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O objetivo central do texto é apresentar um balanço sobre a utilização da etnometodologia como
referência para as pesquisas em educação no Brasil. Procura-se recensear temáticas de investigação
que mais frequentemente adotam essa corrente teórica da sociologia buscando identificar as
contribuições que esse aporte tem oferecido aos estudos educacionais. Destaca-se, também, os
métodos qualitativos de investigação utilizados para produção de dados e os procedimentos
interpretativos que caracterizam os estudos elencados, ao tempo em que assinala sua relevância para
o avanço nas investigações de fenômenos sociais e educacionais contemporâneos.

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.2-13, set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio

Introdução
A constituição da pesquisa em educação no Brasil atravessou diferentes momentos marcados seja
pelo contexto sociopolítico, seja pelo diálogo, mais ou menos intenso e amplo, entre pesquisadores
brasileiros e a produção teórico-metodológica nas Ciências Sociais e Humanas de outros países.
No final dos anos 1930 o processo de modernização conservadora por que passou o Brasil (Governo
Getúlio Vargas) atribuiu à educação o estatuto de fator de desenvolvimento numa configuração que
se aproxima da teoria do capital humano. Esse ambiente propiciou a criação do Ministério da
Educação (1930) e de instituições nacionais diretamente encarregadas de produzir dados e análises
sobre a educação nacional a exemplo do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
(INEP) e do Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais (CBPE) com seus escritórios regionais.
Nos anos 1940 e 1950 a publicação periódica de revistas, relatórios, diagnósticos, estatísticas oficiais
especificamente tratando da educação em seus mais diferentes níveis de ensino se multiplica e
soma-se à produção pioneira de algumas universidades, tais como a Universidade de São Paulo e a
Universidade de Brasília, dentre outras (Gatti, 1983).
A criação, nos anos 1950, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPQ) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) propiciaram
condições de financiamento para a formação e qualificação acadêmica de professores universitários
em programas de pós-graduação no exterior (França, Estados Unidos, Inglaterra, etc.) facilitando o
acesso desses profissionais a novas correntes de pensamento das ciências humanas e sociais.
A combinação desses ingredientes contribuiu para dinamizar a criação de programas de
pós-graduação em educação e grupos de pesquisa que tiveram papel importante na diversificação e
inovação das temáticas de estudo e dos referenciais epistemológicos adotados nas investigações
cientificas sobre a educação brasileira.
O panorama da produção cientifica em educação, então, se altera progressivamente ganhando
contornos mais críticos em relação aos modelos dominantes adotados no Brasil. Das pesquisas
centradas nos aspectos psicopedagógicos os estudos passaram a incorporar questões vinculadas aos
aspectos culturais voltando-se para as relações entre sistema escolar e estruturas socais. O interesse
pelos vínculos entre sistemas educacionais e econômicos vão, também, ocupar a cena acadêmica com
estudos focados na educação profissional e na relação entre trabalho e educação.
Nos anos de 1960 e 1970, período de opressão política no Brasil, a educação emerge como campo de
produção do pensamento crítico em relação a sociedade capitalista e suas desigualdades sociais, bem
como dimensão de conscientização política mediante a proposição de experiências educacionais
transformadoras, tal como aquela protagonizada por Paulo Freire (1970). A educação compreendia
assim a crítica e o enfrentamento a ditadura militar instaurada entre 1964 e 1984.
Nesse terreno de confrontação as abordagens quantitativas serão colocadas em debate pela sua
limitação em dar conta da dinâmica social e educacional refletindo o debate mais amplo nas Ciências
Humanas e Sociais. A dicotomia excludente entre o enfoque quantitativo e qualitativo vai demandar
um esforço de superação voltado ao compromisso de compreender a complexidade multidimensional
dos fenômenos educacionais. Essa perspectiva de compreensão dos processos educativos sob a ótica
daqueles que dele participam direta e indiretamente vai favorecer a multiplicação de pesquisas que
valorizam a abordagem qualitativa.
Na verdade a força da abordagem quantitativa se apoiava no suporte teórico positivista, e
posteriormente no estrutural-funcionalismo, que influenciou a pesquisa em educação em suas
primeiras décadas associando ciência, objetividade e estatística favorecendo uma lógica determinista.
Os dados quantitativos (escassos no início dos anos 1930) falariam por si mesmos ainda que a forma
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como foram produzidos colocasse em questão sua validade como radiografia imediata da educação
brasileira.
