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CONSIDERAÇÕES SOBRE A AUTORIDADE E O 
RIGOR NAS ETNOGRAFIAS DA EDUCAÇÃO

Álamo Pimentel

Experiência, pertencimento e a 
legitimidade do vivido

O trabalho da pesquisa qualitativa em educação é marcado por 
uma ambígua e tensa relação entre teorias e práticas investiga-
tivas. Não se pode perder de vista que as principais orientações 
teóricas das abordagens qualitativas na pesquisa em educação 
são oriundas de outras ciências, tais como a sociologia, a histó-
ria e, no caso específico da abordagem proposta neste ensaio, 
da antropologia.  Ao colocar a etnografia como referência de 
prática investigativa, deve-se considerar também que a inser-
ção no campo de investigações nesta perspectiva metodológica 
aplicada à educação antecede às formalidades constitutivas dos 
procedimentos de pesquisa, quando o lugar do pesquisador é 
também o lugar do educador, situação que adensa o envolvi-
mento subjetivo com temas, problemas, indivíduos, conceitos 
e técnicas de levantamento de dados. Ainda que o educador/
pesquisador adote contextos de pesquisa diferenciados dos 
seus contextos de atuação profissional, certamente terá pela 
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frente situações de convívio com as quais já se deparou ao longo 
das suas experiências vividas. 

É provável, também, que ao longo de vários momentos do 
seu envolvimento com o processo de investigação, o educador/
pesquisador coloque para si mesmo a velha expressão popular 

“eu já vi este filme antes”. Reconhecimento de situações vividas 
entre o campo de pesquisa e o campo profissional e, consequen-
temente, identificações com as dimensões das experiências 
pessoais e das experiências da pesquisa supõem a busca de re-
flexão sobre a autenticidade epistemológica das relações entre 
experiência, pertencimento e legitimidade do vivido. Tal refle-
xão sugere questionar a validade do conhecimento produzido 
em contextos de pesquisa em que a condição de pesquisador se 
confunde muitas vezes com aquilo que é pesquisado.

Ao longo da minha trajetória como educador e pesquisador, 
considero valiosa a suposição de que o envolvimento subjetivo 
do investigador com o seu campo de investigações alimenta os 
processos de pesquisa, principalmente aqueles que derivam 
das abordagens qualitativas de investigação. O pano de fundo 
de tal suspeita é a afirmação de que “[...] a experiência evoca 
uma presença participativa, um contato sensível com o mundo 
a ser compreendido, uma relação de afinidade emocional com 
seu povo, uma concretude de percepção [...]” (clifford, p.  38, 
1998), tais características são indissociáveis do conhecimento 
acumulado acerca das temáticas e contextos gerais da investi-
gação. Contudo, é prudente considerar que tal envolvimento 
também supõe o risco de adesões a pontos de vistas comuns 
à comunidade em que o pesquisador está enraizado, sem uma 
necessária crítica epistemológica à adequação das análises 
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desenvolvidas na produção teórica oriunda de suas pesquisas. 
Se por um lado o envolvimento subjetivo põe em risco a objeti-
vidade do conhecimento produzido nas pesquisas qualitativas, 
por outro lado lhes confere unidade conceitual e metodológica 
quando o investigador consegue se distanciar o bastante do seu 
campo para ver com outros olhos aquilo que se “naturalizou” na 
sua experiência pessoal, bem como na experiência dos outros 
com os quais compartilha o seu campo de investigações.

Tenho um exemplo interessante a este respeito. Fui con-
vidado a ser co-orientador de uma investigação numa escola 
de periferia em Salvador (ba). A pesquisadora é educadora 
e resolveu analisar a relação entre produção do conheci-
mento na escola e o contexto social de vida dos estudantes. 
Para evitar as armadilhas da subjetividade no seu campo de 
investigações, sua escolha recaiu numa escola diferente da 
sua escola de origem. Após a primeira leitura da sua proposta 
de investigação, considerei o tema e as descrições do contexto 
instigantes, contudo fiquei intrigado com a vaga menção da 
especificidade metodológica do seu trabalho como sendo “uma 
pesquisa qualitativa”. Por várias razões explicitadas ao longo 
das reflexões da investigadora no texto que me foi apresentado, 
era evidente a natureza etnográfica dos seus procedimentos de 
estudo. Entre as anotações que fiz sobre as minhas impressões 
acerca do seu trabalho, perguntei por que a autora havia evitado 
a afirmação de que aquela era de fato uma pesquisa etnográfica. 
A resposta obtida foi de que a pesquisadora não tinha formação 
no campo das ciências sociais (é pedagoga) e sentia-se insegura 
com tal escolha. Retruquei afirmando que uma das condições 
fundamentais para o trabalho da etnografia é a intensidade e 
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extensividade da participação do pesquisador no seu campo de 
investigações e que, portanto, a escolha por tal procedimento 
era legítima, uma vez que seus tempos e espaços de convívio 
com o universo da sua pesquisa a autorizavam a tal opção. 
Não hesitei em recomendar a leitura de obras que considero 
fundamentais para uma reflexão mais crítica a respeito do 
tema, sobretudo no que diz respeito ao debate contemporâneo 
sobre a etnografia.

Na verdade, o receio apresentado pela pesquisadora faz 
sentido. Aqui e ali, os debates sobre métodos de pesquisas 
em ciências humanas oscilam entre a questão da validação 
da objetividade através de procedimentos quantitativos e 
procedimentos qualitativos da investigação, bem como a 
titularidade de posse disciplinar de métodos a áreas de co-
nhecimento específicas. Polêmicas acirradas são instauradas 
entre cânones o que intimida substantivamente àqueles que 
se iniciam na pesquisa. Ao adotar um determinado método, o 
pesquisador assume uma postura na construção do conheci-
mento. Tem sido assim desde os antigos. Platão e Aristóteles 
poderiam nos servir de exemplos, ambos foram decisivos para 
a organização do pensamento socrático e a assunção da meta-
física grega, ambos tomaram caminhos diferenciados para a 
construção de suas teorias, apesar das suas diferentes opções 
metodológicas; ambos são indispensáveis para a consolidação 
da filosofia ocidental enquanto um campo de conhecimento. 
Ao escolher o seu método de trabalho, o pesquisador o faz 
conforme a sua ciência e conforme a sua existência. Num 
inspirador ensaio sobre os métodos de trabalho no campo 
das ciências sociais intitulado “Do Artesanato Intelectual”, o 
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sociólogo americano C. Wright Mills (1965) nos lembra que os 
pensadores mais expressivos dentro da comunidade acadêmica 
que escolheram, não separam seu trabalho de suas vidas. O 
ensaio é uma exposição minuciosa sobre as contribuições que 
podem ser obtidas através da coerência entre a produção do 
conhecimento acadêmico e os modos de vida do pesquisador, 
o próprio autor se investe da tarefa de artesão para oferecer 
um panorama geral da complexidade, riqueza e conexões das 
experiências vividas na pesquisa e fora dela. Neste sentido, 
objetividade e natureza disciplinar de métodos de pesquisa são 
muito mais inscrições de escolhas científicas em escolhas de 
vida que abstenção de escolhas de vida para devoção da ciência 
nela mesma. Neste último caso, a ciência pela ciência é o único 
caminho a ser seguido.

Uma das obras exemplares da etnografia contemporânea, 
Os estabelecidos e os outsiders, produzida por Norbert Elias 
e John L. Scotson (2000), tem início a partir da experiência 
como educador de Scotson numa comunidade do interior 
da Inglaterra. O acesso aos arquivos da escola proporcionou 
ao pesquisador o mapeamento das configurações sociais dos 
grupos familiares e a realização das entrevistas que serviriam 
de base para o início de um estudo que seria produzido mais 
tarde na companhia de Elias. A experiência pessoal de um dos 
pesquisadores proporcionou ao desenvolvimento da pesquisa 
a introdução do procedimento da “observação participante”, o 
que lhe conferiu o estatuto etnográfico. Vale salientar que os 
trabalhos da observação participante foram complementares a 
outros procedimentos tais como: estatísticas oficiais, relatórios 
governamentais, documentos jurídicos, artigos em jornais e 
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entrevistas. No entanto, para os autores compreenderem as 
normas de convívio subjacentes às relações entre os diferen-
tes grupos familiares, era preciso ir para além dos números e 
indicadores sociais. Segundo os próprios autores: 

As diferenças e relações quantitativas eram extremamente úteis como 

indicadores sociais. O fato dos aluguéis serem geralmente mais baixos na 

Zona 3 que na Zona 2, e mais baixos nesta do que na Zona 1, certamente 

era sugestivo. Mas a configuração efetiva, a relação complexa entre essas 

três zonas, só podia ser satisfatoriamente apresentada e explicada por 

símbolos verbais. Sem o uso das palavras como instrumentos de pesquisa, 

os números ficam mudos. (ELIAS e SCOTSON, 2000, p. 59)

A constatação dos autores ao longo da pesquisa é emble-
mática para os raciocínios apresentados até aqui. Para con-
seguirem alcançar a densidade e complexidade das relações 
sociais entre os diferentes grupos familiares, foi fundamental 
a experiência pessoal e vínculos de pertencimento social com 
a comunidade por parte de um dos pesquisadores. Por trás dos 
números que fixavam aparências sociais muito próximas, as 
diferenças de pertencimento às tradições locais apresentavam 
distâncias inimagináveis. O resultado deste estudo é uma das 
mais importantes obras teóricas de cunho etnográfico que serve 
de referência teórica e metodológica para intelectuais das mais 
diferentes estirpes do pensamento social contemporâneo.

