefasto vem produzindo 

“pesquisas” de má qualidade ou mesmo não-pesquisas, ou ainda 
pior, uma formação extremamente comprometedora dos pesqui-
sadores que formam-se ao vivenciar esses “processos investiga-
tivos” aligeirados,  não-reflexivos e muitas vezes a-críticos.

Sabemos que muitas dessas problemáticas podem ser 
encontradas nos âmbitos das pesquisas quantitativas ou de 
qualquer outra natureza, entretanto, o nosso foco está no 
contexto mesmo da nossa atuação como pesquisador respon-
sável pela formação de pesquisadores em etnopesquisa crítica 
e etnopesquisa-formação (macedo, 2000; 2006), variantes 
das pesquisas ditas qualitativas, e numa inquietante consta-
tação que vem ultrapassando nossas experiências específicas 
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e locais com os métodos qualitativos de pesquisa nas ciências 
antropossociais e humanas aplicadas.

Nestes termos, temos pelo menos dois problemas sérios: 
pesquisas de má qualidade ou não-pesquisas e má formação pela 
e para a pesquisa, o que agrava mais ainda o problema, porque 
estamos multiplicando a desqualificação.

Vale pontuar que essa problemática começou a nos 
preocupar face à idéia banalizadora de que as pesquisas qua-
litativas não precisam de rigor; da redução do rigor ao modo 
quantofrênico de pesquisar; da dificuldade de se entender de 
onde parte a necessidade de rigor nas pesquisas qualitativas, e 
como alcançar o rigor nas ciências e estudos hermenêuticos. 
Neste âmbito, temos a necessidade de ampliar mais ainda as 
discussões epistemológicas, metodológicas, éticas, políticas, 
estéticas e culturais, tomando o qualitativo para além de uma 
divisão quantidade/qualidade e da concepção racionalizada 
e a-política de pesquisa. Conjugar o rigor metodológico per-
cebendo-o também a partir da idéia-força de que a “condição 
humana” (arendt, 1969) e suas pautas fundantes deverá ser 
o principal norteador de uma pesquisa de qualidade, é um 
dos caminhos que estamos construindo na contramão dessa 
constatada e célere simplificação. Neste sentido, podemos 
implicar o debate epistemológico, o contexto, a cultura, a 
subjetividade, a participação política, a alteridade, a ética, 
a estética, a historicidade, as ontologias, a competência e o 
compromisso social. Tudo isso implica pautas da qualidade 
acadêmica e humana que devem inspirar e transversalizar 
o método e a idéia de rigor que o orienta. Nestes termos, 
pesquisa qualitativa se confundiria com pesquisa humana 
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de qualidade, implicando a cultura técnica que aí se vincula, 
como uma outra humanização pela pesquisa, como uma outra 
hominização pelas mãos do senso crítico acadêmico-científico 
absolutamente necessário à universidade, por exemplo. Assim, 
o qualitativo vai transcender a questão do método, da técnica. 
O qualitativo é, em realidade, um analisador epistemológico, 
ontológico e social com toda a potência crítica e desveladora 
que Foucault e os analistas institucionais franceses deram a 
este conceito, ou seja, algo de onde emana certo poder e se 
disponibiliza para produzir sentido, que tem direção e revela 
opções e ideários, no nosso caso aqui, de como tratar com 
a produção do conhecimento em níveis da emergência dos 
sujeitos humanos, em níveis de uma política de conhecimento 
que aí se realiza. Isso para nós é muito importante, porquanto 
todo ato de pesquisa deve envolver, sem concessões, uma 
responsabilidade humana, portanto, social e política. 

Todos os aspectos do saber humano – também conhecido como 

interpretação – são filtrados linguisticamente, fundamentados contex-

tualmente, saturados de poder, implicados em determinado processo 

social, moldados por formas narrativas específicas e marcadas por 

teorias tácitas sobre a natureza da realidade. (kincheloe, 2007, p. 106).

Um outro ponto importante a ser discutido é quando o 
rigor passa a ser confundido com a busca de um conhecimento 
expresso como pureza. Contradições, ambivalências, ambi-
guidades, derivas, incongruências que entretecem e alteram 
toda e qualquer realidade humana são omitidas para que a 
descrição e a análise das realidades possam alcançar o festejo 
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do final feliz – para alguns −, o ideário “conjuntista-identitário” 
(castoriadis, 1975) de um suposto sentido único de ciência. 
Se a idéia é seguir de forma obediente caminhos prescritos por 
um determinado ethos de pesquisa, não há mais necessidade de 
pesquisar. A pesquisa, segundo nossas posições é, acima de tudo, 
uma aventura pensada, implica conhecimento historicamente 
acumulado, mas, também, um imaginário em criação; é produ-
zida numa comunidade de argumentos, existe para provocar 
alterações, turbulências de escalas, inacabamentos, relações 
instáveis, consensos não resignados. É neste movimento que 
a idéia de rigor deve se inspirar e ser constituída.

Ademais, neste caso, para Kilani cf. Cifali (2006, p. 133) a 
beleza da construção, a coerência, não são suficientes, é o seu 
efeito que importa: efeito do real, efeito de verdade, efeito 
verossímil; efeito produzido sobre uma pessoa , um grupo, uma 
cultura. O efeito de verdade não é justo a priori, ele se revela 
justo na sua temporalidade, na sua capacidade de ser retomado 
pelo outro para construir a sua própria compreensão de si e 
do mundo.

Vale informar ainda que em pesquisa, as compreensões 
conectivas, relacionais, intersubjetivantes, intercríticas, hoje 
envidadas por uma inteligência geral, por uma cognição mais 
envolvente e politicamente implicada/engajada, são pautas 
centrais de um conhecimento que emerge empoderando-se 
pelo discurso e pelas compreensões provocadas pela entrada 
em cena da diferença, da intersubjetividade e da multirrefe-
rencialidade. Temos, portanto, em termos contemporâneos, 
o outro do conhecimento contrapondo e propondo um rigor 
outro.
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A compreensão como um ato de rigor

Compreender compreensões é uma das tarefas árduas do 
pesquisador das qualidades humanas. Diria mesmo, é a sua 
atividade predominante num processo de pesquisa qualitativa. 
Mas, um dos nossos desafios mais cruciais é compreender a 
compreensão. Nestes termos, tratar com sentidos na sua com-
plexidade, tarefa fundante das pesquisas qualitativas, implica 
em ampliar a compreensão do que seja a compreensão, com 
várias consequências importantes para a pesquisa de base qua-
litativa e suas variantes. É preciso realçar que compreender já 
é uma atividade inerente à própria existência, como tal, é ação, 
e, por consequência, é do âmbito da alteração, da concretude 
do Ser.

Uma das origens da palavra compreensão vem do latim 
praetenere. Neste sentido, compreender é apreender em conjunto, 
é criar relações, englobar, integrar, unir, combinar, conjugar e, 
com isso, qualificar a atitude atentiva e de discernimento do 
que nos rodeia e de nós mesmos, para apreender o que entrelaça 
elementos no espaço e no tempo, cultural e historicamente. É 
um modo de atenção construído no entre-dois, nas relações, no 
entre-nós comunitário. Desse modo, um fenômeno complexo 
de denso sentido existencial e político.

Para Gadamer (1999), por exemplo, a compreensão produz 
sentido; a compreensão transforma o que foi transmitido no 
horizonte do presente antecipando o futuro, sobre a base de 
uma comunidade que nos religa à tradição.

Vale pontuar que a compreensão é do âmbito da expe-
riência do sujeito. O pesquisador, portanto, não tem acesso 
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direto à compreensão do outro. O rigor dos seus métodos porta 
esta premissa, e como tal, constrói dispositivos capazes de 
trabalhar com a intenção e as escolhas dos atores sociais, único 
caminho rigoroso que pode possibilitar alguma aproximação 
da compreensão do outro e da sua realidade, com isso, pro-
duzir o que se denomina nas epistemologias qualitativas de 
conhecimento situado. 

Desta forma, tratar os estudos compreensivos como idealis-
tas e abstratos é não alcançar por entendimento o rigor deste 
ato investigativo, central à complexa tarefa dos pesquisadores 
da qualidade. Ampliar as conexões acionalistas desses estudos 
junto às sociedades humanas faz parte dos âmbitos das deno-
minadas pesquisas engajadas, implicadas, e das pesquisas-ação, 
que jamais podem dispensar o ato rigoroso de compreender em 
relação, com consequências sociais, éticas e políticas impor-
tantes para os campos da pesquisa em educação e em outras 
ciências humanas aplicadas. 

Faz-se necessário pontuar, ainda, que delicadeza e cuidado 
são pautas fundantes das novas ciências.