Somente a partir dos anos 1970 a corrente positivista receberá críticas mais severas quanto ao seu
modelo de produção de conhecimento pautado nos moldes das ciências naturais e amplamente
utilizado nas pesquisas em educação no Brasil até então. O paradigma determinista em educação, em
muito apoiado pelas análises quantitativas, foi colocado em discussão pela formulação de outras
correntes teóricas tal como as teorias críticas da reprodução em sua versão norte americana e
francesa evidenciando a relação entre desigualdades educacionais e a divisão social do trabalho no
capitalismo.
As teorias da reprodução, de inspiração marxista, produzem sua crítica às teorias
estrutural-funcionalistas ao defenderem a impossibilidade de compreender a educação sem
considerar seus condicionantes sociais. Pautados nessa premissa chegam a conclusão que a função
social da educação é reproduzir a estrutura social dominante fonte de desigualdades educacionais.
A combinação entre as teorias da reprodução com foco mais econômico (Baudelot e Establet, 1971;
Bowles e Gintis, 1976) e as teorias da reprodução cultural na educação (Bourdieu e Passeron, 1971)
produziram um importante impacto na reconfiguração da pesquisa em educação no Brasil. A força
das teorias critico reprodutivistas permanecem visíveis no cenário educacional até os dias atuais.
Esse panorama crítico, que se estende aos dias atuais, criou terreno fértil para a emergência, e mesmo
a hegemonia, da pesquisa qualitativa na educação produzindo, mais recentemente, o que se
convencionou chamar de Nova Sociologia da Educação (Young, 1971; Giroux, 1981; Apple, 1999).
Além de um maior intercâmbio internacional na formação em pós-graduação dos professores
universitários que atuaram como multiplicadores e difusores de novas correntes
teórico-metodológicas, a multiplicação dos programas de pós graduação foi um outro elemento que
contribuiu favoravelmente na produção de estudos comprometidos com uma leitura crítica da
educação brasileira adotando abordagens qualitativas associadas a produção de dados no ‘chão da
escola’.
Assim, para além das agências governamentais e das séries estatísticas, ambos relevantes, a produção
do conhecimento deslocou-se progressivamente para um diálogo com correntes teóricas que
enfatizavam o lugar do sujeito, aqueles que agem, pensam e vivem o quotidiano da educação escolar:
tratava-se de ‘entrar’ no mundo da educação para compreender por dentro o quotidiano da escola, da
sala de aula.
Nos anos 1980 e 1990 as pesquisas qualitativas proliferam e buscam rigor na produção do
conhecimento considerando as múltiplas variáveis, externas e internas, que se entrecruzam nas
situações ‘reais’ do quotidiano escolar. A pesquisa qualitativa em educação já não pode desprezar as
contribuições da história, da filosofia, da antropologia e da sociologia, enfim das ciências humanas e
sociais que constituem as ciências da educação.
Tendo em vista esse panorama poderíamos indicar que o declínio da pesquisa educacional
quantitativa e a ascensão das teorias e metodologias qualitativas se associaram, ao longo dessas
últimas décadas, em torno de uma renovação mais ampla da pesquisa em ciências humanas e sociais
marcada por perspectivas de análise mais críticas e pelo desenvolvimento da sociologia da educação
e mesmo da nova sociologia da educação.
A partir dos anos 1990 outras correntes teóricas, tais como a fenomenologia e o interacionismo
simbólico, ao colocarem os atores sociais no centro da análise ampliam a possibilidade de uma
compressão mais refinada dos processos educativos incluindo suas contradições. À impossibilidade
de analisar a educação sem considerar sua relação direta com a sociedade abrindo as portas das
instituições escolares, aspectos denunciados pelas teorias da reprodução, soma-se a impossibilidade
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de realizar essa análise sem considera seus atores.
Dentre essas novas correntes a etnometodologia contribuiu com a investigação em educação ao trazer
para o centro da pesquisa qualitativa a premissa de que os atores não são meros “idiotas sociais”,
submetidos às forças e estruturas sociais, mas sim atores ativos na produção de um raciocínio prático
quotidiano sobre o qual se sustenta toda atividade humana (Garfinkel, 1967).
Harold Garfinkel[i] é o fundador da Etnometodologia que se constituiu como corrente sociológica
em meados dos anos 1960. Aluno de Talcott Parson, Garfinkel vai criticar a o funcional
estruturalismo adotado por seu orientador aproximando-se da fenomenologia de Edmund Husserl e
Alfred Schutz e do interacionismo simbólico produzido pela Escola de Chicago. Professor na
Universidade da Califórnia, a publicação de sua obra Studies in ethnometodologie em 1967 funda as
bases da etnometodologia. A isso se sucedem gerações de intelectuais, professores e pesquisadores
que trabalham a partir da etnometodologia difundindo essa corrente teórica para além da California
(Universidade da California- UCLA) a medida que seus alunos tornam-se professores em diferentes
universidades americanas, a exemplo da Universidade de Berckley onde seu ex-aluno A. Cicourel vai
constituir um polo de pesquisa e debate em associação com a UCLA.