É através da experiência vivida em campo que o etnógrafo 
autentica seus conceitos e métodos de trabalho. Costuma-se 
dizer que o atestado de qualificação das pesquisas do tipo et-
nográfico se revela a partir da expressão “eu estive lá”. Desde 
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Malinowski e Boas, a consolidação da experiência vivida em 
campo se dá a partir da construção dos vínculos entre inves-
tigador, investigados e contextos das investigações. Pode-se 
dizer que a experiência conduz à entrada em campo e o per-
tencimento enraíza o estar no campo, deste ponto de vista, a 
autoridade e o rigor resultam, sobretudo, da legitimidade do 
vivido na construção do pensado.

Ao colocarmos sob este foco a condição de educador asso-
ciada à condição de pesquisador num campo de pesquisas que 
toma a educação como referência conceitual e empírica, não se 
deve esquecer que o educador pertence ao contexto das inves-
tigações. Ainda que as referências de lugares, tempos, pessoas e 
eventos sejam outras, ele (o educador/pesquisador) já participa 
dos enredos verbais e simbólicos que dão rumo e sentido às 
construções das normas, práticas e significações sociais dos 
grupos que estuda. Quando se pratica etnografia em educação e, 
antes mesmo da formalização dos procedimentos de pesquisa, 
já estão configuradas experiências e vínculos com o campo das 
investigações, não se deve perder de vista que a autenticidade 
do conhecimento se afirma pela expressão “eu pertenço a este 
lugar”. Tal afirmação reivindica o vivido como processo de 
legitimação do pensado e confirma as condições existenciais 
do pesquisador como dimensão fecunda de transformação dos 
sentidos da objetividade e da disciplina, estas duas colocam 
autoridade e rigor como faces de um processo em que a pesquisa 
qualitativa do tipo etnográfico em educação é antes de tudo uma 
conjunção entre escolhas teóricas e escolhas de vida.

No entanto, a definição de escolhas pautadas nas expe-
riências vividas em campo e nas relações de pertencimento 

um_rigor_outro.indb   133 10/02/2010   12:34:10



134 Considerações sobre a autoridade e o rigor nas etnografias da educação

do educador/pesquisador não pode abstrair de duas posturas 
básicas do trabalho etnográfico: o estranhamento e a familiari-
dade com o objeto da investigação. É através do estranhamento 
que o investigador problematiza seu tema de estudo na relação 
com indivíduos, grupos sociais e contextos de pesquisa. À me-
dida que consegue romper com o senso comum que induz os 
padrões culturais de um modo de vida, o investigador produz 
condições para a interpretação crítica do seu objeto de estudo à 
luz de teorias e sistemas de análises produzidos pelas tradições 
de pensamento em que sua pesquisa está situada. Estranhar 
é ver de forma diferente aquilo que os indivíduos que parti-
cipam da investigação vêem como o mesmo, é também criar 
instabilidade semântica e epistemológica para as significações 
compartilhadas sobre um determinado contexto cultural. Ao 
buscar interpretar e compreender as relações dos indivíduos 
em determinadas situações de convívio delimitadas pelo tema 
de sua investigação, o educador/pesquisador se distancia da-
quilo que lhe é próprio na relação de pertencimento com o 
objeto de seu estudo. Contudo, tal atitude só se torna possível 
na medida em que o educador/pesquisador constitui seus 
posicionamentos ao lado dos demais indivíduos com os quais 
compartilha o seu contexto de investigação. Estranhamento e 
familiaridade neste sentido podem ser compreendidos como 
processos de diferenciação e identificação com os outros da 
pesquisa, ambos indissociáveis.

Segundo Laplantine (2004), esse duplo movimento deve 
se compreendido como o deslocamento necessário para a 
desnaturalização da cultura. O autor nos mostra que a fixação 
do investigador num mesmo padrão cultural produz ‘cegueiras’ 
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na observação da cultura dos outros e ‘miopias’ na relação 
com a cultura em que o investigador se situa. Neste sentido, ao 
participar de processos em que os vínculos de pertencimento 
se aprofundam pela identificação com os outros, o educador/
pesquisador viabiliza a compreensão teórica dos seus objetos 
de estudo quando se diferencia dos demais pela impregnação 
dos conceitos e interpretações teóricas com os quais busca 
compreender o estatuto epistemológico na relação entre o 
observado, o pensado e o vivido. Criam-se a partir daí as con-
dições necessárias para a construção do rigor como condição 
de análise das experiências vividas na busca de aproximações 
entre o empírico e o teórico circunscritos no âmbito temático 
da investigação.

No ano de 2005, desenvolvi um projeto de extensão vol-
tado para estudantes que tinham interesse em compreender o 
trabalho da etnografia aplicado à educação. O local escolhido 
para a construção do campo de pesquisa foi uma estação de 
transbordo urbano de Salvador (ba). O propósito do trabalho 
era utilizar a observação participante e a coleta de histórias 
orais para levantar um conjunto de significações que usuários 
da estação produziam a partir da relação com espaço, tempo 
e circulação social naquele local. Vou procurar me deter na 
análise de alguns aspectos desta experiência para destacar a 
relevância da etnografia como uma das abordagens da pesquisa 
qualitativa para a formação de educadores e pesquisadores 
ocupados com a tarefa de interpretar e compreender questões 
sociais subjacentes às microdinâmicas do cotidiano.

Tento traçar um esboço analítico de uma experiência em 
que a etnografia foi utilizada como instrumento de formação 
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de educadores que buscam articular saberes e práticas sociais 
a saberes e práticas pedagógicas.

Para o exercício de reflexão sobre a experiência desen-
volvida, foram selecionados três eixos de interpretação: a) a 
construção da autoridade etnográfica através do exercício do 
olhar e da escuta, b) a conversação como processo de identifi-
cação, c) a escrita como exercício de uma ética do cuidado com 
o outro. Ao final, busca-se fazer uma breve análise da relação 
entre a etnografia e a educação popular1, uma e outra, tomadas 
a partir dos pontos de convergência instituídos nos propósitos 
do exercício de um pensamento contextual.

O texto busca abrir novas paisagens para a reflexão sobre a 
cultura como uma trama simbólica em permanente construção, 
capaz de desafiar os processos de produção e aplicação do conhe-
cimento dentro e fora dos espaços formais de ensino e aprendi-
zagem. Trata-se também de uma reflexão que se coloca ao lado 
dos paradigmas de investigação qualitativa contemporâneos, 
que buscam na modernidade um campo ainda fértil de novas 
compreensões sobre o humano, a cultura e as mais diversas 
formas de expressão da vida em sociedade. A ênfase sobre os 
processos educativos como eixo subliminar das investigações 
busca as conexões entre as bases teóricas e empíricas do trabalho, 
constituindo o fio condutor das interpretações realizadas.

A etnografia como autorização 
do olhar e da escuta

A etnografia tem cumprido um papel importante para a for-

um_rigor_outro.indb   136 10/02/2010   12:34:10



Álamo Pimentel 137

mação de intelectuais ocupados com a interpretação da(s) 
cultura(s) na construção dos cenários sociais contemporâneos. 
Além do lugar decisivo que essa prática de investigação ocupa 
na consolidação do pensamento antropológico, outras áreas do 
conhecimento como a história, a comunicação social, a psicolo-
gia e a educação têm buscado na etnografia instrumentos para 
a coleta de dados em pesquisas que buscam associar questões 
sociais e culturais a suas tradições conceituais. 

Os resultados dessas aproximações têm contribuído para 
a reivindicação de novos paradigmas de pensamento no campo 
das ciências humanas; transformação de posturas investigativas 
nas relações entre bases metodológicas e teóricas das pesquisas 
com ênfase sociocultural; abordagem do cotidiano como dimen-
são instituinte da vida comum; e consubstanciação da cultura 
como dinâmica de formação, conformação e transformação das 
interações dos indivíduos com os grupos sociais.

As contribuições contemporâneas da antropologia trouxe-
ram à cena a etnografia apresentando-a como uma importante 
referência de investigação à medida que nos sugere tomar as 
culturas como narrativas que traduzem o social, indicando 
que a cultura é um contexto dentro do qual se desenvolvem 
sistemas simbólicos que narram os processos sociais, ofere-
cendo (ao observador) possibilidades interpretativas e ana-
líticas a partir de descrições densas daquilo que é observado  
(geertz, 1989, p. 24).  Nesta perspectiva de análise a etnografia 
se coloca com um instrumento de interpretação e tradução de 
contextos capaz de articular as implicações entre objetividade 
e subjetividade presentes na observação e leitura sistemática 
dos processos sociais.
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A complexidade da relação entre cultura e sociedade cons-
titui um dos principais desafios na formação de educadores 
que tomam a noção do ‘popular’ como base interpretativa das 
possibilidades teóricas e metodológicas para a construção de 
suas práticas e saberes pedagógicos. Numa obra intitulada 
A educação como cultura, Carlos Rodrigues Brandão (1985, 
p. 179) nos mostra que “[...] a pesquisa da cultura é a análise do 
comportamento real de/entre diferentes categorias de sujeitos, 
de condições, lugares e momentos em que ela se realiza [...]”.  
Buscar o reconhecimento do lugar do outro no campo da edu-
cação popular sugere a inscrição por parte do educador na teia 
de significados através da qual a cultura popular aprofunda e 
expande a relação dos indivíduos no mundo e com o mundo.

