«Peter Woods (1987:20) sublinha que “a etnografia, tal como o
ensino, é uma mistura de arte e ciência” e que os professores serão
os primeiros grandes beneficiários do uso deste método: “Os
professores podem utilizar técnicas etnográficas para avaliar o seu
trabalho, na motivação da aprendizagem dos alunos ou na sua
própria carreira e desenvolvimento. Isto aponta para outra
vantagem da abordagem. A etnografia oferece aos investigadores um
enorme controlo sobre o trabalho realizado. O investigador é o
principal instrumento da investigação (Woods, 1987:22)”. Os
docentes trabalham num contexto social localizado, quer se trate da
escola ou da sala de aula. Eles são simultaneamente, observadores e
participantes nesse contexto, embora conferindo conjunturalmente
um peso desigual a cada uma destas condições. Eles precisam não só
de saber descrever a realidade social na qual estão a interagir e da
qual fazem parte, como de, ao mesmo tempo, saber interpretar, de
modo a poderem agir em conformidade e em tempo útil (o que
normalmente, significa em simultâneo). Os docentes lidam ainda,
por vezes em permanência, com situações de multiculturalidade
(relação, por exemplo, entre a cultura e as culturas locais de que os
alunos e suas famílias são representantes). Isto aponta para uma
postura pedagógica intercultural, para uma ação cultural dialógica,
para as quais o método etnográfico parece particularmente fadado
pela capacidade revelada de por em prática uma tradução cultural. A
etnografia parece, pois, revelar-se singularmente adequada à
assunção da profissionalidade docente. Mais: julgo mesmo não ser
abusiva a afirmação de que todo o professor reflexivo é, de algum
modo, um etnógrafo, na medida em que demonstra possuir uma
capacidade de escuta e de empatia para com o outro (alunos,
colegas, familiares, ou outros), de entender o entendimento dos
outros, de se descentrar de si próprio, assim como de reflexão sobre
a sua atuação, de modo a modificar esta sempre que o entender
necessário. A aliança privilegiada entre a teoria e a prática, entre a
reflexão e a ação, constitui, no fundo, sinónimo de qualquer prática
reflexiva, seja ela a de um professor, a de um investigador ou outro.
Vimos que a etnografia, etnografia, enquanto prática reflexiva de
investigação científica num contexto social localizado, permite
compreender os processos sociais subjacentes e, assim, fomentar a
construção de teorias. Estas poderão então ser “testadas” através de
outros estudos, mesmo que em contextos bem distintos. A
etnografia permite, assim, vogar entre o particular e o universal; o
local e o global; o micro, o mesmo e o macro.»
Silva, P. (2003). Etnografia e educação: reflexões a
propósito de uma pesquisa sociológica. Porto:
Profedições (pp. 115-116)
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