Mas afinal quais as bases teóricas e epistemológicas da Etnometodologia? Essa questão norteia o
item a seguir considerando que muitas vezes essa corrente é confundida com um tipo de metodologia
ou uma teoria das questões étnicas ou ainda sinônimo de etnografia.
Por quais caminhos essa corrente sociológica chega ao Brasil e que panorama atual podemos traçar
das contribuições que ela aporta à pesquisa qualitativa em educação? Essa é uma outra tarefa a que
nos propomos nesse texto tomando como ponto de partida a pesquisa produzida na pós graduação.
Afinal o que é Etnometodologia?
Como ponto de partida para tratar da etnometodologia é preciso destacar aqui uma confusão
frequente quando tratamos dessa corrente teórica. A expressão “etnometodologia” não deve ser
entendida como uma metodologia específica da Etnologia, nem como uma nova abordagem
metodológica da Sociologia. A originalidade da etnometodologia está em sua concepção teórica dos
fenômenos sociais.
O projeto científico da etnometodologia é analisar os métodos ou os procedimentos, que os
indivíduos utilizam para concretizar as diferentes operações que realizam na vida diária. É a análise
“das maneiras de fazer” comuns que os atores sociais comuns mobilizam a fim de realizar as suas
ações comuns. Esta metodologia profana, - constituída pelo conjunto do que chamaremos de
etnométodos-, que os membros de uma sociedade ou de um grupo social utilizam de modo banal mas
engenhoso para viver juntos, constitui o corpus da investigação etnometodológica. A
etnometodologia é, portanto, definida como a “ciência” dos “etnométodos”, ou seja, dos
procedimentos que constituem aquilo que Harold Garfinkel, o fundador da corrente e o “inventor” da
palavra, chama de “ raciocínio sociológico prático”.
Assim, a problemática etnometodológica nos obriga a reexaminar as relações entre conhecimento
comum (senso comum) do mundo social pelos indivíduos comuns, por um lado, e conhecimento
construído pelos sociólogos a partir destes conhecimentos comuns, por outro lado.
Desde as primeiras linhas do primeiro capítulo de Studies, Garfinkel (1967) indica que seus estudos:
tratam das atividades práticas, as circunstâncias práticas, e o raciocínio
sociológico prático, como objetos de estudo empírico. Atribuindo às
atividades banais da vida quotidiana a mesma atenção que se atribui,
habitualmente, aos acontecimentos extraordinários, procura-se apreendê-los
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como fenômenos de pleno direito (1967, p. 1).
O interesse essencial das ideias de Garfinkel reside, com efeito, no estudo das atividades práticas, em
especial do raciocínio prático, seja ele profissional ou quotidiano. Mostrando que os procedimentos
para elaboração do raciocínio de sentido comum são idênticos àqueles que orientam a atividade
científica, incluindo aqueles da Sociologia. De fato, não há diferença de natureza entre os
procedimentos que os membros de uma sociedade utilizam para viver juntos e os procedimentos que
os sociólogos utilizam em suas pesquisas.
De um ponto de vista etnometodológico, a produção de uma visibilidade do social passa por uma
objetivação que não é monopólio da atividade científica.
A etnometodologia vai, portanto, sustentar que a atividade científica, enquanto um conjunto de
operações que são idênticas àquelas que os atores comuns utilizam, é produto de um modo de
conhecimento prático, que pode ele mesmo tornar-se um objeto de investigação para a Sociologia, e
ser, por sua vez, interrogado cientificamente. Os etnometodólogos – e está ai toda sua divida em
relação a fenomenologia- consideram o mundo como um objeto de percepções e ações do senso
comum.
O objetivo da etnometodologia é a pesquisa empírica dos métodos que os indivíduos utilizam para
dar sentido, e ao mesmo tempo concretizar, suas ações quotidianas: comunicar, tomar decisões,
raciocinar.