As experiências desenvolvidas entre os anos de 2005 e 2006, 
num projeto de extensão intitulado Observatório Etnográfico 
da Estação da Lapa, buscaram destacar a importância da etno-
grafia para a inserção e reconhecimento da cultura popular e, 
consequentemente, contribuir para a formação de educadores 
ocupados da tarefa de contextualização de práticas pedagógicas 
com práticas sociais. O objetivo dessa atividade foi desenvolver 
atividades de observação participante e histórias orais com 
grupos populares que convivem e transitam pela maior esta-
ção de transbordo urbano de Salvador (ba). Participavam das 
ações desenvolvidas pelo Observatório 13 alunas de graduação 
dos cursos de Pedagogia, Psicologia, Artes Cênicas e Ciências 
Sociais2. A questão que orientava à aplicação dos instrumentos 
metodológicos da etnografia era a seguinte: quais os significa-
dos do tempo, do espaço e da circulação social, para os grupos 
populares presentes na Estação da Lapa? 
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A partir desta questão, nós escolhíamos um informante 
com o qual criávamos nossos roteiros de observação parti-
cipante e constituíamos nosso acervo de histórias orais. O 
envolvimento das estudantes durou um semestre letivo. Após 
cada encontro de levantamento de dados, nós nos reuníamos 
para relatarmos as experiências de campo e discutirmos as-
pectos teóricos do trabalho.

Ao final do primeiro semestre de atividades, tínhamos um 
rico acervo de informações que sugeria o desenvolvimento de 
novas investidas no campo das investigações. Face à falta de 
financiamento3, eu resolvi dar continuidade às atividades de 
campo sozinho com o objetivo de obter mais elementos para 
a composição de um estudo sobre significações do tempo, do 
espaço e da circulação social no âmbito da cultura popular. O 
relato das estudantes sobre a experiência face a face propor-
cionada pela etnografia foi registrado, procurando destacar 
as contribuições que essa modalidade de pesquisa ofereceu 
para que nós construíssemos formas de identificação com 
os outros de nossas relações durante o desenvolvimento dos 
trabalhos de campo.

Os primeiros resultados do trabalho apresentavam um 
esboço descritivo e analítico da etnografia como um instru-
mento de inscrição do educador/pesquisador na cultura do 
outro capaz de deflagrar processos de identificação do popular 
como dinâmica sociocultural na qual os indivíduos significam 
suas ações e posições na construção da experiência da vida 
em comum.

Parte-se do pressuposto de que no processo de observação, 
o educador/pesquisador é conduzido a um intenso exercício 
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do olhar. Tínhamos diante de nós a afirmação de que a etno-
grafia nos induz a um exercício de olhar bem e olhar tudo “[...] 
distinguindo e discernindo o que se encontra mobilizado, e 
tal exercício [...] supõe uma aprendizagem [...]” (laplantini, 
2004, p. 18).  A abertura do campo de visibilidades proporcio-
nada pela autorização do olhar exige a articulação com todas 
as potencialidades do corpo do etnógrafo, pois mobiliza “[...] 
a totalidade da inteligência, da sensibilidade e até da sensu-
alidade do pesquisador [...]” (id., ibidem, p. 20). O destaque 
para o olhar e a escuta deriva do fato dessas duas expressões 
de corporeidade serem referidas de forma contínua e quase 
recorrente nos depoimentos das estudantes durante o envol-
vimento com as atividades de campo. 

O olhar e a escuta são atitudes conjuntivas de autorização 
da observação etnográfica. Devem ser compreendidas como 
atos cognitivos4. Ambas compartilham com os demais sentidos 
do corpo do investigador a tarefa de ler as significações com-
postas pelos informantes na relação conosco. Nunca é demais 
lembrar que “[...] no ato de ouvir o informante, o etnólogo 
exerce um poder extraordinário sobre o mesmo [...]” (oliveira, 
1998, p. 22) e é o exercício de poder-com-e-sobre-o-outro que 
institui a sua autoridade interpretativa.

Na medida em que as visitas de campo aguçavam nossos 
olhares e nossas escutas, buscávamos de forma indissociável 
transformar as habilidades de olhar e ouvir em instrumentos 
de captura de significações. Estávamos sendo movidos pela 
compreensão de que o trabalho da observação é (a um só 
tempo) textualização e interpretação5 do vivido no âmbito da 
cultura.  No exercício do olhar e da escuta, buscávamos articu-
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lar nossas autorias às autorias dos outros na composição dos 
enredos descritivos com os quais construímos nossos roteiros 
de trânsito pelas experiências culturais compartilhadas com 
os nossos informantes.

Além desse movimento de autorização do olhar e da escuta, 
foram necessárias várias experiências de conversação com os 
indivíduos para que os mapas das observações e coletas de 
histórias orais indicassem os rumos da questão proposta no 
campo de investigação, as conexões semânticas das tessituras 
narrativas que compunham os textos produzidos e a construção 
do contexto em que os trabalhos se desenvolveram.

As análises desenvolvidas neste ensaio foram buscar 
em Maturana (1997) a noção de conversação como princípio 
articulador das dinâmicas de envolvimento entre os parti-
cipantes do observatório. A primeira visita do nosso grupo 
de trabalho com os grupos sociais que convivem e transitam 
na Lapa aconteceu no dia 21 de setembro de 2005. Nesse dia, 
as experiências de aproximação com os informantes foram 
objeto do nosso registro.  Os testemunhos foram marcados pela 
desconfiança dos indivíduos que nós abordávamos. Uma das 
estudantes traduziu da seguinte forma o seu primeiro contato 
com o informante: “ela não parava de olhar para os lados e às 
vezes demonstrava um certo incômodo com a minha presença. 
Isso foi ruim, terminei ficando insegura”(andressa, 2005). 
Outras duas estudantes afirmaram o oposto: “nosso informante 
era muito divertido, ficou muito à vontade e já saiu contando a 
sua história na Estação da Lapa. No entanto, perguntou várias 
vezes o que faríamos com aquela história” (milena e maíra, 
2005). Os dois depoimentos circunstanciam emocionalmente 
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a busca de interação no conversar com o outro por parte das 
estudantes, foram relatados dentro do grupo de estudos como 
momentos deflagradores da busca de auto-afirmação na intera-
ção com os indivíduos que deveriam participar dos processos 
de observação.

Para que esses processos se consolidassem, a orientação 
que definimos em grupo foi a de criar formas de identificação 
através das nossas conversações com os indivíduos. Era preciso 
vencer a desconfiança dos outros e nossas desconfianças nos 
outros para inventar enredos que nos possibilitassem ir além 
das impressões subjetivas dos primeiros contatos. Para que isso 
fosse possível, um dos desafios postos era buscar inserção nas 
conjunções entre o lugar e a posição social que os indivíduos 
assumem cotidianamente à medida que interagem uns com os 
outros na vida comum.

A conversação como processo de identificação

A conversação é um processo de inscrição do humano no uni-
verso das emoções e da linguagem, implica “[...] um emocionar 
consensual entrelaçado com o linguajar, no qual há tipos de 
emoções que não estão presentes no emocionar mamífero 
fora da recursão das coordenações consensuais de conduta do 
linguajar [...]” (maturana, 1997, p. 176). Ainda segundo este 
autor, a origem latina da palavra conversar significa dar voltas 
com o outro, o que supõe uma dinâmica de interações na qual 
a linguagem atravessa duas dimensões do viver comum: a) a 
dimensão da cultura como uma rede de conversações que de-
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fine um modo de viver; b) a dimensão do cotidiano que institui 
sistemas de convivência fundados na partilha das emoções e da 
linguagem. Essas duas dimensões são indissociáveis e, no âm-
bito dos nossos trabalhos, foram tomadas como referências de 
circunscrição de nossas presenças ao lado dos informantes.

No dia 27 de setembro de 2005, nos reunimos para relatar 
as dificuldades e os primeiros registros da nossa visita explo-
ratória, para retornarmos à Estação no dia seguinte. Após os 
relatos, passamos a debater sobre as técnicas que estaríamos 
aplicando permanentemente em campo: a coleta de histórias 
orais e a observação participante. Além de serem técnicas que 
se complementam no trabalho da etnografia6, ambas devem 
ser incorporadas nas posturas que iríamos assumir para buscar 

“dar voltas com os outros” no espaço de nossas investigações.
Segundo os registros do meu diário de campo, as orienta-

ções dadas às estudantes no dia 27 de setembro seriam guiadas 
por uma questão fundamental para o início dos trabalhos, cada 
um de nós buscaria perguntar aos informantes: o que significa 
a Estação da Lapa para você? No entanto, para o processo de 
escolha do informante além da relação entre o lugar e a posição 
social ocupada por estes, era necessário levar em conta que:

Ao longo da coleta de histórias orais, o etnógrafo precisa 1. 
entrar no linguajar do outro, perscrutar a memória cultural 
do informante exposta em suas narrativas com o objetivo 
de identificar os temas e as circunstâncias autobiográ-
ficas da relação com o tema que está sendo exposto na 
conversação;
As relações entre as histórias orais e a observação partici-2. 
pante estão sempre implicadas nas dimensões objetivas e 
subjetivas que envolvem o eu-outro da investigação;

um_rigor_outro.indb   143 10/02/2010   12:34:11



144 Considerações sobre a autoridade e o rigor nas etnografias da educação

O conjunto das histórias orais deve ser articulado a partir 3. 
de temas analíticos amplos (tempo, espaço e circulação 
social no caso do trabalho que estávamos desenvolvendo) 
que possam ser significados a partir das noções específicas 
produzidas pelos próprios indivíduos na relação que estes 
estabeleciam com o nosso campo de investigações.
Essas orientações foram fundamentais para que no dia 28 

de setembro nossas visitas fossem realizadas a partir de uma 
compreensão mais clara de que ao longo das nossas conversa-
ções estaríamos buscando, consciente e inconscientemente, 
construir laços de identificação com os outros a partir da 
linguagem. De certa forma, estávamos cumprindo a tarefa de 
desenvolver um trajeto antropológico no qual as nossas trocas 
culturais eram a um só tempo resultado de pulsões subjetivas 
e assimiladoras e das intimações objetivas que emanam do 
meio cósmico e social (durand, 1997, p. 41). Para compartilhar 
a cultura e as experiências de convivência nos cotidianos dos 
outros, precisávamos traduzir as redes de significados atra-
vés dos quais os indivíduos se situavam nos espaços de suas 
vivências; incorporar estes significados através de posturas, 
atitudes e palavras de aproximação; coabitar na linguagem as 
múltiplas dimensões do conversar; e estabelecer formas de 
estar-junto com o outro.