Da concepção à realização da 
investigação qualitativa: possíveis 
caminhos para construção do rigor 

[...] é necessário entrar nos detalhes das situações, não se 
contentar com conceitos gerais, cujo pensamento explícito 

e rigoroso é, sem dúvida, necessário, mas não suficiente.

Henri Atlan
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Rigor e o projeto de pesquisa

Uma idéia ampliada de projeto passa pela compreensão do que 
seja um ser humano projetar suas intenções. Jamais imaginar 
que estamos lidando apenas com um artefato de previsibi-
lidade absoluta e finita. Esse é um erro grave do tecnicismo 
metodológico, com consequências formativas prejudiciais 
em relação à preparação de pesquisadores qualitativos. Não é 
raro encontrarmos a idéia de projeto de pesquisa sofrendo de 
uma simplificação extremamente rígida. Aqui, rigor e rigidez 
são vistos como coisas iguais. Predomina a técnica, o jeito ra-
cionalizado e muitas vezes ingênuo de tratar com a intenção 
humana projetada. Busca-se comumente o modelo que tudo 
possibilitará a bom termo e a bom tempo. Nestes casos, o que 
se encontra são pesquisadores perplexos com o movimento 
incerto do real ou aprendizes de encaixes, redutores de rea-
lidades, felizes com as afirmações ilusórias das suas eternas 
e deificadas teorias. Para nós, não é preciso pesquisar para se 
chegar a este lugar. 

O projeto se caracteriza quando nos preocupamos e somos 
inflexionados em direção ao futuro, com nossas previsões, 
nossas incertezas, nossos questionamentos, nossos objetivos. 
Hannah Arendt percebe no projeto a manifestação de um 
querer que quer pensar a ação, dar-lhe sentido.

Mas é preciso também tensionar dialeticamente o projeto, 
podendo nos inspirar em Nietzsche quando fala num eterno 
retorno, bem como relembrando Heidegger, ao colocar a von-
tade em questão. Diz-nos Heidegger: “Eu quero não querer”. 
Com essa expressão, o filósofo visa proclamar a sua recusa da 
representação e dos cálculos preliminares na visão de futuro.
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É preciso tratar o projeto como um momento que carac-
teriza uma maneira de agir quando estamos sobre o caminho 
de uma obra, como entende Bernard Honoré (1992). Nestes 
termos, no que concerne ao projeto de pesquisa, não podemos 
confundir realização com acabamento. 

Assim, projeto, como modo de organização das ações de 
uma pesquisa responsabilizada com a clareza e a coerência das 
suas intenções, é método aberto. Aliás, nas pesquisas qualita-
tivas, essa condição se consubstancia em ato de rigor, levando 
em conta os pressupostos filosóficos destas pesquisas. Uma 
problemática relevante, inspirada por pressupostos teóricos 
situados e a clareza dos propósitos a serem conquistados por 
objetivos que transmitam esse esforço, acrescidos de questões 
que ofereçam uma inquirição rigorosa (fecunda, coerente, 
coesa) do fenômeno a ser compreendido, é o que tem de mais 
importante numa pesquisa qualitativa e que se anuncia pela 
sua organização em projeto.

É por estas vias de entendimento que as pesquisas qua-
litativas dispensam as hipóteses clássicas como norteadores 
binários da pesquisa, preferem o rigor da inquirição das reali-
dades. Partir para o campo de pesquisa com algumas percepções 
sensibilizadoras faz parte do reconhecimento de que levamos 
nossas expectativas para tudo que fazemos. Outrossim, nas 
pesquisas qualitativas, essas expectativas sofrem um trabalho 
(in)tenso de suspensão dos nossos preconceitos (epoché) – que 
não significa uma depuração mágica ou absoluta deles – para 
que o diálogo interpretativo com as realidades a serem compre-
endidas seja o mais autêntico possível, o mais próximo possível 
dessas realidades pesquisadas e seus atores/autores sociais.
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Rigor teórico

Uma outra questão significativa emerge da função que a teoria 
tem nos estudos de feição etnográfico-semiológica. Pratica-se, 
em realidade, um empirismo heterodoxo. Apesar da recomen-
dação de ir a campo ver, in situ, em ato, a teoria não é vista como 
uma limitação heurística. A teoria entra no cenário das análises 
como uma inspiração aberta à retomadas. Ao nos defrontarmos 
com a realidade, temos que compreender que esta não cabe num 
conceito, é preciso construir um certo distanciamento teórico, 
a fim de edificarmos durante as observações uma disponibili-
dade face aos acontecimentos em curso. Ao concluir a coleta de 
informações, as inspirações teóricas são retomadas fazendo-
as trabalhar criticamente com os âmbitos das interpretações 
saídas da concretude das realidades estudadas. Neste encontro, 
tensionado pelos saberes já sistematizados e “dados” vivos da 
realidade, nasce um conhecimento que se quer sempre enrique-
cido pelo ato reflexivo de questionar , de manter-se curioso.

Neste sentido, teoria e empiria engendram um diálogo (in)
tenso que tende a vivificar o conhecimento. Teoria e empiria 
se informam e se formam incessantemente. Angustiar-se no 
método e na teoria é condição sine qua non para mergulharmos 
nos fenômenos humanos, realizando por esta via um empirismo 
com alma e uma teoria enraizada, encarnada. Interessante 
realçarmos com Kincheloe (2007, p. 16) que a teoria não é 
apenas uma explicação do mundo. Entende esse autor que 
a teoria é mais uma explicação de nossa relação com o mundo. 
Acrescenta que nas pesquisas qualitativas não podemos uti-
lizar uma teoria do patriarcado para dizer o que aconteceu 
em uma determinada situação, mas devemos “escavar, raspar, 
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analisar diferentes ângulos e empregar múltiplos métodos de 
pesquisa e estratégias interpretativas para examinar aspectos 
distintos da situação”. Em realidade, o que se verifica aqui é um 
chamamento para se multirreferencializar (ardoino, 1993) 
a relação com o saber que inspira a pesquisa. Neste sentido, 
na fundamentação teórica de uma pesquisa não podemos 
nos limitar a reluzir, consertar ou legitimar conceitos, faz-se 
necessário nos autorizarmos a criá-los, a propô-los.

Tomando esses argumentos como inspiração, faz-se neces-
sário enfatizar que uma das maneiras de constituição filosófica 
de rigor é sempre se perguntar e fazer emergir nos relatórios 
de pesquisas os pressupostos que estão norteando o processo 
de pesquisa e a construção dos “dados”. Há aqui um momento 
extremamente fecundo que é a reflexão sobre a construção do 
conhecimento que implica a pesquisa; nestes termos, critério e 
densidade agregam-se para proporcionar à pesquisa o rigor e a 
qualidade que desejamos. Ademais, permitem que a pesquisa 
forje uma interessante possibilidade formativa sobre a própria 
história da produção do conhecimento e suas omissões, que 
permeia todo um passado irrefletido de nos colocarmos diante 
das práticas de investigação. Por uma hermenêutica crítica, 
vamos compreender que em termos de pesquisa, temos um 
cenário fértil de imposições de sentido sobre o conhecimento 
e as verdades científicas, que é preciso compreender para se 
praticar um rigor outro.

Recomendamo-nos não confundir “pensamento bitolado 
com padrões elevados”, Joe Kincheloe nos fala de um outro 
rigor praticado pelos pesquisadores qualitativos por ele me-
taforizados como bricoleurs: 
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O que significa rigor no processo de pesquisa? Aqui, os bricoleurs 

aproveitam a oportunidade para ir além das definições tradicionais de 

rigor como sendo o grau de fidelidade aos passos não-questionados 

do processo de pesquisa e até onde a pesquisa reflete com precisão a 

“realidade verdadeira”. Nesse contexto, estudam a natureza socialmente 

construída do que é considerado como rigor em pesquisa. Ao fazê-lo, 

dão mais um passo em direção à complexidade do ato de produção do 

conhecimento. Essa proximidade os ajuda a redefinir rigor de maneira 

que envolva o desenvolvimento de inúmeras formas para reconhecer 

essa complexidade de trabalhar com ela. (KINCHELOE, 2007, p. 29)  

Para o pesquisador qualitativo, não há quadro teórico 
inquestionável, entretanto, a idéia fixa numa dita “revisão 
da literatura” continua, ainda hoje, firme nas suas muletas. 
O rigor da inspiração teórica de uma pesquisa qualitativa se 
realiza na dialogia crítica que estabelecemos com a teoria, com 
a empiria, implicando aí as nossas interpretações e dos atores 
sociais, vistos pelas pesquisas convencionais como seres sem 
teoria, quando muito, “teóricos profanos”, no que discordam 
radicalmente os etnometodólogos. Aliás, o entretecimento 
dessas três construções na escrita de uma pesquisa é um dos 
jeitos com os quais se começa a construir pesquisa rigorosa, 
porque ao mesmo tempo relacional e conectiva.