Entretanto, a grande atenção atribuída ao ator enquanto sujeito não implica, de modo algum, no
abandono da atitude cientifica. A questão é saber como os atores produzem os seus mundos, quais as
regras que ordenam esses mundos e dirigem seus julgamentos. Pois se o sociólogo efetua
necessariamente um trabalho de objetivação a fim de transformar os seus objetos empíricos em
objetos sociológicos, o ator social também faz um trabalho semelhante, a fim de interpretar o mundo
que o cerca e, assim, realizar as suas ações. Segundo a bela indicação de Schutz, “somos todos
sociólogos em estado prático”. Para viver no mundo social todos os indivíduos são obrigados a
analisar, continuamente, o meio em que estão inseridos.
Segundo Garfinkel, na análise da ação social os julgamentos e as ações dos atores não devem ser
tratadas como insignificantes ou como epifenômenos. A sociologia deve considerar o mundo do
senso comum no qual os atores comuns escolhem a sua linha de conduta com base em considerações
e julgamentos que são acessíveis à análise, tal como H. Garfinkel mostrou no seu estudo sobre o
raciocínio de senso comum empregado pelos jurados para realizar a sua tarefa no tribunal (Garfinkel,
1967, chap.4).
A etnometodologia é uma sociologia dos accomplissements práticos. A análise das atividades
práticas dos membros, nas suas atividades concretas, revela as regras e os procedimentos que eles
seguem.
Se a Sociologia é capaz de dar conta das atividades dos indivíduos, é graças à existência de uma
propriedade “natural” do mundo que Garfinkel chama de accountability: vivemos num mundo que é
descritível, compreensível, analisável, descritibilidade que se revela nas ações práticas em que nos
engajamos em nossa vida diária. Esta noção é fundamental na teoria etnometodologica : não apenas o
mundo é naturalmente descritível, mas ele descreve a si mesmo continuamente, ele se apresenta
continuamente nos comentários. Continuamente as pessoas estão ocupadas em fazer, dizer e
comentar suas ações em todos os lugares e isso independe de sua cultura, nível de escolaridade e
classe social.
Os primeiros trabalhos etnometodológicos em educação
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A questão da desigualdade, sua produção e reprodução, ocupa o coração da sociologia da educação
em seu conjunto, mas ela esteve, também, na origem dos trabalhos etnometodológicos em educação.
No entanto, a etnometodologia, pela inversão epistemológica que evocamos, substitui o estudo das
causas ou das variáveis determinantes pelo estudo do sentido que os atores produzem em suas
interações.
A Sociologia da educação apresenta, frequentemente, os fatos educativos sob a forma de estatísticas
que mostram a desigualdade dos desempenhos escolares de acordo com a idade, o sexo, o meio
social de origem, considerados variáveis explicativas dos fenômenos observados. Ao contrário, os
estudos etnometodológicos em educação propõem descrever as práticas pelas quais os atores do
sistema educativo, professores e alunos, mas também gestores e pais, produzem estes fenômenos
reificados: as normas sobre as quais a instituição escolar repousa, em especial a seleção e a exclusão
escolar, que não são instituídas por uma ordem diabólica oculta; pelo contrário, elas são produzidas
no dia a dia pelos parceiros do ato educativo.
A etnometodologia da educação quer revelar a desigualdade ao tempo em que ela se produz, e não,
como quer a sociologia da reprodução, uma desigualdade já concretizada, legível em séries
estatísticas, para qual iremos buscar as causas nas desigualdades sociais ou nas carências culturais.
Para esta última corrente de pensamento, - da qual os trabalhos dos seus principais representantes,
Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron, Christian Baudelot, Roger Establet, marcaram sociológica e
politicamente as reflexões dos anos 1960 e 1970 sobre a educação -, a escola é um sistema de
classificação dos indivíduos e perpetua, assim, a divisão da sociedade em classes, contribuindo para
manter as desigualdades. No entanto, ainda que se considere a desigualdade social como um efeito
(re) produzido pelo sistema escolar, a análise deixa intacta a questão de saber qual é o processo
social de construção desta desigualdade.
Nos Estados Unidos, o nascimento de uma etnometodologia da educação é praticamente
contemporâneo ao início da etnometodologia nos anos 1960. Assim, A. Cicourel e J. Kitsuse (1963)
publicam o que pode ser considerado como a primeira obra de etnometodologia da educação,
dedicada ao estudo da tomada de decisões no campo educativo. Eles mostram, com exatidão, atraves
de entrevistas com a conselheira de um estabelcimento escolar, que a orientação dos alunos em
direção ao ingresso na universidade não está ligada ao desempenho escolar, mas sim às
representações que a conselheira elabora sobre os alunos e seu próprio sistema de estratificação
social. Os autores consideram que não estamos diante da mobilidade social de concorrência, em que
se funda o orgulho do sistema escolar americano no qual o estatuto de elite é obtido através dos
esforços pessoais dos pretendentes, mas sim diante de uma mobilidade social de apadrinhamento
que caracteriza o sistema britânico, no qual o estatuto de elite é dado e não conquistado,
independentemente dos esforços ou da estratégia dos concorrentes.