Na apresentação dos seus relatórios finais, as estudantes 
descreveram a segunda visita de campo como um momento 
em que estavam mais confiantes nos seus propósitos de 
identificação com os informantes. Escolhi três relatos para 
submeter à análise, subdividindo-os segundo as temáticas da 
nossa abordagem de investigação. No primeiro relato, uma 
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estudante do curso de pedagogia revela que buscou na se-
gunda visita deter-se nas características espaciais da Estação 
da Lapa. A estação de transbordo está ligada a uma extensa 
rede de equipamentos urbanos do centro da cidade, tais como 
shoppings centers, escolas, hotéis, igrejas, casas comerciais e 
uma vasta cadeia de comerciantes informais. Possui 04 acessos 
de entrada e saída para o centro da cidade e está subdividida 
em 03 plataformas em que circulam veículos e passageiros. As 
plataformas, por sua vez, estão localizadas em 03 níveis: a) o 
nível subterrâneo, b) o nível térreo, c) o primeiro pavimento 
(este último reservado para praça de alimentação, corredor 
de circulação dos passageiros e nível de acesso às entradas 
e saídas da Estação para o centro da cidade). Em função de 
ter sido construída numa área de declive paralela à Avenida 
Joana Angélica, todos os acessos internos e externos à Estação 
são entrecortados por escadarias e ladeiras. Tal configuração 
chamou a atenção da estudante para o seguinte fato: “[...] após 
o reconhecimento da área, numa das subidas de escada de um 
andar para o outro da estação, percebi a dificuldade que teria 
uma pessoa em cadeira de rodas para se locomover naquele 
espaço [...]” (milena, 2005). Essa estudante escolheu como 
informante um cadeirante. O informante trabalha na Estação 
de Transbordo como vendedor de cartões telefônicos. Ainda 
segundo o seu relato, o vendedor de cartões trabalha no local 
há 14 anos, já conseguiu adquirir um carro adaptado às suas 
necessidades físicas e motoras e constituiu o seu ponto de 
vendas numa área de fácil acesso a cadeirantes, entre a rampa 
de acesso a um shopping center e próxima do estacionamento 
desse mesmo shopping. O informante traduz o lugar como a 
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sua segunda casa, uma vez que ali ele “é o que é”, “tem amigos” 
e “todos respeitam sua diferença”.

No segundo relato, uma estudante do curso de psicologia se 
deteve na observação do tempo. Chamava-lhe a atenção o fato 
de transeuntes e funcionários da Estação estarem ”correndo de 
um lado para o outro”. Na sua primeira tentativa de abordagem, 
aproximou-se de uma funcionária da limpeza do espaço físico 
da Estação que recusou ser entrevistada pela falta de tempo, a 
estudante declarou que se sentia angustiada por “[...] não estar 
no mesmo ritmo das pessoas [...]” (mariana, 2005) e que lhe 
faltava “[...] agilidade para identificar-se com alguém disponí-
vel para uma conversa [...]”. Após algumas peregrinações no 
primeiro piso da Estação, encontrou uma “baiana do acarajé” 
que conversava muito com os seus fregueses “[...] resolvi me 
aproximar e, quando me dei conta, já estávamos conversando 
[...]” − prosseguiu.

Na descrição dos seus relatos, a estudante afirma que o ta-
buleiro da baiana desacelera a relação com o tempo no interior 
da Estação e revela que a sua informante conheceu o seu ex-
marido ali naquele local, “[...] começaram o romance quando 
ele foi comprar um abará em sua mão, segundo a baiana, ele só 
queria puxar conversa, acabaram casando [...]” − acrescentou. 
Ainda segundo o relato da estudante, as pessoas que trabalham 
e circulam pela estação costumam parar, bater papo e até fazer 
festas, e que segundo a sua informante, ali “o tempo voa que 
a gente nem vê”. Em sua opinião, a relação com o tempo no 
interior da estação é ambígua e está associada à maneira como 
as pessoas estabelecem as suas formas de circulação no local.
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No terceiro relato, uma estudante de ciências sociais se 
deteve na observação da circulação dos corpos no interior da 
Estação, “[...foi bom perceber que quando um corpo circula, 
circula também um conjunto de significados. É interessante 
observar que quando uma pessoa passa por aqui, deixa um 
pouco de si [...]” (andressa, 2005). A estudante construiu 
uma de suas experiências de observação participante com 
uma camelô conhecida como ‘Babaluartes’. O interesse pela 
vendedora surgiu após a postura de desconfiança da mesma 
no primeiro contato. Na segunda tentativa, descobriu que a 
camelô se chamava Jandira e de que a alcunha Babaluartes se 
devia ao fato de que após ter ficado desempregada, a vendedora 
passou a comercializar tamancos na informalidade. Os seus 
calçados eram inspirados numa personagem de novela da Rede 
Globo de Televisão que se chamava Babalu7. A vendedora disse 
que conseguiu licença da prefeitura após “correr do rapa várias 
vezes”. Ainda segundo os relatos colhidos pela estudante, a ca-
melô afirmou que o fato de ser gordinha “[...] dificultava aquela 
vida de corrida do rapa. Até hoje, quando eu entro no ônibus 
com os meus produtos, as pessoas reclamam do meu corpo, mas 
eu não estou nem aí, para sobreviver eu vou a qualquer lugar, 
de qualquer jeito [...]” − arrematou a informante.

Nos três relatos descritos anteriormente, a busca de iden-
tificação pôs em curso uma série diversificada de estratégias 
de aproximação a partir do conversar com o outro. Além da 
questão orientadora das interlocuções que foram estabelecidas, 
a escolha de uma das temáticas da investigação contribuiu para 
definir com maior objetividade a inscrição de cada estudante no 
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linguajar próprio dos seus informantes. É importante destacar 
que nas construções de suas narrativas sobre a experiência de 
campo estão sempre presentes descrições que buscam traduzir 
suas pulsões subjetivas e sensibilidades perceptivas da presença 
do outro. No âmbito da experiência etnográfica, a conversação, 
segundo acepção adotada na análise aqui proposta, traduz a co-
ordenação consensual de condutas no linguajar, à medida que 
no interior da linguagem os indivíduos elaboram construtos 
de identificação uns com os outros. 

Além das contribuições da Ontologia do conversar, de 
Humberto Maturana (1997), é importante ressaltar a noção 
de estar-junto  antropológico de Michel Maffesoli (2000). 
Segundo esse autor, as formas de apresentação do social no 
mundo contemporâneo podem ser identificadas como expres-
sões de aproximação por empatia. Os indivíduos definem suas 
maneiras de estar uns-com-os-outros a partir de formas densas 
e subjetivas de afirmação de um entre-nós no qual traduzem 
um sem-número de estar-com. Este autor busca chamar nossa 
atenção para a relevância de uma reflexão mais detida das esté-
ticas do social e, para isto, nos sugere a compreensão das formas 
de socialidade contemporâneas marcadas pelas celebrações 
afetivas dos encontros, das trocas e das permanências no viver 
comum entre os indivíduos.

Nesta perspectiva, a identificação é um processo de en-
trelaçamento afetivo-cognitivo no qual os indivíduos buscam 
compartilhar suas vivências com pessoas com as quais pensam 
e sentem o mundo. Formam-se, a partir daí, comunidades de 
destino geradas incessantemente pelas “[...] trocas de senti-
mentos, discussões de botequim, crenças populares, visões 
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de mundo e outras tagarelices sem consistência [...]” (maffe-
soli, 2000, p. 19). As escolhas dos informantes e dos pontos 
de observação participante na estação da Lapa trouxeram à 
cena o implícito na relação observador/observado. Temores, 
espantos, euforias, desânimos, enfim, uma constelação de con-
figurações subjetivas que costumam ser definidas a um só golpe 
como estranhamento etnográfico nas escolas do pensamento 
antropológico. A passagem do estranho ao familiar, temática 
também bastante explorada pela antropologia, traduziu-se 
nas nossas experiências como identificações emergentes das 
nossas conversações dentro e fora do campo da investigação. 

Além do contato face-a-face com os indivíduos, a leitura 
e o debate com a bibliografia escolhida para o trabalho e as 
trocas que estabelecíamos uns-com-os-outros, foi produzida 
uma memória cultural da experiência que permitiu a consti-
tuição de um acervo de informações no qual a cultura popular 
se apresenta como uma complexa trama que desafia tanto o 
pesquisador quanto o educador no estar-junto que alimenta 
e anima as possibilidades interpretativas e analíticas de suas 
inscrições em contextos socioculturais.