Rigor e a construção dos “dados”

De início, nos parece importante dizer que todos os “dados” são, 
em realidade, qualitativos. De forma admirável, Jean Piaget nos 
mostra que a quantificação é sempre o resultado de um longo 
processo de construção intelectual. Por exemplo, a compreen-
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são do tempo não pode ser compreendida como uma medida, 
sua apreensão tem sido caracterizada por significativos saltos 
conceituais. Ademais, artefatos e procedimentos de pesquisa 
precisam desenvolver, acima de tudo, sensibilidades e compre-
ensões intercríticas, na medida em que produzem mediações 
entre culturas diferentes: a cultura do pesquisador, a cultura 
do contexto dos atores sociais, etc.

Nestes termos, tomar artefatos e procedimentos de pes-
quisa como dispositivos que guardam coerência com as orien-
tações epistemológicas e políticas do processo de produção do 
conhecimento, retira-os da mera perspectiva instrumentalista 
que estamos acostumados a verificar. Vê-los como prolonga-
mentos da capacidade do pesquisador apreender a realidade, 
com tudo de criação e implicação ontológica aí imbricado, 
permite que possamos discutir essa pauta da pesquisa como 
algo que interfere para além da eficiência e da eficácia em 
coletar “dados”. Fiquemos alertas, por exemplo, quanto a um 
pretenso purismo laboratorial reivindicado pelo experimen-
talismo radical, que pode se constituir numa barbárie onde o 
controle de corpos e mentes é visto, por exemplo, como algo 
desproblematizado, naturalizado, portanto.

Assim, o rigor na construção dos “dados” passa por técnicas 
de pesquisa que não podem ser avaliadas fora do debate sobre 
a cultura técnica que atravessa os artefatos e procedimentos de 
pesquisa. Cultura técnica que, aliás, não resolve apenas nossas 
necessidade tecnológicas, mas que também se impõe como um 
poder que configura, formata e produz necessidades e subje-
tividades. Cuidar da eficiência técnica dos nossos artefatos de 
pesquisa, naquilo que se configura a sua coerência epistemo-
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lógica, metodológica, sua eficiência em nos ajudar a apreender 
facetas da realidade, testá-los na sua capacidade de informar, 
não está desvinculado da perspectiva ética e política com as 
quais interferem nas realidades humanas. Entrevistas, por 
exemplo, como qualquer dispositivo das pesquisas qualitativas, 
não podem deixar de ser consideradas um encontro entre seres 
humanos. Entre-vistas, é assim que começo a provocar o senso 
epistemológico e ontológico dos nossos alunos pesquisadores 
em nossos encontros metodológicos.

Tais argumentos atravessam a consciência do rigor nas 
pesquisas qualitativas onde métodos narrativos, descritivos, 
abertos, acolhedores, dialógicos, disponíveis ao acontecimento, 
ao imprevisto, a diferença e a uma intercrítica objetivante (in)
tensa, produzem a coerência e a qualidade desejada neste 
campo da produção do conhecimento. Tais preocupações de 
objetivação, a fortiori, portam pressupostos e cosmovisões, na 
medida em que emergem inspirados em determinadas visões de 
homem, de sociedade, de ciência e de qualidade na pesquisa. 

A entrada no campo de pesquisa, por exemplo, não pode 
ser pensada de forma a separá-la dessas questões. O campo é 
um contexto cultural e político com o qual temos que dialo-
gar e negociar a nossa presença. Este momento se constitui 
na complexidade de seres humanos pensando com e sobre 
seres humanos, já nos alertava Lévi-Strauss. Os atores sociais 
não são “idiotas culturais” como nos faz compreender a et-
nomedologia de Garfinkel, nem “práticos inertes”, como nos 
convence a filosofia existencialista de Jean-Paul Sartre. São 
sujeitos, existências que, para todos os fins práticos, produzem 
etnométodos, maneiras de compreender a vida e solucionar 
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suas problemáticas. A ciência não está fora deste patamar, tem 
seus etnométodos situados cultural e historicamente. Não 
cabe aqui exercício parasitário, hierarquia, cabe preparação 
para um encontro entre culturas e seres sem qualquer pos-
sibilidade de subvalorização; cabe reflexões éticas e políticas 
sobre pertinência e relevância. Cabe, portanto, contrato entre 
partes, entre diferenças, conversação.

Rigor hermenêutico e heurístico nas  
pesquisas qualitativas 

Após um processo de coleta de “dados” pautado numa pesquisa 
em que se privilegia o uso de amostras intencionais, ou seja, 
construídas pelo critério de consistência informada, justificada 
e explicitada pelo pesquisador e sua comunidade, em torno 
da sua pertinência e relevância para responder às questões 
da pesquisa, bem como pela realização imperativa da descri-
ção do fenômeno constituído como um objeto de pesquisa, 
o pesquisador qualitativo mergulha de forma sistemática e 
intensa no corpus que se “oferece” a ele como possibilidade 
de compreensão profunda e relacional, tendo como nortes 
sua preparação e sua criticidade em relação ao processo de 
produção do conhecimento ao qual está implicado.

Assim, os argumentos a seguir tratam de um dos momen-
tos mais sensíveis e complexos para a questão do rigor nas 
pesquisas qualitativas, após o trabalho de campo e o acesso aos 

“dados” coletados, ou seja, trata-se do início da interpretação 
como uma arte de rigor hermenêutico. Explicitando um ca-
minho possível de construção para a compreensão pleiteada 
pelas pesquisas de inspiração epistemológica qualitativa, o 

um_rigor_outro.indb   96 10/02/2010   12:34:07



Roberto Sidnei Macedo 97

argumento aqui edificado deságua na proposição de uma 
hermenêntica intercrítica  nas investigações antropossociais 
e demais ciências humanas aplicadas e afins. Neste veio, o 
rigor da interpretação passa a ser um processo de tensão, de 
negociação entre o conjunto de interpretações do pesquisador, 
as inteligibilidades das realidades pesquisadas em expressão 
e as intimidades dos atores sociais, ou seja, suas implicações 
sociais, afetivas, culturais, eróticas. Dos fachos de luz que esta 

“colisão” produz, emerge uma compreensão intercriticizada, 
um pattern que se globaliza compreensivamente, enquanto 
unitas multiplex (morin), ou seja, uma unidade que se consti-
tui na multiplicidade, uma compreensão que, em movimento 
se totaliza, como algo inacabado e contextualizado. Neste mo-
mento, evitando conclusões integrativas, demonstra-se uma 
política de conhecimento opcionada. É aqui que o fenômeno 
da tensão generativa, como um fenômeno eminentemente 
relacional se realiza, na sua possibilidade de, no encontro 
de diferentes maneiras de compreender o mundo, produzir 
identidades e identificações.

A prática em pesquisa qualitativa nos mostra que, em 
realidade, a interpretação se dá em todo o processo de pes-
quisa. Há, é claro, um dado instante de ênfase na construção 
e sistematização analítica e interpretativa que, irremedia-
velmente, se transformará num produto de final aberto, até 
porque, discordamos da noção de que pesquisa é só processo 
e/ou estratégia acadêmica. 

Após um certo tempo de imersão em campo, tempo que 
pode variar  segundo a problemática do objeto pesquisado e/ou 
de suas especificidades de contexto – uma pauta que tem a ver 
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com rigor e validade nas pesquisas qualitativas -o pesquisador 
deve indagar-se sobre a relevância dos seus “dados”, tomando 
mais uma vez  como orientação suas questões norteadoras e 
outras compreensões saídas do contato direto com o objeto 
pesquisado. Tal reflexão aponta para o recurso que se denomina 
saturação dos “dados” , indicativo da suficiência das informa-
ções e da possibilidade do início das análises e interpretações 
finais e mais sistematizados do conjunto do corpus empírico. 
Este momento jamais é visto como momento estanque e defini-
tivo, pois é possível retornar-se várias vezes ao campo à procura 
de maior densidade e detalhamento (macedo, 2007) 

A partir deste momento, os pressupostos fenomenológicos 
em pesquisa nos recomenda a redução. Aqui se determina e se 
seleciona as partes da descrição que são consideradas “essen-
ciais” , e aquelas que no momento não sejam avaliadas como 
significativas . O propósito deste momento é distinguir – sem 
fragmentar e sem perder suas relações − o objeto da consciência, 
isto é, os acontecimentos, as compreensões, ou outros aspectos 
que constituam, marquem e sejam marcados pela experiência 
visada em termos compreensíveis. A técnica usual e comum 
para realizar a redução fenomenológica é denominada variação 
imaginativa. Consiste em refletir sobre as partes da experiência 
que nos parece possuir significados cognitivos, afetivos e cono-
tativos, e, sistematicamente, imaginar cada parte como estando 
presente ou não na experiência. Neste processo de filtragem 
contextualizada e encarnada, o pesquisador se capacita em 

“reduzir” a descrição para chegar à consciência da experiên-
cia, constituindo a partir daí as unidades de significação. No 
começo, estas unidades devem ser tomadas exatamente como 
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propostas pelos sujeitos que estão descrevendo os fenômenos 
empregados e seus etnométodos. Posteriormente, o pesqui-
sador transforma estas expressões em expressões próprias 
do discurso que sustenta o que está buscando a partir da 
intercriticidade construída. Finalmente, obtêm-se a síntese 
das unidades significativas que vêm das várias fontes de infor-
mações e dos vários sujeitos da investigação. Aqui, pluralidade, 
densidade, detalhamento e contextualização são recursos que, 
se articulados, dão a “medida” da confiabilidade das pesquisas 
qualitativas. A existência no mundo é precisamente aquilo 
que deve ser compreendido, conceitualizado e teorizado nesta 
perspectiva (macedo, 2007).