A segunda geração das pesquisas em etnometodologia da educação se manifesta nos anos 1970 em
torno A. Cicourel em Santa Bárbara. Trata-se de uma geração marcada, especialmente, por obras
como a de Hugh Mehan. Se estes dois autores situam-se como sociólogos, a influência da
etnometodologia nas pesquisas educativas também pode ser observada na vertente antropológica
com F. Erickson e R. McDermott. A etnometodologia da educação é, igualmente, uma corrente de
investigação inglesa, em especial na sua versão de análise da conversação : E. Cuff e D. Hustler
(1982), Alec McHoul (1978; 1990), Alec McHoul e Rod Watson (1984), S. Hester (1985), D.
Hustler e G. Payne (1981; 1985).
Um artigo de H. Mehan (1978) cumpre o papel de manifesto e indica as orientações fundamentais na
etnometodologia da educação, e desenvolve o conceito de “etnografia constitutiva”, Refutando a
pesquisa corelacional que predomina nas pesquisas em educação, ele propõe, a partir da observação
participante, “abrir a caixa prota “ da seleção escolar e assistir diretamente à fabricação do fracasso
através das interações entre os professores e seus alunos. Ao mesmo tempo a orientação dos alunos
emerge do trabalho interacional com os educadores.
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No âmbito metodológico os dispositivos de coleta de dados utilizados pelos etnometodólogos no
âmbito da pesquisa em educação são extremamente variados: observação direta nas salas de aula,
observação participante, entrevistas, estudos dos processos administrativos e escolares, resultados
dos testes, gravações em vídeo de cursos ou de entrevistas de orientação, projeção das gravações aos
próprios atores, gravação dos comentários feitos durante estas projeções. Estes dispositivos são
provenientes do método etnográfico que adota como ferramenta central a observação de campo e dos
atores em situação.
A importância teórica, intelectual e prática, e o contributo extremamente positivo dos estudos
etnometodólogicos em educação é mostrar como se realizam, concretamente, as discriminações na
situação escolar. Os estudos etnometodólogicos da sala de aula e das instituições escolares nos
ajudam a compreender os mecanismos diários, comuns, pelos quais se associam e se produzem
localmente a seleção social. Estes mecanismos de “desigualdade em vias de se efetivar” são
encarnados nas inumeráveis situações interacionais que ocorrem no quotidiano da escola. A seleção
escolar que alimenta a reprodução social não se faz isoladamente. A demonstração etnometodológica
não tem evidentemente por objetivo acusar nem culpabilizar o corpo docente, os orientadores ou os
administradores escolares. Muito pelo contrário, considera que fornecer a possibilidade de
compreensão dos mecanismos destas interações poderia ajuda-los a alterar as suas práticas.
A Etnometodologia e a pesquisa em educação no Brasil
O crescimento da investigação qualitativa em educação se evidencia de modo continuo desde os anos
1970 e observa-se a relevância da abordagem sociológica. Essa mudança no cenário, com a ascensão
e reconhecimento da abordagem qualitativa, reflete, também, as transformações sociais mais amplas
da sociedade brasileira assinalando a demanda por novas perspectivas teóricas e o reconhecimento de
temáticas antes considerados pouco importantes tais como as relações entre educação e cultura,
educação e religião, quotidiano da sala de aula dentre outros que são de atualidade. (Carvalho,
Vilela; Zago, 2002)
Vale relembrar que entre 1964 e 1984 o Brasil atravessou vinte anos de ditadura militar em meio a
diferentes movimentos de resistência que se difundiram, inclusive, nos meios acadêmicos. A pressão
social que se amplia e se organiza, progressivamente, na resistência à ditadura vai trazer a cena
outros temas de pesquisa em educação e outras abordagens.
Não é, portanto, sem vinculação com questões sociais mais amplas que a educação será objeto de
análise da etnometodologia como indicado no item anterior, que tem como premissa o protagonismo
dos atores para compreender os mais complexos fenômenos sociais e portanto os processos
educacionais.
No Brasil uma das primeiras traduções de autores que são referência básica na Etnometologia ocorre
com a publicação do livro de Birnbaum e Chazel (1977) onde consta um capitulo de A. Cicourel.