A escrita etnográfica como dimensão 
ética do estar-junto

A incorporação dos significados produzidos em campo era 
alimentada por narrativas orais. Tais narrativas desafiavam a 
emergência de uma autoridade interpretativa associada à ex-
ploração das estéticas do viver comum na constituição parcial 

um_rigor_outro.indb   149 10/02/2010   12:34:11



150 Considerações sobre a autoridade e o rigor nas etnografias da educação

da experiência etnográfica. O outro lado dessa experiência se 
produzia na conversão do dito pelo escrito. Através da escrita, 
os saberes populares dos outros eram convertidos em alegorias 
etnográficas através das quais nós refazíamos nossos olhares, 
nossas escutas e nossas identificações. A escrita torna-se um 
ethos diferenciado da experiência etnográfica à medida em que 
é executada por apenas uma das partes do trabalho de campo: 
o pesquisador.

Olhar, ouvir e conversar associados aos registros dos 
diários de campo e nos textos sínteses da experiência vivida 
remetem ao desafio ético de inscrever nas narrativas escri-
tas os significados produzidos nas experiências de trocas ao 
longo da investigação. Estávamos em campo acalentados pela 
compreensão de que “[...] é por meio da escrita que a voz do 
outro torna-se a base da “fala interior do próprio antropólogo 
[...]” (rocha e eckert, 2005, p. 38). Contudo, éramos sempre 
atormentados pela presença invisível desse outro apropriado 
segundo o envolvimento afetivo-cognitivo elaborado subje-
tivamente por cada um de nós. Durante o processo da escrita, 
há uma execução arbitrária de escolhas nas quais buscamos a 
reconstrução do contexto das investigações. Isto implica um 
deslocamento interior no linguajar etnográfico. Este deslo-
camento se traduz na busca de um encadeamento semântico 
entre aquilo que foi narrado pelos atores sociais e as narrativas 
teóricas que buscam definir o estatuto antropológico das cenas 
culturais que estão sendo descritas.

Após descrever a estação de transbordo segundo as de-
clarações dos seus informantes, uma estudante faz a seguinte 
revelação: “[...] nas descobertas em contato com o outro, per-
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cebo-me frágil diante da teia de processos e eventos que passam 
à minha vista e que precisam ser compreendidos como são e 
como poderiam ser [...]” (nataly, 2005, p. 6). Para o desen-
volvimento do seu texto final, a estudante precisou delimitar 
em seu acervo de histórias orais e anotações das observações 
realizadas um conjunto de significações que apresentavam a 
diversidade sociocultural da estação a partir das vozes dos seus 
informantes. Logo no início do seu relatório final, a estudante 
anuncia o seu propósito de traduzir a estação como um local 
marcado por diferentes expressões do viver comum, afirmando 
que naquele local “[...] circula e se fixa uma diversidade fan-
tástica de vidas marcadas por diferentes expressões culturais 
[...]” (id., ibidem).

Estratégia semelhante assume outra estudante em seus es-
critos à medida que inicia os seus relatos com as seguintes ques-
tões: “[...] o olho da cidade? O coração da cidade de Salvador? 
O espelho da cidade? Será que podemos definir a estação, 
conceituá-la, classificá-la de maneira a não descaracterizá-la?” 
(milena, 2005, p. 1). À medida que compõe a sua narrativa 
descrevendo o cenário na conjunção entre ambiências físicas 
e subjetivas, bem como nas caracterizações expostas pelo seu 
informante, a estudante desenvolve o seu texto movida pelo 
cuidado com a coordenação de sentido entre a base de dados 
obtida no campo da pesquisa e as reflexões teóricas feitas no 
transcurso do trabalho. A preocupação em não descaracterizar 
o contexto transforma a escrita numa experiência de ocupação 
com o outro de suas vivências em campo.

A escrita etnográfica na abordagem proposta nesse ensaio 
remete a uma dimensão ontológica da tradução dos contextos 
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descritos, uma vez que indica a preocupação em estar-junto 
com o outro na busca de sentido para a definição das condições 
de significação dos cenários da investigação.

A antropologia e a educação são emergências da expe-
riência ontológico-fenomenológica das interações entre os 
indivíduos e a cultura. Ambas participam da construção das 
condições de existência do humano enquanto humano e da 
expansão do humano através da produção e circulação social 
do conhecimento. Neste sentido deve-se levar em conta nas 
reflexões sobre uma etnografia da educação as contribuições 
do existencialismo para se compreender a educação como 
questionamento do pensar, sentir e agir que orientam os 
humanos na relação com os contextos nos quais convivem. 
Qual o sentido do ser que somos nós mesmos, situados em 
contextos que identificam nossas presenças no mundo? Quais 
as limitações e possibilidades do ser nas relações com o pensar, 
dizer, sentir e agir através da palavra? E, sobretudo, quais as 
implicações de sentido expressas na cotidianidade da presença 
através das nossas formas de apresentação do ser-no-mundo? 
Estas formulações de base ontológica remetem às reflexões 
sobre antropologia e educação uma exigência ética na busca 
de lugar e sentido para a relação eu-outro.

Os relatos descritos e interpretados anteriormente 
apresentam uma instabilidade cognitiva nas formas de 
presentificação dos participantes da observação através de 
questões como: é possível classificar segundo conceitos o 
lugar do outro? Como apreender a diferença e diversidade 
de papéis sociais cumpridos pelos indivíduos na estação de 
transbordo? Como acompanhar o ritmo das pessoas obser-
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vadas num processo de coleta de dados inscrito num campo 
de múltiplas dinâmicas sociais? 

Não há como esgotar as possibilidades de responder a tais 
questões uma vez que elas colocam no cerne do processo inves-
tigativo da etnografia aquilo que representa a um só tempo os 
limites e as possibilidades do trabalho da descrição. Trata-se 
de tomar tais indagações como posturas fundamentais de reli-
gação entre o escrito e o vivido, à medida que expõem um nível 
problemático do reencontro com o outro através da escrita, 
expõem também o estado crítico da inscrição do outro num 
nível de entendimento que é nosso. A instabilidade cognitiva 
é necessária, instauradora das incertezas que acompanham o 
trabalho da descrição como análise. Mais do que isto, ela é a 
configuração explícita de um posicionamento ético no seio de 
uma relação marcada de um lado pela exigência do conceito e 
do outro pelo inevitável envolvimento afetivo que consolida 
nossos processos de identificação uns-com-os-outros. É no 
limiar desta tensão que emerge a exigência ética no ato da 
descrição etnográfica do contexto sócio-cultural em questão.

Numa oportuna reflexão sobre a relação entre o pensamento 
antropológico como um ato moral e suas dimensões éticas, 
Clifford Geertz (2001, p. 40) nos lembra que “...a relação entre 
o antropólogo e um informante repousa sobre um conjunto 
de ficções parciais que são mais ou menos percebidas...” . Isto 
porque envolve verdades parciais que movem o investigador e o 
investigado, bem como preserva um campo de obscuridade no 
envolvimento subjetivo de ambos no processo de investigação. 
À medida que surgem outras verdades os aspectos implícitos 
da relação vão se tornando mais perceptíveis, o desafio da res-
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ponsabilidade ética com o envolvimento se torna mais tenso. 
Para este autor interessa menos a capacidade de resolução 
aos problemas postos. A compreensão do estatuto ético da 
relação será resultante da capacidade de construção da ética 
na indissociabilidade entre os aspectos pessoais e profissionais 
do etnógrafo “[...] no coração mesmo das situações cotidianas 
e para a dificuldade de ser ao mesmo tempo um ator envolvido 
na situação e um observador imparcial [...]” (id, ibidem, p. 45). 
Deste ponto de vista, a escrita como uma reconstrução dos 
registros de campo remete à experiência do estranhamento 
e da familiaridade com o universo investigado, colocando em 
questão o etnógrafo como autoridade capaz de recontar histó-
rias pertencentes aos outros, num âmbito de pertencimento 
que é exclusivamente seu: a narrativa antropológica.

Tal trama parece nos sugerir o mito da cura, narrado por 
Heidegger (1997) no seu clássico Ser e tempo. Cura passeia ao 
longo de um rio. Ao meditar diante de um punhado de terra 
resolve dar-lhe nova forma. A entidade atribui manualmente 
a forma humana ao barro. Pede a júpiter que dê espírito à cria-
tura. Júpiter atende à solicitação prontamente. Cura resolve 
então atribuir um nome à criatura. Cria-se então um cenário 
de conflito, Júpiter vai reivindicar o direito à nomeação por 
ter concedido o espírito à criatura e a terra também entrará 
na disputa por ter cedido a matéria da criação. Saturno entra 
como árbitro no conflito e decide nomear a criatura como 
homo, por ter a sua origem material do húmus. À terra caberá 
a devolução da matéria de que é feita a criatura quando esta 
não mais possuir vida, a Júpiter, em iguais condições, caberá a 
devolução do espírito, e à Cura caberá preocupar-se e ocupar-se 
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da criatura durante a sua existência. Através da narrativa deste 
mito, o filósofo alemão nos chama à atenção para o cuidado 
(Cura) enquanto um princípio ético da existência humana 
ou, em outras palavras, nos convida a pensar a ética enquanto 
uma forma de habitar o mundo num exercício intermitente de 
preocupação e ocupação com o sentido de ser-no-mundo no 
qual elaboramos nossas formas de existência.