Há, portanto, que imbuir-se de uma imaginação meto-
dológica, da angústia do método, da tensão interpretativa que 
ultrapasse a mera descrição e interpretação sumárias, produto 
de simples constatações. Constatar e levantar o véu não são 
atribuições que completem um ato de pesquisar de qualidade 
pautada nos procedimentos de uma hermenêutica crítica. À 
medida que a leitura interpretativa das informações se dá − 
às vezes por várias oportunidades – aparecem significados e 
acontecimentos, recorrências, índices representativos de fatos 
observados, contradições profundas, relações estruturadas, 
ambigüidades marcantes. Emerge aos poucos o momento de 
reagrupar as informações no que denominamos de noções 
subsunçoras – as tradicionalmente denominadas categorias 
analíticas − que irão abrigar sistematicamente os sub-conjun-
tos das informações e interpretações, dando-lhes feição mais 
organizada em termos de um corpus interpretativo escrito 
de forma os mais clara possível, e que se movimenta para a 
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construção de uma peça literária rigorosa, compreensível e 
heuristicamente rica ( macedo, 2000; 2007)

No que se refere à construção das noções subsunçoras, 
como preferimos denominar esses macro-conceitos, orga-
nizadores das análises do conteúdo da pesquisa, que emerge 
conjuntamente da competência teórico-analítico do pesqui-
sador e da apreensão refinada da própria realidade pesquisada, 
deve conter uma capacidade ampla de inclusão, evitando-se 
a fragmentação das interpretações através da emergência de 
inúmeras destas noções.

Algumas operações cognitivas são comuns na interpretação 
das informações obtidas a partir de uma pesquisa qualitativa: 
distinção do fenômeno em elementos significativos; exame 
minucioso destes elementos; codificação dos elementos exami-
nados; reagrupamento dos elementos por noções subsunçoras; 
sistematização textual do conjunto; produção de uma “meta-
análise” ou uma nova interpretação do fenômeno estudado.

Desde que amplas noções subsunçoras apontem para as 
respostas efetivadas pelas questões de pesquisa presentes 
no projeto, em face da densidade de dados e acontecimentos 
que figuram e são subsumidas por estas noções, bem como 
apresentem potencialidades e provocações analíticas densas 
e relevantes, emerge o momento de estabelecer relações e/ou 
conexões entre as noções subsunçoras e seus elementos. É neste 
momento que se inicia o esforço de organização e síntese, que 
vai ter seu momento final nas considerações conclusivas. É o 
momento também de estabelecer totalizações relacionais com 
contextos, realidades culturais e históricas conectadas com a 
problemática analisada e constitutiva do objeto de pesquisa, 

um_rigor_outro.indb   100 10/02/2010   12:34:08



Roberto Sidnei Macedo 101

como demonstra de alguma maneira a tópica abaixo, onde não 
se verifica fragmentação, mas distinção relacional entre o objeto 
de pesquisa e seus contextos, que se (in)formam mutuamente. 
Acontece aqui a construção das respostas às questões formuladas 
quando da edificação da problemática da pesquisa; a elaboração 
de meta-análises onde poderão brotar novas interpretações, no-
vos conceitos, proposições e reflexões sobre o próprio processo 
de construção da pesquisa e seus resultados.

É possível a agregação por identificação de outras experi-
ências interpretadas, através da  triangulação ampliada, que 
não tem a função de validar a pesquisa, como na triangulação 
mais restrita ao contexto específico do objeto de pesquisa, mas 
de enriquecer a dialogia compreensiva, ampliando as reflexões 
sobre o fenômeno pesquisado, a partir de contextos heuristi-
camente relevantes.

Triangular fontes e “dados” durante uma coleta de “dados”, 
torna-se uma maneira de perceber o movimento do fenômeno 
que constitui o objeto de pesquisa em seu recorte contextual. 
Permite enriquecer o caráter perspectivista da pesquisa quali-

Contexto
Objeto da Pesquisa

um_rigor_outro.indb   101 10/02/2010   12:34:08



102 Outras luzes: um rigor intercrítico para uma etnopesquisa política

tativa. A idéia de triangulação não significa fechar-se em três 
ângulos de compreensão, mas, acima de tudo, trabalhar com vá-
rios ângulos, ampliar os contextos de emergência do fenômeno 
que estudamos e enriquecê-lo também em compreensão. Ao 
acolher, como próprio da condição humana a heterogeneidade, 
o procedimento de triangulação é mais do que um dispositivo 
de pesquisa, é atualizar na pesquisa, a própria condição humana 
e sua emergente complexidade. Relatividade, complexidade e 
dissenso são possíveis na medida em que a triangulação opere 
numa pesquisa qualitativa. A idéia de triangulação ampliada 
nos recomenda abrir as interpretações para experiências que 
se identificam com, e expressam a problemática da pesquisa, 
não para conquistar validade, como dissemos anteriormente, 
já conquistada nos âmbitos da triangulação do contexto especí-
fico do objeto de pesquisa, mas para enriquecer a dialogicidade 
com relações diversas que o objeto realiza em outros contextos 
de compreensão. Neste caso, a triangulação torna mais largo o 
espectro de compreensão da pesquisa, abrindo a  pesquisa para 
a possibilidade de uma generalização analítica.

As perspectivas da triangulação ampliada e da generali-
zação analítica, possibilitam o enriquecimento e a robustez 
de uma pesquisa qualitativa, na medida em que produzem o 
denominado esquema das múltiplas vozes. Neste caso, substi-
tuindo a dúvida pelos potenciais positivos da multiplicidade 
(gergen e gergen, 2006, p. 370), os pesquisadores quali-
tativos ao mesmo tempo que reconhecem os problemas da 
validade classicamente conquistada, proporcionam um leque 
potencialmente rico de interpretações ou de perspectivas, 
não erradicando as opiniões das minorias ou das maiorias 
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silenciadas. Evitam, com isso, as atribuições personalísticas, 
as pasteurizações identitárias e as conclusões integrativas, que 
sempre escorregam para o lado da unicidade, não raro para o 
lado da oficialidade e do que é hegemônico.

Estabelecer análises tão finas, tão relacionais, quanto se-
minais, onde muitas vezes acredita-se já ter tudo compreendido 
e explicado, é o que entendemos como um rigor fecundo.

Os próprios procedimentos de investigação inerentes 
aos dispositivos metodológicos em pesquisa qualitativa, de-
mandam uma competência pluralista, por isso ser a técnica 
da triangulação de ampla importância. Enfim, a triangulação 
é um dispositivo que dá um valor de consistência às conclusões 
da pesquisa, pela pluralidade de referências e perspectivas 
representativas de uma dada realidade com a quais trabalha; 
é um dispositivo totalmente orientado para a emergência da 
heterogeneidade. O recurso da triangulação é um modo não 
apenas de validar, mas de estabelecer relações para que se evite 
a máxima das pesquisas objetivistas de que tudo deverá ser 
estudado de forma separada em nome do rigor. Esse entendi-
mento vem ao encontro do habitus histórico a nós ensinado 
e por nós aprendido de que devemos compreender o mundo 
separando coisas inseparáveis. Uma ciência crítica e complexa 
rejeita na base essa orientação, porque contesta seus pressu-
postos. Para nós, o rigor é alcançado por uma ciência complexa, 
eminentemente conectiva e relacional.

Preocupados com a validação sempre dialogicizada dos 
seus estudos, um procedimento cada vez mais utilizado entre 
os pesquisadores qualitativos é a “confrontação” das suas in-
terpretações conclusivas com as opiniões dos atores implicados 
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na situação pesquisada. Esta espécie de validação eticamente 
orientada, porquanto amplia a perspectiva e o cariz dialógico 
e inclusivo da pesquisa qualitativa, não se refere somente 
aos atores diretamente implicados, outros atores da comu-
nidade acadêmica que vivenciam reflexivamente a situação 
da pesquisa e têm uma experiência significativa quanto ao 
fenômeno estudado, podem muito bem ampliar a dialogicidade 
e a dialeticidade da investigação. Aqui, não só os resultados 
são socializados, mas, também, o método acolhido e o próprio 
processo da investigação. 