Contudo, somente a partir do final dos anos 1980 a Etnometodologia ganhou maior visibilidade. A
tradução dos livros do sociólogo e professor universitário Alain Coulon, : L’École de Chicago,
L’Ethnométhodologie, e Ethnométodologie et Éducation em 1995 (reeditado em 2017) e, mais
recentemente de Le métier d’étudiant: l’entrée dans la vie universitaire em 2008[ii] teve papel
fundamental na difusão da teoria e da pesquisa produzida em educação a partir de suas bases
conceituais na França, Estados Unidos, Inglaterra. Além da tradução dessas obras as várias missões
científicas e parcerias intelectuais que esse autor tem realizado no Brasil, até os dias atuais, através
da participação em equipes de pesquisas, atuação como professor visitante e inúmeros cursos,
conferências e seminários em diferentes universidades brasileiras a exemplo da Universidade de São
Paulo, Universidade Federal de São Carlos, Universidade Federal da Bahia (2008-2017),
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Universidade Federal de Brasília, Universidade
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Federal de Alagoas, Universidade do Rio de Janeiro e, mais recentemente na Universidade Federal
do Recôncavo da Bahia (2016), Universidade Federal de Viçosa (2014), Universidade de Sergipe
(2008-2016) continuam a assegurar essa difusão e uma maior e melhor apropriação da teoria
Etnometodológica e os resultados de suas pesquisas.
Nos anos 1990, o livro de Haguette (1992) identifica a Etnometodologia como uma das metodologias
qualitativas em sociologia contribuindo para um equívoco de interpretação em identificar a corrente
teórica como uma metodologia. No final dessa década chega ao Brasil a tradução de artigo do inglês
John Heritage (1999).
Entretendo, somente em fevereiro de 2017 a tradução da obra fundante de Garfinkel (1967) será
publicada. Portanto, no Brasil, o encontro (e desencontros) entre a pesquisa em educação e a
etnometodologia continua em curso.
Ainda hoje, nas universidades brasileiras a Etnometodologia é pouco presente nos programas de
ensino dos cursos de graduação de sociologia e ainda mais ausente nos cursos universitários para
formação dos profissionais em educação, as licenciaturas.
Por esses caminhos, as vezes tortuosos, essa corrente teórica da Sociologia vai se impondo como
base teórica (e metodológica) para uma análise aprofundada da educação.
Assim, para traçarmos um panorama geral da contribuição da Etnometodologia à pesquisa qualitativa
em educação no Brasil optamos por considerar os trabalhos elaborados no âmbito da pós graduação
(mestrado e doutorado) por considerarmos que é observando essa produção acadêmica que podemos
indicar a amplitude, as temáticas e as inconsistências dessa articulação. Assim, utilizamos como
ponto
de
partida
o
Catálogo
de
Dissertações
e
Teses
(http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/!/ recuperado em 10 maio 2018) disponibilizado
pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) órgão vinculado ao
Ministério da Educação e responsável pelo reconhecimento e avaliação da pós graduação no Brasil.
Assim, usando a palavra ‘etnometodologia’ como descritivo de busca nessa base de dados foi
possível localizar em maio de 2018, um total de 238 resultados: 143 Dissertações e 91 Teses.
A primeira referência registrada nessa base de dados data de 1990 e a mais recente de 2017. Essas
pesquisas estão concentradas na grande área de conhecimento de Ciências Humanas com 137
trabalhos, Ciências da saúde e linguística, letras e artes com 23 trabalhos cada uma delas, e a grande
área multidisciplinar com 13 trabalhos concluídos.
No que se refere a área especifica de conhecimento temos um leque que comporta a saber a
Educação (95 resultados), Sociologia (13 resultados), Enfermagem (11) e Artes (10). A presença da
etnometodologia na pesquisa produzida pela pós graduação no Brasil parece, assim, dialogar
frequentemente com a educação.
Considerando a Grande área de Conhecimento de Ciências Humanas, área de conhecimento e área de
avaliação na educação chegamos a um total de 94 trabalhos: 61 dissertações e 33 teses. Tomaremos
esse referencial para avançarmos em nossas considerações.
Procuramos, inicialmente, olhar de modo mais detalhado o conjunto das dissertações registradas no
Catálogo CAPES observando a problemática e a metodologia indicadas.
Desse exame mais detalhado das dissertações podemos observar alguns aspectos que consideramos
importante destacar. Um primeiro aspecto que emerge com evidencia é a predominância da menção a
Etnometodologia nas pesquisas educacionais que tratam do universo dos Professores.