À medida que buscamos compreender a escrita etnográfica 
como tomada de posição nas relações eu-outro em que bus-
camos tornar compreensíveis as configurações culturais em 
que os indivíduos se apresentam em seus contextos vivenciais, 
nos remetemos ao compromisso ético que, seja no nível do ato 
moral, conforme compreensão de Geertz, seja no nível da cons-
trução ontológica do ser-no-mundo, conforme compreensão do 
filósofo, promove as fusões entre as nossas escolhas pessoais 
e as nossas escolhas técnicas no ato da descrição. O cotidiano 
descrito torna-se, por assim dizer, um cenário antropológico 
em que estar-junto é, acima de tudo, condição ética de envolvi-
mento e construção de autoria nos desdobramentos narrativos 
da experiência pós-campo.

A escrita, neste sentido, implica numa aprendizagem 
de auto-referenciação do etnógrafo no estabelecimento das 
correlações necessárias entre as suas notações de campo e 
os conceitos com os quais busca sedimentar as suas análises. 
Cumpre-se uma árdua e inacabada tarefa de mediação entre 
o vivido e o pensado, que exige atitudes de preocupação e 
ocupação no âmbito dessa outra forma de conversação que é 
a descrição etnográfica.
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Etnografia e educação popular

O resultado final dos nossos trabalhos foi apresentado na forma 
de crônicas etnográficas da Estação da Lapa. Cada temática 
desenvolvida constituiu narrativas em que as noções de tempo, 
espaço e circulação social estavam revestidas de múltiplos 
significados e remetiam, via de regra, à posição social ou cir-
cunstância cultural em que os informantes estavam envolvidos. 
O resultado pedagógico desta experiência foi a conclusão de que 

“o popular” é um conceito instável, multifacetado e atravessado 
por inúmeras características sociais que tornam-se mais per-
ceptíveis à medida que compartilhamos de forma sistemática 
a observação do dito e do vivido em situações de campo.

Deve-se destacar que o ponto de partida dessa experiência 
não foi um conceito pré-estabelecido de popular, mas a cons-
trução de circunstâncias investigativas em que a compreensão 
das noções de tempo, espaço e circulação social produzissem 
elocuções dos significados produzidos pelos indivíduos no 
contexto investigado. As configurações sócio-culturais da 
própria estação de transbordo indicam no interior das crônicas 
apresentadas os cenários em que o popular é uma expressão 
das formas e conteúdos com os quais a cultura local se reveste 
de significados de profundo valor simbólico.

O intenso comércio informal, os linguajares dos informan-
tes, a predominância da oferta de produtos e serviços acessíveis 
a todas as parcelas da população e, sobretudo, a circulação 
urbana através do uso de transporte coletivo, indicam parâ-
metros simbólicos que esboçam a complexidade e diversidade 
das ambiências culturais da estação. O uso da etnografia como 
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instrumento de aproximação com este contexto foi de funda-
mental importância para que as familiaridades em que nossa 
(professor e estudantes) condição de usuários da estação fosse 
transfigurada, no sentido de se converter num rico campo de 
investigação, capaz de produzir estranhamentos na observação 
sistemática das práticas sociais e culturais que dão relevo e 
forma às circunstâncias da vida comum construídas no coti-
diano da estação.

No que diz respeito às tradições do pensamento antro-
pológico, esse movimento de estranhamento daquilo que é 
próximo se expressa através das tendências atuais das pesquisas 
urbanas, que colocam em destaque sistemas e redes de relações 
que, conforme afirmação de Gilberto Velho (2003), coloca os 
antropólogos mais próximos de suas origens. No caso da edu-
cação, área do conhecimento à qual tenho me dedicado, essa 
preocupação já está presente nos debates sobre as relações entre 
escola e comunidade, educação formal e educação informal 
desde a década de 60. A crítica ao distanciamento da educação 
escolar das circunstâncias vividas no âmbito social extra-escolar 
é um sintoma de uma busca que Brandão (1986) reconhece 
como saída da neutralidade na reflexão sobre cultura e educação, 
para se postular e educação como cultura em suas dimensões 
transformadoras das relações entre as pessoas e o mundo. Assim 
tanto a antropologia quanto a educação, à medida que buscam 
recompor suas bases de entendimento para a interpretação das 
culturas, encontram na etnografia condições de complementa-
ridade para o desenvolvimento de seus trabalhos.

Existe uma correlação latente entre o trabalho do etnó-
grafo e do educador: ambos partem do contato face a face 
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para o alcance dos seus objetivos. Contudo, a finalidade do 
trabalho realizado em campo opera uma inversão fundamental, 
enquanto o etnógrafo busca reconhecer os seus outros para 
traduzir seus contextos socioculturais em teoria, o educador 
empenhado em contextualizar os seus procedimentos de en-
sino usufrui das circunstâncias socioculturais do seu grupo 
de trabalho para estabelecer condições de conversações entre 
saberes sociais e saberes pedagógicos, buscando aproximar 
as experiências de sala de aula das experiências vividas em 
comunidade por seus educandos. Esta compreensão sempre 
esteve presente na condução dos trabalhos na Estação da Lapa, 
embora de maneira implícita.

Durante um encontro realizado no dia 25 de outubro do 
ano de 2005, enquanto discutíamos o avanço de nossas inves-
tidas no trabalho de campo na estação, tive a preocupação em 
expor para as estudantes algumas diretrizes necessárias para o 
entendimento de que entre a antropologia e a educação, apesar 
das diferenças que marcam as identidades epistemológicas 
entre as duas áreas do conhecimento, a inscrição de determi-
nadas posturas (sobretudo aquelas que advêm da etnografia) na 
relação com as diferenças culturais dos grupos sociais podem 
ser decisivas para a realização de um trabalho de aproximação 
e conversação entre tais diferenças.

Destacam-se as complementaridades e inversões teleo-
lógicas da etnografia e da educação no que diz respeito: a) à 
construção de posturas nas relações com os saberes dos outros, 
b) às inversões na finalidade de aplicação dos saberes produzi-
dos a partir desta relação (o antropólogo interpreta aquilo que 
vê, ouve e escreve para produzir conhecimento; o educador vê, 
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ouve, escreve, produz conhecimento e aplica didaticamente o 
conhecimento produzido). Neste sentido, a abertura do olhar 
e da escuta, além de favorecer o estranhamento daquilo que se 
apresenta como familiar, investe numa postura de alteridade 
em que a presença do outro informa e transforma as condições 
de reconhecimento das diferenças culturais e, desta maneira, 
contribui para a ampliação e transformação das relações com o 
conhecimento a partir de um enraizamento nos contextos so-
cioculturais em que este conhecimento é produzido e circula.

Outro aspecto explorado ao longo de nossas reflexões foi a 
compreensão da educação como um processo de identificação 
que se expande e aprofunda a partir das nossas conversações 
com o outro. Conforme destacado anteriormente nesse ensaio, 
os entrelaçamentos no linguajar e no se emocionar com o outro, 
criamos situações em que incorporamos, afetiva e cognitiva-
mente, características posturais e saberes fundamentais para 
nos tornarmos mais próximos do outros. Educar e conversar são 
interfaces de um mesmo processo, nele as relações de ensino e 
aprendizagem não correspondem a um sentido de diretividade 
que determina o lugar de quem educa e de quem é educado, ao 
tomarmos a cultura popular como uma complexa rede de sabe-
res e práticas, o educador é desafiado a aprender com os outros 
deste campo suas formas de convivência e significações, só 
depois dessa aprendizagem na cultura dos outros é que se torna 
possível emergir na produção de um conhecimento teórico que 
seja significativo para os dois atores no processo. Educar com é 
também identificar-se com, é também desse encontro visceral 
que são anunciadas e consolidadas as condições de produção 
de sínteses entre diferentes saberes e práticas. A construção 
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de novos conhecimentos a partir das experiências vividas 
em campo não dispensa a condição de estar-junto, embora a 
presença do outro seja uma configuração dos registros escritos 
e da memória do investigador que buscará através das suas 
descrições criar formas inovadoras de seguir as suas trajetórias 
em campo munido de informações mais elaboradas sobre a 
cultura popular.

 A escrita como instância de reencontro com os indivíduos 
da investigação implica num compromisso ético do estabe-
lecimento de co-autorias na produção do conhecimento. As 
informações geradas pelos outros oferecem as bases para a 
produção de um conhecimento pautado na preocupação e 
ocupação com as situações cotidianas em que tais informações 
alimentam as dinâmicas da vida em comum. Escrever como 
ato de pensamento é também uma atitude ética de composi-
ção de raciocínios partilhados. Desta escrita vão surgir novos 
elementos capazes de gerar da parte do etnógrafo novas com-
preensões da cultura a que pertence e, da parte do educador, 
novas diretrizes conceituais para a busca de contextualização 
dos seus trabalhos.

A favor do reconhecimento do outro 
na pesquisa e na educação

A ênfase posta na etnografia como prática de produção do co-
nhecimento sobre a cultura corresponde ao desejo de encontrar 
na antropologia e na educação um campo interdisciplinar de 
construção teórico-metodológica capaz de inovar concepções 
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de ensino e aprendizagem. Nos seus estudos sobre cultura 
popular, Brandão (1986) expressa este desejo buscando nos 
oferecer uma perspectiva de reflexão sobre uma experiência 
educativa capaz transformar as relações eu-outro, eu-mundo. 
Para Clifford Geertz (1989), o papel fundamental da antropolo-
gia é a criação de um pensamento contextual em que a cultura 
é um campo de disputa pública dos significados com os quais 
a humanidade elabora suas tramas simbólicas de pertenci-
mento cultural. Os dois autores nos oferecem contribuições 
para que a antropologia e a educação sejam coparticipantes 
de um intenso e sempre inacabado processo de trocas teóri-
cas e metodológicas. Tais trocas sugerem o convite a outras 
áreas de conhecimento que compreendam na complexidade 
e diversidade dos contextos sociais do mundo contemporâneo, 
a identificação com o outro como uma tarefa de redescoberta 
da cultura e do humano em vias de se fazer. 