É preciso insistir sobre a pertinência dos “dados”, e sobre 
a consistência que deve existir entre as questões da pesquisa e 
a coleta destes. Algumas dificuldades podem levar à desquali-
ficação de uma pesquisa qualitativa: insuficiência de fontes e 

“dados”: o pesquisador não obteve evidências o bastante para 
garantir certas asserções; falta de diversidade no estabeleci-
mento de fontes e “dados”: ausência de evidências apoiadas 
sobre “dados” obtidos a partir de fontes variadas; erro de 
interpretação: o pesquisador não compreendeu os aspectos 
chaves da complexidade da ação ou os significados atribuídos 
pelos atores aos acontecimentos e ações.

Para alguns pesquisadores qualitativos, uma das primeiras 
providências para se evitar estas dificuldades é o cuidado com 
a duração das observações e com a necessária proximidade do 
pesquisador com os atores e seu contexto. Essa questão fica 
mais aguçada em termos de rigor, por exemplo, se estivermos 
tratando com uma pesquisa em que a observação participante 
ou a participação observadora têm uma certa centralidade para 
pesquisa, ou mais especificamente nas etnopesquisas-ação.
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Joe Kincheloe (2007, p. 102), nos recomenda como ato de 
rigor nas pesquisas hermenêuticas que praticam a simbiose: co-
nectar o objeto de investigação aos muitos contextos em que ele 
está inserido; apreciar o relacionamento entre o pesquisador e 
o que está sendo pesquisado; conectar a produção de sentido à 
experiência humana; usar formas textuais de análise ao mesmo 
tempo em que não se perde de vista que seres humanos vivem 
e respiram, são as entidades em torno dos quais e com os quais 
o sentido está sendo produzido; conectar formas de visão e 
ação informada.

Vale continuar realçando que a pertinência/validade de 
uma pesquisa qualitativa, encontra-se na própria natureza 
filosófica destas, na medida em que os critérios de valor-rele-
vância em geral embasam sua construção e conclusões. Nestes 
termos, faz-se necessário estabelecer uma legítima comunidade 
crítica colaborativa e/ou apoiadora . Garantiríamos assim, a 
desconstrução da estrutura dura, etnocêntrica e arrogante 
do rigor fisicalista de cariz aristotélico/newtoniano, trazendo 
para este cuidado a noção de rigor fecundo, mediado por uma 
epistemologia socialmente implicada e referenciada.

Para alguns autores, um dos critérios de qualidade da 
pesquisa qualitativa está ligado à reflexão sobre o grau de 
amplitude da pertinência das suas conclusões, o que confi-
gura a perspectiva da generalização analítica. Neste caso, se há 
generalização possível, deve ser entendida como um horizonte 
aberto de construção progressiva de compreensões que se 
generalizam através da edificação de identificações reflexivas. 
Essas generalizações analíticas só são possíveis na medida 
em que se realizem contrastes entre os conhecimentos e seus 
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procedimentos de produção, numa intercrítica que evite analo-
gias, mas que aproximem diferenças. Este processo avança nas 
pesquisas intercríticas para a tensão generativa. Imbricando-se 
aí os consensos não resignados, produtores de compreensões e 
ações majorantes.  O pensamento nomotético clássico, advindo 
do positivismo, não tem lugar nesta perspectiva.

Alguns analisadores do rigor qualitativo – tomando a idéia 
de analisadores da perspectiva dos institucionalistas franceses, 
ou seja, um dispositivo conceitual que nos faz pensar, instituir, 
deslocar, aprender, ao interpretar sentidos e significados em 
vários registros, ao operar com alterações compreensivas nos 
diversos contextos práxicos, que desvelam e realçam as políti-
cas de sentido, as políticas de conhecimento nas suas dinâmicas 
concretas – podem ser sugeridos: os analisadores epistemoló-
gicos, credibilidade/validade, temporalidade/historicidade, 
contextualização, validade referencial, valor das interpretações, 
implicação/reflexibilidade, pertinência e objetivação.

Concluindo essas considerações analíticas e inspirado, ao 
mesmo tempo, em Kincheloe (2007), apresentamos alguns 
tópicos que apontam, agora, para o rigor na escolha da inter-
pretação qualificada que, de alguma maneira, sintetizam as 
expectativas dos argumentos acima configurados, que deno-
minamos de analisadores:

Proporciona uma visão mais autêntica e rica do contexto do •	
que outras;
Constrói um retrato interconectado e coeso do fenômeno;•	
Dá acesso a novas possibilidades de sentido;•	
Trabalha com muitos contextos culturais e históricos onde •	
o fenômeno emerge;

um_rigor_outro.indb   106 10/02/2010   12:34:08



Roberto Sidnei Macedo 107

Dialetiza e dialogiza as interpretações já disponíveis sobre o •	
fenômeno estudado;
Relaciona particularidade e generalização, todo e parte;•	
Indica uma consciência das forças éticas e políticas que •	
constroem a interpretação;
Trabalha com os sentidos nascidos do encontro com os atores •	
sociais oriundos de lugares sociais distintos;
Conecta pesquisa, qualidade de vida, múltiplas justiças e bem •	
comum social;
Por consequência, impregna-se de criticidade.•	

Olhares epistemológicos crítico-plurais e rigor

De partida, avaliamos necessário explicitar que, para nós, o 
conhecimento imaculado e virginal não existe.

Se a realidade é tecida por incontáveis fatores, como 
simplificá-la pela interpretação a partir de uma só lógica? ou 
mesmo como se pode dar conta de todos esses fatores? Aqui 
está a consciência da complexidade que nos mostra a necessi-
dade de lidar com a incontornável impermanência das coisas 
e, por com conseqüência, com o incontornável inacabamento 
das nossas compreensões, o que nos faz sempre, como huma-
nos, na e pela falta do outro. No caso de nós, pesquisadores, a 
perspectiva da complexidade nos recomenda nos prepararmos 
para trabalhar com a multiplicidade e os movimentos incertos 
dos fenômenos, das suas possibilidades conjugadas, híbridas e 
entretecidas. Ou seja, aprender com a saga de Sísifo, mas jamais 
se arvorar, se iludir, com a sua compulsiva e inalcançável meta. 
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Nestes termos, fundamental é não confundir realização com 
acabamento (macedo, 2002; 2007).

Assim, compreendendo que existem novas/outras ma-
neiras de construir rigor nas pesquisas antropossociais, os 
pesquisadores qualitativos buscam um rigor que os alerte para 
novas concepções ontológicas. Tais concepções partem do 
caráter perspectivista da compreensão humana das coisas, do 
valor contextualista da interpretação, da presença ineliminável 
da temporalidade nas realizações humanas, na forma argu-
mentativa e culturalmente indexalizada de como os sentidos 
são produzidos e da complexidade com que se apresenta o 
local e o global. Esse novo rigor desconstrói de forma dialé-
tica e dialógica a tradição disciplinar de caris positivista que 
orienta a pesquisa. Ou seja, desconstrói toda uma tradição de 
fixidez presente na estética, na ética e na política cartesianas de 
compreensão das realidades. Nestes termos, produz uma pers-
pectiva de rigor ampla, relacional e, portanto, crítico-conectiva. 
Para (kincheloe, 2007, p. 121), os fenômenos não são coisas 
em si simplesmente. Eles não podem ser vistos isoladamente. 
Ignorando as conexões, pesquisadores formais dedicam seu 
tempo e sua energia à análise das coisas em si, fetichizando a 
máxima coisas-em-si.

Reconhecendo e trabalhando com as múltiplas referências 
de forma pertinente e relevante, pesquisadores qualitativos 
sabem bem distinguir, mas também relacionar, conjugar, 
entretecer. São artesãos que reaprendem que o mundo e 
seus fragmentos guardam, dinamizam e produzem relações, 
âmbitos fundamentais para a compreensão de como esses 
próprios mundos nascem, crescem, se entretecem, morrem e 
se regeneram, através das suas interações.
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Preparar-se para captar essa complexidade inerente aos 
mundos humanos é um dos cernes da constituição de um ri-
gor outro, porque aberto à diferença, às interações e conexões 
incontáveis.