Nesse universo de pesquisa que trata dos professores pelo menos dois temas emergem de forma
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marcante e articulada, são eles: formação de professores e práticas pedagógicas. Aqui a questão da
formação como processo, experiência e constituição de uma identidade vinculada ao trabalho na
instituição escolar são recorrentes nos trabalhos que tratam, inclusive, dos diferentes níveis e
modalidades de ensino tais como educação infantil, educação de jovens e adultos, educação do
campo.
Essa predominância das situações de ensino-aprendizagem recorrentes no exercício da docência
coloca a escola, a sala de aula como o campo empírico privilegiado das investigações. Os professores
e o ensino-aprendizagem na educação fundamental é um eixo que tem presença marcante nos
estudos.
Mesmo nos casos em que as pesquisas tratam de questões como gênero, tradições culturais,
juventude ou religião a convergência dos estudos se dá em torno do exame da formação e da
experiência prática do professor no ambiente escolar interrogando se essa formação e essa prática
incorporam, de fato, a indexicalidade que essas questões desencadeiam e como esses profissionais
constroem seus raciocínios práticos sobre as múltiplas interfaces do diálogo entre sociedade e
processos educativos.
Considerando o conjunto das dissertações e as questões de pesquisa que as caracterizam a abordagem
qualitativa se impõem invariavelmente predominando as opções metodológicas que colocam em
evidencia a fala dos atores, suas lógicas explicativas e descritivas, ou seja a matéria prima empírica
sobre a qual a análise repousa está em como os sujeitos explicitam (ou não), apresentam (ou não),
justificam (ou não) a maneira como pensam e agem. Assim, a entrevista é a ferramenta de produção
de dados mais recorrente.
Nos parece que a aproximação entre o aspecto qualitativo das pesquisas apresentadas nas
dissertações e a etnometodologia está em considerar a centralidade do ator na compreensão do
fenômeno estudado.
Do ponto de vista teórico, considerando as dissertações, podemos indicar que as categorias básicas
da Etnometodologia se mostram pouco apreendidas nesses trabalhos. Mesmo as dissertações que
utilizam o termo ‘etnometodologia’ em seus títulos parecem não dominar o arcabouço teórico uma
vez que suas categorias não são utilizadas para apresentar a síntese dos trabalhos.
Nessas pesquisas, todas elas qualitativas, a referência a Etnometodologia parece evidenciar certos
equívocos quanto a sua compreensão uma vez que associada a um ‘tipo’ de metodologia, em geral,
associada a adoção da etnografia e da entrevista como ferramentas de produção de dados. Assim,
encontramos trabalhos em que a Etnometodologia aparece como uma indicação de base teórica, mas
suas categorias não são adotadas para elaborar a análise dos dados.
No que se refere às teses que mencionam a etnometodologia, num total de 33, observamos que o
universo dos Professores permanece temática recorrente com a discussão de questões relacionadas a
formação, práticas pedagógicas e o ensino de distintas disciplinas. Esses três eixos aparecem
vinculados a experiência da avaliação da aprendizagem, elaboração de projeto político pedagógico,
ao quotidiano da escola e da sala de aula. Aqui vemos uma similaridade com o que observamos para
as dissertações.
Ainda vinculado ao universo dos professores um outro eixo emerge, entre as teses, para trazer novos
aspectos ao debate sobre o quotidiano da escola e as situações de ensino e aprendizagem: o uso de
tecnologias da comunicação e das mídias digitais. As experiências de ensino e aprendizagem
incorporando essas tecnologias são discutidas como um novo elemento na experiência docente que,
simultaneamente, coloca em debate sua formação e sua prática em sala de aula.
Um outro ator, além do professor, desponta timidamente entre as teses: são os jovens com discussões
relativas a suas experiências de aprendizagem na escola e na formação profissional. Vale observar
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que não raro as investigações que tratam dos jovens se interessam por sua condição de estudante e é
frequente que a presença dos jovens como atores investigados esteja relacionada ao uso das mídias
digitais.
Tal como assinalado para as dissertações, todas as teses se vinculam a pesquisa qualitativa e o uso de
entrevistas e grupos focais como instrumentos de produção de dados é um aspecto comum nos
trabalhos.
Diferentemente do que notamos para as dissertações, entre algumas poucas teses, observamos uma
apropriação mais explicita da etnometodologia no corpo de diretrizes investigativas adotadas. Nesses
casos o estudo das atividades quotidianas dos indivíduos sejam elas corriqueiras ou ‘eruditas’, seus
modos de raciocinar, agir, argumentar se associa diretamente ao trabalho empírico realizado.