Foi através da reflexão sobre o estranhamento como 
postura de base do trabalho da etnografia que a antropologia 
deixou um importante legado para as abordagens de pesquisa 
qualitativa: a recusa sistemática de uma única visão de mundo 
para a compreensão da cultura como dimensão fecunda da 
formação humana. É preciso levar esta lição às últimas 
consequências através de procedimentos sistemáticos de 
reconhecimento dos outros da pesquisa como legítimos na 
produção do conhecimento. Mas quem são de fato esses outros? 
Na maioria das vezes, numa tentativa de valorizar os indivíduos 
com os quais compartilhamos o campo de investigação cuja 
posição social (no caso das pesquisas com grupos populares) 
difere em status e escala de ascendência da nossa posição en-
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quanto pesquisadores, caímos na tentação de “dar a voz aos 
outros” numa atitude simplista e romântica de legitimação 
de suas narrativas, silenciando nossas discordâncias e críticas 
sobre pontos de vistas que nem sempre correspondem com as 
experiências de vida que pressupomos compartilhar. Outras 
vezes, a obsessão pela teoria e pelos cânones nos faz reconhecer 
como outros primordiais os autores cuja inegável importância 
acadêmica nos oferece chão firme na teoria para prosseguir-
mos nas nossas buscas. Talvez seja bom ter em mente a velha 
máxima popular que nos adverte: “nem tanto ao mar nem tanto 
à terra”. Os melhores exemplos da experiência etnográfica 
buscam combinar os testemunhos do campo da pesquisa com 
as contribuições conceituais das teorias que amparam e dão 
sentido epistemológico a nossas produções intelectuais.

Os exemplos anteriores descritos neste ensaio tentaram 
apresentar a importância deste ir e vir teórico-empírico como 
expressão do rigor argumentativo nos qual o reconhecimento 
da legitimidade dos outros inscreve as tendências das abor-
dagens qualitativas na pesquisa em educação num esforço 
de interpretação e compreensão das significações do social 
a partir das múltiplas vozes que atravessam a produção do 
conhecimento nas ciências humanas. 

Ao esboçar o contorno antropológico como movimento de 
exploração da complexidade dos fenômenos socioculturais 
contemporâneos, Georges Balandier (1997) nos sugere encarar 
a ciência como interlocução entre saberes constituídos pelas 
tradições teóricas da modernidade e pelas forças sociais que 
operam à margem da ciência. Esse movimento é também uma 
busca de (re)conhecimento através do desconhecido a partir 
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daquilo que já se conhece. Em outras palavras, este autor nos 
sugere produzir conhecimento nas ciências humanas a partir 
da conversação entre ciência e não-ciência.

[...] O verdadeiro contorno é o que efetua a ação antropológica, único 

acesso à inteligibilidade dos ‘outros conjuntos’ sociais e culturais, desde 

sempre ignorados ou desconhecidos, única preparação a uma ação cog-

nitiva que permite uma compreensão tanto pelo interior (o antropólogo 

se identifica para conhecer) quanto pelo exterior (o antropólogo vê em 

função de uma experiência estranha). (BALANDIER, 1997, p. 18)  

A pesquisa do tipo etnográfico é movimento. Evoca en-
contros e desencontros. Provoca atrasos e ultrapassagens. 
Contorna o velho e o novo. Implica aproximações e distancia-
mentos entre aquilo que os outros dizem e fazem em campo 
e aquilo que as teorias já disseram a respeito do que outros já 
disseram e fizeram enquanto compartilhavam suas comunida-
des de destino com comunidades de pesquisadores. A análise 
da experiência com um grupo de estudantes da Universidade 
Federal da Bahia buscou apresentar os itinerários do trabalho 
de campo sob a ótica da etnografia. Além das questões sempre 
presentes no exercício etnográfico, buscou-se dar ênfase no 
binômio educador-pesquisador para destacar a importância 
deste tipo de pesquisa para a formação de educadores que 
buscam a imersão em contextos sócio-culturais extra-escolares 
para a compressão de dinâmicas que também estão presentes 
em contextos escolares. Na escola os educadores costumam se 
defrontar com dilemas culturais típicos das comunidades de 
origem dos seus educandos e, na maioria das vezes, tornam-se 
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“cegos” quanto às culturas dos seus outros e “míopes” quanto à 
cultura do lugar em que se constituem educadores. 

A intenção da experiência citada foi apresentar a re-
levância de tal formação em campo para a desconstrução e 
reconstrução de possibilidades interpretativas da educação 
no envolvimento com as dinâmicas da pesquisa de campo. É o 
exercício intenso da interpretação que afirma a autoridade do 
educador-pesquisador como ator social implicado na busca das 
múltiplas referências em que os humanos constituem através 
da palavra suas formas de ocupar os espaços sociais. 

Creio que vale a pena citar um último exemplo8, a título de 
contribuição para seguir pensando a autoridade e o rigor como 
pressupostos do reconhecimento da legitimidade das presen-
ças dos outros com os quais construímos conhecimento.  

O ano é 2003, a minha agenda marca para o dia 12 de maio 
uma visita à turma da professora Mônica. O cenário é a Escola 
Pública Evaristo Gonçalves, situada na Vila Cefer, em Porto 
Alegre-rs. Chego ao local por volta das 13:10 da tarde para ob-
servar a prática de ensino de uma das minhas alunas do curso de 
Pedagogia na Faculdade de Educação da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul. A primeira imagem que tenho é da fachada 
da escola com duas meninas em pé diante do portão principal, 
muros e grades por todos os lados e, uma frase escrita em um dos 
muros dizendo o seguinte: pichar é uma arte, correr faz parte. 
Anotei a frase em meu diário de observações e segui em frente.

As meninas que guardavam o portão central estavam à 
minha espera. Isto se revelou quando, ao me aproximar da 
entrada, fui recebido por ambas com a seguinte pergunta: o 
senhor é que é o professor da professora Mônica? Respondi 
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afirmativamente e ambas apresentaram-se dizendo que esta-
vam ali para me aguardar, enquanto a professora não chegava. 
Perguntei às meninas como é que elas souberam que eu estaria 
ali, naquela tarde. Ambas disseram-me que no dia anterior a 
professora havia comunicado a minha visita. Prosseguimos 
no nosso diálogo percorrendo os corredores da escola. Carol 
e Juliana apresentavam a escola como se estivessem em casa. 
Mas àquele momento, apesar do encanto com as duas meninas, 
eu observava atentamente a Juliana. 

Juliana era a mais falante, assim que se apresentou segurou 
a minha mão e me apresentou a Carol. Juliana estava meio 
sujinha. Apesar do frio daquele início de tarde, estava com 
os pés descobertos. Calçava um par de sandálias bem gastas. 
Juliana tinha os cabelos meio “grudentos” e “ranho”9 no nariz. 
Juliana segurava a minha mão e olhava no meu olho como se 
eu fosse o seu pai. Juliana me lembrava muitas dessas crianças 
que vivem inventando famílias nas escolas. Juliana capturou 
a minha atenção. Eu, que estava ali para observar a prática de 
ensino da professora Mônica, mudei o rumo dos meus inte-
resses e passei a observar a Juliana. O mais curioso é que só 
percebi isto mais tarde. Enquanto eu observava e “interpretava” 
Juliana, o passeio pela escola seguia-se, até o momento em que 
a professora Mônica chega, cumprimenta-nos e captura-me 
das duas meninas.

Mônica levou-me à sala dos professores. Disse-me que 
organizaria os grupos de crianças da sua turma em fila, cha-
mando-me em seguida para a sala de aula. Quando as meninas e 
os meninos estavam enfileirados, fui chamado e seguimos para 
a sala da turma. Não perdi a chance de notar que Carol e Juliana 
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lideravam as duas filas. Mônica disse-me que ambas fizeram 
questão de “puxar as filas”. Segundo a professora, quando as 
meninas souberam da minha visita, no dia anterior, se oferece-
ram para serem suas assistentes. A professora gostou da idéia 
e resolveu engajá-las na tarefa de me acompanhar pela escola. 
Guardei comigo as dúvidas e o interesse quase obsessivo em 
conhecer mais de perto a Juliana para compartilhar aquela 
inquietação com Mônica em outro momento. 

Ao chegarmos à sala de aula, as crianças desfizeram as filas, 
distribuindo-se em suas pequenas cadeiras e mesas. Neste dia, 
o mobiliário da sala estava organizado para a realização de 
trabalhos em grupo. As mesas e cadeiras das crianças formavam 
pequenos aglomerados em que elas se agrupavam em cinco 
ou seis. A sala estava decorada com cartazes e representações 
artesanais do alfabeto que as crianças tinham produzido junto 
com a professora. Estávamos numa sala de primeira série do 
ensino fundamental identificada na escola como Turma 13. 
Naquele dia, a professora Mônica tinha planejado realizar 
um bingo do alfabeto, a idéia era fazer com que as crianças 
associassem letras do nosso alfabeto a palavras para identificar 
suas dificuldades e proporcionar a cooperação umas com as 
outras no trabalho em grupo.