A função da crítica nas pesquisas qualitativas

De início, faz-se necessário “colocar na mesa” que, para nós, a 
pesquisa é sempre um ato contestado, criticável por consequên-
cia. Nas ciências antropossociais de configuração argumentativa, 
perspectivista, portanto, não existe pesquisa incriticável. Uma 
das formas de exercitar o que denominamos de rigor fecundo é o 
exercício da crítica no ato de pesquisar, em todas as suas etapas 
e processos. Crítica, autocrítica e intercrítica são ações de pes-
quisa que, do nosso ponto de vista, devem estar na constituição 
de um rigor outro, constituído na implicação social e política da 
pesquisa e na construção desta com a diferença.

Ademais, enquanto acolhimento da crítica, a pesquisa 
não pode desprezar as contradições. Essas são emergências 
caras à criticidade. Documentar, compreender contradições 
e ambiguidades, bem como opinar sobre os conflitos, é parte 
da construção da complexidade das pesquisas qualitativas. Em 
vez de descartá-las e substituí-las, são consideradas subsídios 
ricos para compreensão das realidades humanas.

Vejamos a citação trazida por Joe Kincheloe, a respeito da 
necessidade do pesquisador se indagar sobre a pertinência e 
relevância da sua pesquisa referenciado-a socialmente, como 
uma maneira de exercício de rigor:

Por exemplo, se não entendermos que os testes de QI – instrumentos de 

pesquisa positivistas sobre a natureza da inteligência − reforçam uma de-
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terminada visão de cultura, de classe, racial e paradigmática do conceito 

de inteligência, então nossa pesquisa mais constrói do que descreve a 

realidade. Alunos extremamente talentosos e criativos, especialmente de 

origens não-brancas e socioeconômicas inferiores, e com uma primeira 

língua que não o inglês, passam a ser pouco inteligentes como resultado 

da pesquisa. Nestes casos, a pesquisa empírica não é rigorosa; ela é 

pouco reflexiva, culturalmente viciada, desconhece conhecimentos 

alternativos, descarta muitas formas de ver e é perigosa ao bem-estar 

dos indivíduos e da sociedade em geral. Em nome de um falso rigor, essa 

pesquisa opera no interesse do poder dominante para preservar o status 

quo político...Quanto melhor compreendermos a natureza complexa, 

social e politicamente construída do ato de pesquisa, mais rigorosa e 

bem-informada nossa pesquisa pode vir a ser. (GEELAND e TAYLOR, 

2000; ROBERTS, 1998; FISCHER, 1998, apud KINCHELOE, 2007) 

O que percebemos neste argumento socialmente impli-
cado aos pressupostos e efeitos humanos da pesquisa é uma 
crítica ao empirismo ortodoxo, que entende ser do âmbito 
do rigor o controle pelos cientistas e suas institucionais, de 
trabalhadores, pacientes mentais, crianças na escola, marginais 
e “não-ajustados”. Outros pesquisadores, mesmo conhecendo 
essas implicações, preferem ignorar as pautas morais e polí-
ticas desse tipo de uso. Da nossa perspectiva, temos aí uma 
percepção de rigor incompreensível, se não odiosa.

Inspiremo-nos, portanto, na construção epistemológica 
e crítica de Erving Goffmann (1969, p. 78): “Parece que existe 
um tipo de magia solidária no ar, a suposição de que se você 
passa pelas propostas atribuíveis à ciência, o resultado será 
uma ciência. Mas não é o que acontece [...]”.
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O processo crítico de uma pesquisa, do início ao fim, designa 
uma disponibilidade que coloca sistematicamente em dúvida 
tudo que nos parece verdade: os conceitos protegidos, as palavras 
de ordem, as verdades tidas como sacrossantas, etc. Da nossa 
perspectiva, este analisador críticidade deve ser fundante de 
qualquer atitude de pesquisa. Ademais, atrai para as reflexões do 
pesquisador e sua comunidade a necessidade de indagar sobre a 
pertinência social, ética e política da pesquisa e suas intenções. 
Trata-se de um analisador que põe a pesquisa no seu inerente 
lugar: um território contestado. Se toda pesquisa porta ideologias 
e impacta decisões humanas, a crítica passa a representar uma 
prática fundante de constituição dessa própria pesquisa.

Uma perspectiva crítica, escreveu Gramsci, envolve a habilidade dos 

seus adeptos de criticar as estruturas ideológicas que eles utilizam para 

entender o mundo...Analisando as noções de Dewey e de Gramsci sobre 

a autoprodução, considerando os objetivos da hermenêutica crítica vis-a-

vis à pesquisa qualitativa crítica, começamos a obter um insigth de como 

funciona esse processo interpretativo ambíguo e reservado, o que nos 

faz caminhar para uma direção crítica, pois entendemos que os “fatos” 

não exigem simplesmente determinadas interpretações. (KINCHELOE, J. 

McLAREN, 2006, p. 289-290)

A crítica aos excessos iluministas e a emergência de uma 
hermenêutica intercrítica

Na sua importante obra Tudo, não, talvez. Educação e verdade 
(1993), o biólogo francês Henri Atlan faz um percurso crítico 
em que mostra como a relação entre ciência, verdade e educa-
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ção cria uma certa visão específica da realidade, e que acaba por 
estruturar esta mesma educação em níveis sistematizados.

Para Atlan, a eficácia científica impôs a procura crítica da 
verdade como critério último em matéria de formação, na es-
perança de um encontro harmonioso entre verdade, libertação 
das alienações internas e externas e justiça social. Para esse 
autor, uma esperança vã, pois a busca da verdade científica sob a 
forma de uma causalidade mecânica que tenha excluído causas 
finais e intenções, impôs uma despersonalização progressiva 
das nossas representações das coisas e de nós próprios. 

Para Atlan, é a nossa relação com a razão, com a crença e 
a verdade que já não pode ser a mesma. A razão já não funda, 
mas permite controlar, parcialmente, passo a passo. 

Ela pode acompanhar e ajudar, uma moral do diálogo e do encontro entre 

moralidades diferentes, civilizações diferentes [...] é preciso alargar esta 

intuição, tanto quanto possível, com a ajuda da razão e dos saberes cien-

tíficos, a um universal transcultural; e servimo-nos dele como trampolin 

para intuir de um ou vários “bons projetos”, “bons fins”, onde a razão, 

despida do seu caráter imperial, possa servir, contudo, de instrumento 

de diálogo e, se possível, de barreira de proteção, no sentido literal do 

termo”. (Idem, p. 13)

Podemos responder à provocação de Henri Atlan, des-
locando-a para o campo da pesquisa qualitativa, pautados 
no princípio de que pelo trabalho histórico-cultural com os 
saberes, com-vivendo e aprendendo com a diferença, podemos 
buscar o alcance coletivo da verdade, do bem e do belo, de uma 
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perspectiva  intercrítica, como vislumbra o próprio Atlan (1984; 
1993; 1994; 1999; 2001).

Surge aqui um outro veio fecundo para procurarmos este 
rigor outro, do qual nos referimos, como o que institui a dife-
rença como um rigor qualitativo. Como ato de responsabilidade 
de um sujeito e de sujeitos sociais, a pesquisa estabelece a 
procura da verdade por processos intercríticos e intercompreen-
sivos, portanto, não como uma identidade construída por uma 
autoridade instituída que pasteuriza outros saberes-referência, 
de onde sempre retira por composição, mais das vezes por 
imposição, as interpretações que ao final e ao cabo produzem 
o conhecimento sistematizado pela pesquisa. Dialogicidade e 
dialeticidade configuram princípios em grande medida para a 
construção do rigor. O cariz multicultural crítico que emerge 
neste caso não significa orientar a pesquisa para trabalhar com 
guethos culturais. Tomando a diferença como constitutiva 
da identidade por processos intercríticos, se obtêm o que se 
produz nas relações, no entre-dois, no entre-nós, realçado por 
uma compreensão acima de tudo relacional. 

Uma compreensão intercrítica afasta o receio ingênuo da 
inarredável violência da interpretação do outro, na medida em 
que o outro, se coloca exercendo a sua condição crítica e a sua 
posicionalidade no âmago dos processos de compreensão de 
realidades com status de ator social, de sujeito e de represen-
tatividade socialmente legitimada e referenciada, evitando-se 
com isso, na pesquisa, as injustas e excludentes conclusões 
integrativas.  Uma epistemologia do falar juntos (atlan) se 
configura aqui como uma política crítica de conhecimento.

um_rigor_outro.indb   113 10/02/2010   12:34:09



114 Outras luzes: um rigor intercrítico para uma etnopesquisa política

Há um rigor específico na etnopesquisa crítica

Como uma pesquisa que nasce inspirada de maneira signifi-
cativa nas orientações teóricas da etnometologia3, dos estudos 
culturais4 , da perspectiva multirreferencial5 e da teoria crítica 
pós-formal6, a etnopesquisa crítica não promete fidelidade 
teórica absoluta nem pratica populismo cultural. Assume a 
centralidade da cultura como possibilidade de compreen-
são das simbolizadas ações e produções humanas em meio 
a processos políticos configurados por intenções situadas 
constituídas em interação.