Dessa forma, muitos aspectos fazem convergir a pesquisa qualitativa produzida em nível de mestrado
e doutorado quando se trata da interface com a Etnometodologia. Quanto às especificidades é
possível indicar que enquanto nas dissertações temos uma maior homogeneidade das temáticas, nas
teses se observa a tendência um pouco maior de diversificação de questões de pesquisa e atores
empíricos investigados. Metodologicamente podemos considerar que há uma similaridade entre esses
dois conjuntos, ambos ancorados em entrevistas, observação, grupo focal, enfim estratégias de
produção de dados ancorados na fala dos atores. Sob o aspecto teórico as teses indicam, em seu
conjunto, uma apropriação mais apropriada da etnometodologia. Ainda assim, nos dois conjuntos de
pesquisas os equívocos relacionados a considerar essa teoria como uma metodologia estão presentes.
Conclusão
O balanço dessa produção da pesquisa educacional no Brasil e as contribuições aportadas pela
etnometodologia nos indica a importância dessa corrente teórica no que diz respeito a permitir uma
base epistemológica capaz de validar cientificamente o reconhecimento do lucus central que os
atores ocupam nas análises sobre fenômenos sociais e, portanto, a educação. A etnometodologia
oferece à pesquisa qualitativa suporte teórico e metodológico para colocar no centro da análise o
raciocínio, o sentido que os atores constroem para si mesmos e para os outros, a cerca de seus modos
de pensar e agir. Assim, cada indivíduo elabora ‘sua sociologia’, sua análise própria da vida que
vive. Dessa forma as ações práticas quotidianas são a base da vida social.
A aproximação entre etnometodologia e a educação, a escola, a sala de aula e seus atores pode ser
entendida, também, pelo princípio epistemológico da etnometodologia em analisar como os
indivíduos se afiliam (ou não) aos grupos que integram e se tornam (ou não) seus membros
compartilhando comportamentos, regras e códigos, nem sempre explícitos, que ensejam um conjunto
sem fim de ações recíprocas. Ora, a educação, a escola, a sala de aula são territórios de regras,
tradições, jogos de posição que afetam não apenas os estudantes e suas famílias, mas também os
professores e gestores. Uma tal combinação de fatores enseja, igualmente, conflitos, tensões e
resistências, ingredientes recorrentes nas interações sociais.
Essa valorização atribuída aos atores e suas práticas, fundada no paradigma interpretativo formulado
por Garfinkel (1967) num diálogo fecundo com vários outros intelectuais Aaron Cicourel, Harvey
Sacks, Dom Zimmerman e Alain Coulon evidencia a relatabilidade da vida social, a importância do
trabalho descritivo dos atores capazes de analisar suas próprias ações, implicados em seus próprios
quotidianos, dando visibilidade, muitas vezes, a dimensões desvalorizadas ou consideradas não
científicas por correntes teóricas estrutural-funcionalistas.
Portanto, a originalidade da etnometodologia em sua concepção teórica dos fenômenos sociais
apresenta-se como ferramenta potente na pesquisa educacional ao reposicionar o olhar curioso e
interrogador sobre a vida social que se explicita no âmbito da educação.
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[1] Harold Garfinkel, nascido em 29 de outubro de 1917 em Newark, próximo de Nova York, é um
grande expoente da sociologia americana. Ele fez seus estudos em Newark e, depois, na
Universidade da Carolina do Norte, onde, em 1942, obteve diploma de Mestre em sociologia. Em
1946 iniciou o doutorado que seria concluído em 1952, sob a orientação de Talcott Parsons em
Harvard, sob o titulo “The Perception of the Other : A Study in Social Order, Ph. D., Harvard
University, junho 1952, 602 p., anexos, bibliografia, 12 p. Em 1954, torna-se professor do
departamento de sociologia da Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA), onde ele
construiu toda sua carreira. Em 1988, tornou-se professor emérito da UCLA e permaneceu ativo em
suas produções até seu falecimento em 21 de abril de 2011.
[1] Essas obras foram originalmente publicadas em francês: Coulon, A. L’École de Chicago. PUF,
1992, Atualmente está na 6e edição. L’Ethnométodologie. 1987, atualmente em 6e edição.
Ethnométodologie et Éducation. Le métier d’étudiant: l’entrée dans la vie universitaire. Paris. PUF,
1997, 2nd Ed. 2008, Paris Economica.
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