Com as crianças organizadas em seus lugares, a professora 
me apresentou ao grupo. Todos me cumprimentaram com um 
sonoro “boa tarde”. A professora sugeriu que alguém contasse 
o número de crianças que tinha na sala de aula para sabermos 
se faltava alguém. Juliana propôs-se a fazer isso. Um menino 
que estava ao seu lado levantou-se e disse que ele é que faria 
a contagem porque a Juliana era uma “menina que ainda não 
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sabia contar”. Abri o meu caderno e registrei a frase. A menina 
coçou a cabeça, fechou o cenho, sentou meio emburrada e dei-
xou o colega contar. Mônica deu prosseguimento a sua aula. Eu 
segui observando Juliana. A menina, apesar da atitude do seu 
colega, continuou interagindo com as crianças do seu grupo 
ao longo de toda atividade. 

Tomei nota do plano de trabalho da professora Mônica. 
Registrei minhas observações sobre a sua prática de ensino 
e fui para casa pensando nas coisas que vi e ouvi através de 
Juliana aquela tarde.

Uma semana após esta visita, a professora Mônica foi ao 
meu encontro na sala de orientação de práticas de ensino da 
Faculdade de Educação. Conversamos sobre a proposta de tra-
balho desenvolvida com o grupo de alunos. Fiz as observações 
necessárias quanto aos aspectos pedagógicos mais amplos e 
fui direto à pergunta: Mônica, me diz quem é Juliana? Quem 
é essa menina? Onde mora? Como vive? Como interage com 
você e sua turma? Cravei a professora de perguntas. Ela reagiu 
aparentando surpresa com a minha inquietação.

A primeira resposta da professora foi: a Juliana é o meu 
maior problema com essa turma. Por que? – pergunto mais 
uma vez. Porque a Juliana está a três anos na primeira série, 
não aprendeu a ler, não aprendeu a escrever e não consegue 
manter a atenção. Você conhece a história de vida desta me-
nina? – insisto. Mônica responde-me dizendo que Juliana é 
caçula dos nove filhos de um casal muito pobre que vive na 
Vila Cefer. Segundo a professora, o pai da menina tem mais de 
oitenta anos e costuma espancá-la todos os dias. A mãe tem 
um tumor na cabeça e está “entre a vida e a morte”. O dia a 
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dia de Juliana é marcado pela fome e, quando não está na rua, 
está na escola.

A professora narrava a história da aluna comovida. Eu 
insisti em mais uma pergunta: Mônica, você acha que o maior 
problema desta menina é não saber ler, nem contar? A profes-
sora reagiu dizendo: mas professor, eu termino me sentindo 
uma incompetente por não conseguir ajudá-la a ler, escrever e 
contar. Eu respondo dizendo que também me senti incompe-
tente em observar mais a sua prática de ensino quando conheci 
Juliana, e no trajeto da porta à sala-de-aula, vi uma menina 
feita para estar na rua apresentando-me à escola como se fosse 
a sua casa e recebendo-me como se fosse o pai que chegava de 
uma longa viagem.

Prossigo dizendo que o meu estranhamento foi se tornando 
maior quando após todo aquele esforço em me convencer da 
sua confiante desenvoltura com o ambiente escolar, aquela 
menina foi chamada de burra por um colega, fez uns minutos de 
cisma e logo estava buscando um lugar no grupo para participar 
do “bingo do alfabeto”. A professora ouvia-me atenta. Apesar 
de não saber ler, escrever e contar, apesar de silenciar quando 
flagrada na sua ignorância de conteúdos e habilidades formais, 
a aluna tinha desenvolvido um sentimento de pertencimento 
ao espaço escolar que a fazia insistir em “estar ali”, apesar de 

“não saber contar”. O que eu aprendi com aquela menina foi que 
o excesso de “formalidades pedagógicas” às vezes empobrece a 
formação do educador. O que eu queria dizer para a professora é 
que a obsessão pelo ensino e, consequentemente, por métodos 
e conteúdos, interditam nossa capacidade de compreender 
outras aprendizagens e outras dimensões das relações entre 
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os indivíduos e o espaço escolar. 
O trabalho da etnografia pode auxiliar educadores a uma 

compreensão mais aprofundada dos contextos em que atuam, 
sobretudo quando se estabelecem conversações entre dife-
rentes experiências culturais. Ao fazer o registro da história 
narrada anteriormente, fui levado a desenvolver uma reflexão 
sobre os paradoxos entre os processos de escolarização e pro-
cessos educativos num sentido mais amplo, compreendendo 
ambos como situações em que a cultura estabelece diferentes 
situações de significação das ações humanas.

Do ponto de vista da busca desesperada do ensino de 
determinados conteúdos e habilidades, a situação da aluna 
poderia nos colocar diante de uma imagem de “fracasso”, isto 
porque tanto para a professora quanto para a turma, Juliana 
aparentemente já estava marcada pelo estigma de fracassada. 
No entanto, a mesma menina informava-me desde o primeiro 
contato outras relações com o espaço escolar e com as pessoas 
com as quais convivia neste local. Era preciso ir além das suas 
roupas sujas e sua flagrante dificuldade em desenvolver as 
habilidades formais dos alunos de uma primeira série do ensino 
fundamental. Vale a pena lembrar Goffman (1988) nos seus 
estudos sobre o estigma. Este autor nos lembra que do ponto 
de vista do senso comum, o estigma provoca estranhamentos 
pela valorização dos atributos depreciativos do estigmatizado. 
No entanto, do ponto de vista da investigação social, um es-
tigma deve ser abordado como uma “linguagem de relações”. 
A situação exposta pelo encontro com Juliana provocou-me o 
desejo de traduzir essa complexa linguagem de relações entre 
a escola, alunos e professores.

um_rigor_outro.indb   169 10/02/2010   12:34:12



170 Considerações sobre a autoridade e o rigor nas etnografias da educação

A história de Juliana busca chamar a atenção para a 
dupla face da questão que indaga o sentido daquilo que nos 
produz (tanto do ponto de vista cultural quanto existencial) 
nos contextos nos quais produzimos nossos sentimentos de 
pertencimento cultural e existencial. Não há como apagar da 
imagem da professora e da aluna os espectros institucionais 
que, em alguma medida, marcam a escola em suas presenças 
neste espaço, por outro lado, outros espectros, estes mais obs-
curos, apresentam outras marcas nas quais tanto a professora 
quanto a aluna se reconhecem enquanto outras no convívio. 
O que eu tenho buscado com este exemplo e com os autores 
que cooperam na construção das minhas reflexões acerca da 
pesquisa em educação, através de uma etnografia da educação, 
é mostrar o processo educativo como uma dimensão de emer-
gência de vínculos sociais nos quais os indivíduos agem no 
interior da cultura numa busca sempre inacabada de produção 
de sentido para suas formas de existência. Este trabalho se 
constitui à medida que os indivíduos estão pedagogicamente no 
mundo, interagindo na troca e no encontro, criando uma trama 
simbólica rica em expressões de ser-com, aprender-com. Nesta 
perspectiva, a análise cultural deve ser um intenso exercício 
de conversação entre todos os indivíduos que participam do 
campo de investigação. Tal como uma experiência de trocas 
entre as dimensões emocionais e racionais que fundam o 
linguajar em campo.

As anotações sistemáticas dos diversos elementos que 
constituem os cenários da observação contribuem para a deli-
mitação empírica e conceitual da pesquisa: elegem informantes, 
indicam posições sociais a serem identificadas, sugerem temá-
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ticas a serem interpretadas e compõem fragmentos empíricos 
a serem recompostos na análise através de referências teóricas 
já desenvolvidas. No entanto, tais anotações serão sempre 
fragmentadas caso não contribuam para o desenvolvimento 
de um texto através do qual outras pessoas consigam enxergar 
as partes e o todo que explicitam o contexto das observações. 
Neste sentido, a construção da autoridade na pesquisa e na edu-
cação é uma emergência das dinâmicas que constituem o social 
na sua radicalidade vivencial, algo que só alcançamos quando 
superamos a necessidade do controle do mundo através das 
nossas certezas estatísticas e nos aventuramos na vertiginosa 
busca das significações que dão rumo e sentido ao estranho e 
ao familiar mundo que também habitamos com os outros.

Notas

1 A opção pela educação popular se deu em função dos meus inte-
resses de pesquisa em compreender processos de aprendizagem 
em contextos sociais não escolares.

2 É importante destacar que todas as alunas estavam vinculadas às 
licenciaturas dos cursos citados e que no futuro iriam trabalhar 
no campo da educação. 

3 Este projeto de extensão foi financiado por um semestre pela 
Fundação Gregório de Mattos, instituição responsável pelo desen-
volvimento das políticas culturais do município de Salvador (ba).

4 Noção tomada de empréstimo de Ricoeur por Roberto Cardoso 
de Oliveira (op.cit)

5 É importante destacar que a noção de autoridade interpretativa é 
desenvolvida por Clifford (1998) quando este autor busca definir o 
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modelo de autoridade etnográfica desenvolvido pelas abordagens 
interpretativas da antropologia. Segundo esse autor o trabalho da 
observação é a descrição textual da cultura e “... a textualização 
gera sentido através de um movimento circular que isola e depois 
contextualiza um fato ou evento em sua realidade englobante...” 
(Clifford, op.cit, p. 40).

6 Conforme nos orienta Haguette ao analisar os usos desses proce-
dimentos em diferentes tendências das abordagens de pesquisa 
qualitativa.

7 A personagem era interpretada pela atriz Letícia Spiller na novela 
Quatro por Quatro da Rede Globo de Televisão.

8 As pessoas citadas ao longo da descrição tiveram seus nomes mo-
dificados a título de preservação de suas identidades pessoais.

9 Ranho é uma expressão tipicamente gaúcha para designar secre-
ção nasal.
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