Praticando uma etnografia hermenêutica, a etnopesquisa 
crítica produz conhecimento com as inteligibilidades dos atores 
sociais, vinculando essas inteligibilidades às bacias semânticas 
onde elas emergem e comprendendo-as de dentro das rela-
ções de poder que se estabelecem nas políticas de sentido e 
de conhecimento produzidas em contexto. Sua visada política 
a torna uma pesquisa que não perde de vista as tensões que 
os poderes estabelecem e com isso fabricam realidades. Sua 
perspectiva de rigor pede acima de tudo o que Lather (1993) 
denomina de validade catalítica. Segundo Lather, a validade 
catalítica aponta para a intensidade com a pesquisa interfere 
no modo como aqueles que ela estuda compreendem o mundo 
e como este é moldado para que eles o transformem. Nestes 
termos, os etnopesquisadores críticos jamais desconhecem 
as questões da validade, como alguns costumam dizer, eles 
constroem epistemologias críticas através dos seus modos 
relacionais de compreender a experiência humana. Nestes 
termos, nos dizem Kincheloe e McLaren (2006, p. 303):
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A meta dessa abordagem é, por natureza, criticalista, ou seja, retirar o 

objeto de análise da tirania de categorias fixas, inatacáveis, e repensar 

a própria subjetividade com um engajamento narrativo, sempre parcial, 

permanentemente aberto com o texto e com o contexto.

A noção de cultura promovida pela etnopesquisa crítica, 
geralmente a apreende, como um circuito complexo de 
produção que inclui incontornáveis conjuntos de atividades 
dialógica e dialeticamente reiniciantes e mutuamente instru-
tivas, tais como rotinas, rituais, condições de ações, sistemas 
de inteligibilidades, elaboração de significado, convenções 
de interpretação, etc. Saber captar essas pautas, implica em 
preparar-se para um exercício (in)tenso de rigor que está muito 
além do cálculo e da sua busca por precisão. Contextualização, 
inteligibilidade relacional e intercriticidade, identificam o rigor 
aqui constituído.

A etnopesquisa-ação não perde em rigor.  
Há um outro rigor em ação!

A interpretação, a compreensão e a intervenção são, para nós, 
âmbitos da complexidade, a serem trabalhados pelos pesquisa-
dores qualitativos engajados, implicados. Bem como, aceitamos 
a idéia de que a compreensão do mundo e sua transformação 
são sinérgicos, portanto, não-antinômicos, não-antagônicos. 
O cariz modernista forjou várias antinomias epistemológicas, 
responsáveis por uma visão fragmentada de pesquisa, hoje 
superada pelo que se denomina de uma hermenêutica crítica e 
simbiótica, praticada pelas etnopesquisas críticas, determina-
das a produzir, como uma forma de pesquisa-ação, pesquisas 
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colaborativas, compartilhadas, como por exemplo, as etnopes-
quisas-formação7 nos âmbitos do campo educacional (macedo, 
2007). Neste contexto, como nos recomenda Kincheloe (2007, 
p. 98), na busca de uma pesquisa compreensiva densa, com-
plexa e rigorosa, o rigor da pesquisa deve se intensificar, ao 
mesmo tempo em que os limites e as ressonâncias da produção 
do conhecimento são ampliados socialmente.

Percebemos, já há algum tempo, que para pesquisas con-
vencionais, a hipótese operacional é que uma relevância e um 
engajamento maior envolvem automaticamente uma perda 
da validade científica ou da coragem face “ao imenso abismo 
da eterna subjetividade” (davydd, J.; levin, M. 2006, p. 101). 
O que se percebe nestes argumentos, entre outras questões, é 
um despreparo imenso para tratar epistemologicamente com as 
pautas da pesquisa vinculadas à idéia de implicação. Os estudos 
implicacionais têm seus etnométodos, com os quais conquistam 
também o rigor. Ademais, levando em conta as inspirações prag-
matistas disseminadas por Dewey, e assimiladas por este tipo de 
pesquisa, onde uma ética da participação move do início ao fim 
as compreensões e decisões do pesquisador no seu processo de 
produção do conhecimento, a etnopesquisa-ação proporciona 
aos meios científicos e acadêmicos uma oportunidade ímpar de 
transformar com, de aprender com, e de ensinar com, possibi-
litando que a pesquisa implique-se no social, sem que exerça 
uma moral parasitária que há muito algumas pesquisas exercem 
conscientes ou não. Para etnopesquisa-ação, os atores sociais 
constroem teorias, instituem inteligibilidades importantes para 
se compreender as ordens sociais e intervir de forma partilhada. 
Aqui, numa hermenêutica intercrítica e implicada, os autores 
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da pesquisa assumem a responsabilidade de produzir conhe-
cimento e transformação social numa espiral sem entrada fixa, 
onde ação e reflexão se imbricam em movimentos partilhados, 
recursivos, muitas vezes imprevisíveis, orientados por uma ética 
da responsabilidade, da autonomia e da radicalidade democrá-
tica na maneira de implicar conhecimento e responsabilidade 
humana e social. Vale dizer que a etnopesquisa-ação, como uma 
especificidade da pesquisa-ação de orientação qualitativa, cul-
tiva a identidade do rigor aqui discutido e assumido, ampliando 
pelas suas características próprias o espectro de interferência 
compartilhada na sociedade. Isso quer dizer que o rigor qua-
litativo é um compromisso inarredável dos pesquisadores que 
praticam a etnopesquisa-ação.

Aqui, ciência e ação social formam uma perspectiva so-
cioepistemológica “holística” de rigor. Se o ethos cartesiano 
separou para compreender e intervir no mundo, visando o 
domínio, aqui, a condição é relacionar, englobar, para compre-
ender e co-transformar. 

Não poderíamos deixar de refletir, a partir desse veio 
argumentativo, como um pesquisador do campo da formação, 
realiza a constituição do rigor na etnopesquisa-formação, 
um tipo de etnopesquisa-ação educacional interessada em 
construir conhecimento via processos formativos ou fazer 
pesquisa tendo a formação como um processo/dispositivo 
heurístico, ética e político, como nos convida compreender 
Pierre Dominicé (1993, p. 17; 108) e o seu trabalho formativo 
com as biografias educativas. Para esse autor, a formação não 
pode ser concebida senão como pesquisa. 
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A experiência ela mesma toma uma feição teórica...o trabalho de análise 

da narrativa biográfica, em prolongando o esforço de interpretação, pode 

ter por conseqüência uma evolução da concepção de formação...Neste 

caso a pesquisa resulta sempre num efeito formador...

O objeto de pesquisa tornou-se mais claramente o próprio processo 

de formação [...] apreendido com a ajuda dos processos parciais que 

caracterizam cada biografia educativa. A autonomização (grifo nosso) 

em relação à família de origem ou a construção da escolha profissional 

constituem, por exemplo, dois processos que, alcançando a última fase, 

eu procurei melhor identificar solicitando aos grupos de estudantes para 

os considerar como o vetor de sua narrativa biográfica. (DOMINICÉ, 2007, 

p.17-108)

Tomando a formação de professores como cenário analítico 
e de intervenção compartilhada e a idéia da pesquisa realizada 
pelos “práticos” como um modo implicado de produção de 
conhecimento, temos que: 

[...] professores como etnopesquisadores-críticos, como aprendizes e 

observadores implicados e engajados, como seres humanos-conectores, 

indagam-se sempre, após suas investigações: estamos nós revitalizados 

para melhorar o processo educacional como resultado de nossa forma 

rigorosa de ver, escutar, conhecer e praticar, numa espiral recursiva e 

explicitativa? Podemos superar os chavões da retórica educacional apon-

tando para a autenticidade e a desconstrução da esquizofrenização da 

prática educativa? Há, como nos sugere Kincheloe (1997), acomodações 

emancipatórias nos nossos insights? No seio dessa prática reflexiva e de-

mocrática de pesquisar, outras inteligibilidades podem emergir de forma 

explicitativa e fortalecer-se em poder [...]. (MACEDO, 2007 p.167)
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A idéia do rigor constituído pela conquista do valor-
relevância pela pesquisa é cara à etnopesquisa-formação.

A pesquisa como bricolagem: rigor e invenção

Para Lévi-Strauss, formulador da idéia de uma pesquisa como 
bricolagem, esse conceito surge a partir de uma visão de com-
plexidade e de imprevisibilidade do domínio cultural.

Neste caso, o ato de pesquisar terá que se constituir num 
ato incontornável e constante de autorização8 para invenção 
de novas possibilidades e maneiras de produzir conhecimento. 
Como ato de autorização, envolve o sujeito, o seu imaginário e 
a sua capacidade de inventar dispositivos de pesquisa.

Ao se empenhar em produzir uma “descrição densa”, o 
pesquisador irá se deparar com regularidades, mas também 
com incongruências, paradoxos, ambivalências, ambiguidades, 
opacidades, impurezas, transgressões, traições, etc. Padrões 
monológicos de compreensão da realidade e da pesquisa não al-
cançam essa complexidade do mundo humano. É neste sentido 
que, na esperança de encontrar seu objeto de pesquisa numa 
organização quase perfeita, o pesquisador iniciante vive uma 
perplexidade desestruturante ao se deparar, para efeito de aná-
lise, com o corpus de informações que sua pesquisa produziu, 
onde ele terá a responsabilidade e a competência de torná-los 
inteligíveis e fecundos em termos heurísticos. Em realidade, 
a compreensão que se produzirá ao se analisar os “dados” é 
uma construção que exige do pesquisador uma compreensão 
profunda dos propósitos da sua pesquisa, um aprofundamento 
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reflexivo sobre as bases teóricas e metodológicas da investiga-
ção, disciplina, persistência, e no caso específico do pesquisador 
bricoleur, perspicácia e criatividade irrestritas para lidar com 
os âmbitos do incerto, do imprevisto. 

Uma constante capacidade de se auto-observar, não se 
isolando apenas no papel de observador do outro, de realizar 
meta-reflexões sobre a relevância do seu estudo, fundam a 
vigilância espistemológica desejada.

A fusão hermenêutica dos horizontes ajuda os bricoleurs a examinarem 

simultaneamente muitas representações da realidade. Neste contexto, o 

conceito de simultaneidade é importante, pois assume precedência em 

relação a preocupações mais convencionais com sequência e linearidade. 

Ao observar essas colisões conceituais, os bricoleurs de base herme-

nêutica cartografam as formas com que as representações divergentes 

informam e transformam umas às outras. (KINCHELOE, 2007, p.104)

Ao se colocar na pesquisa disponibilizado a viver a criação 
como um valor acima de qualquer prescrição metodológica, o 
bricoleur inaugura uma epistemologia de inspiração generativa, 
onde a responsabilidade com o rigor está vinculado à centrali-
dade da relevância dos insights forjados pela sua pesquisa. 

Para o bricoleur a poesia de Antonio Machado e a epistemo-
logia de Edgar Morin se tansformam numa inspiração fundante. 
Para estes pensadores, respectivamente, “o caminho se faz ao 
caminhar” e “o método se faz ao final”. Institui-se, aqui, a auto-
rização para caminhar pela originalidade com o entretecimento 
crítico das múltiplas referências em todas as etapas da pesquisa. 
É o que rege o senso de rigor do pesquisador bricoleur.
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Rigor e a comunicação escrita 
na pesquisa qualitativa

Faz-se necessário realçar que a idéia de que a pesquisa qua-
litativa deve ser comunicada com clareza vai ao encontro, 
fundamentalmente, do seu compromisso com os valores 
sociais e políticos que a referenciam. A clareza tecnicamente 
conquistada está aqui totalmente implicada nos pressupostos 
filosóficos, éticos e políticos desse modo de investigação.   

É interessante lembrar, de forma enfática, a necessidade 
da presença da voz instituinte dos atores sociais com os quais 
a pesquisa trabalha, e que ele não fale pela “boca da teoria”; 
não seja apenas um figurante legitimador de conceitos crista-
lizados, corporativos e protegidos; que sua fala seja material 
de primeira mão para as interpretações fundamentadas na 
realidade da qual ele faz parte, irremediavelmente. Assim, as 
citações das narrativas dos interlocutores da pesquisa, nas suas 
diversas representações, se constituem num procedimento 
pertinente em termos de coerência teórico-epistemológica 
para a pesquisa qualitativa, além de servirem como base para 
a avaliação da pertinência das conclusões a que chegaram o 
estudo. Figurando no corpo do texto analítico como uma fonte 
de densa interpretação, esses textos possibilitam as pesquisas 
qualitativas o esforço de compreender/explicitar de maneira 
intercrítica a realidade do vivido e suas produções em todas as 
perspectivas possíveis, para todos os fins práticos.

Aproximando-se das escritas ficcionais, é cada vez mais 
densa a construção da comunicação de pesquisas qualitativas 
configuradas a partir das grandes categorias ou noções subsun-
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çoras construídas na relação do pesquisador com o campo e sua 
preparação teórica. O modo fragmentário de comunicação dar 
lugar a uma escrita em que teoria, empiria e interpretações dos 
autores da pesquisa se entretecem numa dialógica e dialética 
fecundas em insights e pautas propositivas, do início ao fim da 
escrita monográfica. Há aqui um outro rigor em perspectiva, 
o rigor que aprofunda, mas que também relaciona, conecta, 
entretece e com isso acrescenta de uma outra maneira. Enfim, 
como provocava sempre Paul Valéry nas suas aulas: “Achar não 
é nada. O difícil é acrescentar aquilo que se acha”.

Notas

1 “Esplendor, miséria e promessas das pesquisas qualitativas”.

2 Enquanto os processos implicacionais mobilizados/explicitados 
criam uma abertura dos sentidos para a participação reflexiva do 
sujeito na experiência da produção do conhecimento, esclarecendo 
seus vínculos. A sobreimplicação, por uma intensa mobilização/
engajamento, tende a diminuir o campo de reflexão do sujeito 
de forma tal que ele não consegue exercer a auto-observação, 
a distanciação necessária a uma autocrítica, a uma intercrítica 
esclarecedora sobre seus vínculos. Em geral, a sobreimplicação 
cria ativismo.

3 A etnometodologia é uma teoria do social. Confundida muitas 
vezes com método científico, a etnometodologia é compreendida 
pelo seu fundador (Harold Garfinkel) como “a ciência dos etno-
métodos”, ou seja, um corpus teórico composto de argumentos 
que tentam formular bases de como os atotres sociais produzem 
suas inteligibilidades indexalizadas às bacias semânticas de onde 
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emergem, para todos os fins práticos. De como a ordem social se 
constitui nestes termos.

4 Os estudos culturais ampliam a concepção de cultura e se aventu-
rando em estudos de objetos culturais híbridos, multirreferenci-
lizados e instáveis, numa franca ruptura com os objetos de estudo 
da antropologia clássica. Defendem a noção de que as incontáveis 
expressões da produção cultural devem ser analisadas em relação 
a outras dinâmicas culturais, estruturas sociais e históricas.

5 A multirreferencialidade se configura numa epistemologia da 
pluralidade que, em criticando os sistemas que se querem mo-
norreferenciais, convoca olhares diversos para compreender 
situações e objetos complexos, através de operações dialógicas e 
dialéticas.

6 A teoria crítica pós-formal emerge a partir do movimento neo-
marxista do pensamento crítico em ciências humanas. Ao afirmar 
sua disponibilidade para continuar reconhecendo e denunciando 
os sistemas de iniqüidade e de falsidade de um mundo capitalista 
racionalizado e racializado e não aceitando o absolutismo do 
determinismo econômico, assimila criticamente as contribuições 
pós-estruturalistas e pós-coloniais, que questionam e desconfiam 
das promessas iluministas da modernidade, suas concepções 
binárias, hieraquizantes e por demais estáveis. O poder e a 
emancipação são interpretados como produções relacionais 
e dependentes de inúmeras interações que estabelecem, sem 
que se negue as hegemonias históricas e suas posicionalidades.  
A propósito, Aronowitz, Giroux, Kincheloe e McLaren argumen-
tam que, se a crítica pós-moderna tem uma valiosa contribuição a 
oferecer à noção de educação escolar como forma emancipatória 
de política cultural, esta deve estabelecer relações com os im-
pulsos igualitários do modernismo que contribuem para uma 
democracia emancipatória.

um_rigor_outro.indb   123 10/02/2010   12:34:09



124 Outras luzes: um rigor intercrítico para uma etnopesquisa política

7 A exemplo da nossa pesquisa colaborativa concluída junto com o 
Sindicato de Professores no Estado da Bahia, o sinpro-ba. Nesta 
pesquisa, sindicato e universidade, por uma perspectiva mutua-
lista e intercrítica, produziram um conjunto de conhecimentos 
que, ao mesmo tempo, se transformaram em subsídios para a 
construção acompanhada do Departamento de Formação deste 
mesmo Sindicato. A produção do conhecimento para subsidiar 
a ação e a ação propriamente dita, foram as pautas fundantes da 
pesquisa-ação.

8 O processo de autorização se configura na condição do sujeito 
se constituir autor de si mesmo. Tal processo nos faz viver, por 
consequência, a autoria e a autonomização como conquistas 
ontológicas.
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