
A NETNOGRAFIA COMO METODOLOGIA PARA CONHECER 

O TRABALHO DE PROFESSORES DA CULTURA DIGITAL 
 

 

TATIANE MARQUES DE OLIVEIRA MARTINS 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

tatianemomartins@gmail.com 

 

 

POR UMA ETNOGRAFIA EM ESPAÇOS DIGITAIS  
 

Este trabalho tem como objetivo apresentar a etnografia como metodologia de pesquisa 

em um novo espaço cultural que surgiu a partir do advento da Internet.  

A etnografia se baseia no estudo das culturas e é o homem – e não a máquina – “quem 

gera e movimenta novas manifestações culturais” (Kucharski, p. 5). Por isso – parafraseando 

Geertz (1989, p. 32), que disse que "a antropologia não estuda as aldeias, mas estuda nas 

aldeias" e ratificando Jenkins (2008, p. 28) que acredita que a convergência das mídias não 

ocorre por meio de aparelhos, mas dentro dos cérebros dos indivíduos e de suas interações 

sociais com os outros –, digo que a netnografia não estuda os suportes, mas as interações e 

manifestações culturais que ocorrem através dos suportes. 

 

A WEB – QUE ESPAÇO É ESSE 
 

A Web é um meio relativamente jovem e em constante evolução. Em pouquíssimo 

tempo passamos de uma web estática, em que o usuário exercia um papel passivo de observador 

para uma web dinâmica, participativa e colaborativa. Os usuários, hoje, são protagonistas ativos, 

que criam e compartilham conteúdos, participam de redes sociais onde opinam e se expõem 

interagindo com os outros navegadores. 

Nesse novo modo de se fazer/viver a cultura de nossa época, o espaço de comunicação 

não pressupõe a presença física do homem para que se dê a interação. Hoje se vê que é um 

espaço de comunicação aberto e flexível gerado a partir da conexão mundial de computadores, 

que vem se expandindo através de outros tipos de dispositivos como celulares, netbooks, tablets 

etc. Percebe-se, então, que a cultura digital já está mais do que inserida no dia a dia das pessoas 

(cartões com chips, torpedos, videoconferências etc.). Exemplos não faltam para observar que 

estamos vivendo e interagindo homens e homens, homens e máquina, máquinas e máquinas.  

 

CULTURA PRESENCIAL E CULTURA DIGITAL 
 

Kozinets (2010) apresenta diversas definições de cultura e adota a concepção 

antropológica de Geertz (1989). Pensar cultura é pensar o contexto de significação. São as 

manifestações linguísticas e as manifestações semióticas as mais densas manifestações culturais 
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dos espaços virtuais. E é nessa trama ou nessas “teias” que o etnógrafo mergulhará, nas 

interações por meio de computador, à procura de significados: “uma ciência interpretativa, à 

procura de significados” (Geertz, 1989, p. 15) 

Kozinets (2010) diz que comunidades online formam e manifestam culturas e que 

prefere falar sobre culturas online particulares em suas específicas manifestações – “uma cultura 

da blogosfera, uma cultura de telefonia móvel, uma cultura humorística de Bollywood”
1
 (2010, 

p. 12) – a fazer a generalização do termo cibercultura, que é, em sua opinião, mais geral e diz 

respeito às características comuns de todas as formas de culturas provenientes da mediação por 

computador. 

Hine (2005), por sua vez, acredita que a internet é contexto cultural justamente por se 

poder aplicar nela a metodologia etnográfica. Além de contexto cultural, é também considerada 

um artefato cultural por ser um objeto interpretativamente flexível cujo uso é uma experiência 

culturalmente situada. A autora também explica que uma etnografia virtual pode observar com 

detalhe a forma como é usada uma tecnologia. E percebemos que o netnógrafo habita uma 

espécie de mundo intermediário, pois ao mesmo tempo é um estranho que investiga e um 

nativo, usuário de ferramentas online para poder interagir nesse meio. 

 

DA ETNOGRAFIA À NETNOGRAFIA 
 

Sabemos que a etnografia é uma metodologia de pesquisa que tem origem na 

antropologia, ciência que “estuda o outro onde quer que ele esteja” (Giumbelli, 2002, p. 8). No 

final do século XIX, início do XX, surgem as primeiras pesquisas etnográficas, que 

pressupunham a imersão do pesquisador no grupo a ser estudado e a sua convivência com a 

cultura local para entender, ou melhor, mergulhar no modo de ver e pensar o mundo daquele 

grupo, a fim de poder falar sobre ele. Nessa época também surgiram muitas críticas pela 

subjetividade do método, mas em 1922, o antropólogo Malinowski criou uma sistematização 

que permitiu a orientação da análise e da interpretação dos dados de forma mais clara e objetiva. 

Mesmo assim, segundo praticantes e comentaristas (Giumbelli, 2002), existem variações no 

trabalho de campo e é possível, por exemplo, atuar como observador integral, observador 

participante e participante observador. De acordo com Montardo & Passerino (2006), a 

observação direta, participante e crítica seria o melhor método etnográfico. Através desse 

processo, seria possível obter dados fenomenológicos que representassem a concepção de 

mundo dos atores. 

Se no início do século XX, a etnografia se propunha a estudar as culturas nos locais, isto 

é, no habitat de cada povo ou grupo social, hoje, em pleno século XXI, com a entrada das 
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mídias digitais em nossas vidas, surge a necessidade de uma nova etnografia, uma metodologia 

que dê conta dos novos espaços culturais não presenciais que estão sendo constituídos e que 

vêm modificando o modo de ser, de agir e de estar das pessoas no mundo. Em meados dos anos 

1990, então, surgem as primeiras incursões de pesquisa nesse ambiente. 

Pieniz (2009) e Gutierrez (2010) apontam que o termo “netnografia” surgiu em 1995, 

cunhado por pesquisadores norte-americanos. Segundo Montardo & Passerino (2006), Robert 

Kozinets (1997, 2002) começou a fazer adaptações da metodologia etnográfica em ambiente 

virtual em suas pesquisas sobre marketing em comunidades online. Logo em seguida, Christine 

Hine
2
 (2005) também começa a estudar o espaço virtual.  

Para Kozinets (2002, p. 2), “a Netnografia é uma nova metodologia de pesquisa 

qualitativa que se adapta às técnicas de pesquisa etnográfica para o estudo das culturas e das 

comunidades emergentes através da comunicação mediada por computador [CMC]”
3
. Ele 

acrescenta (Kozinets, 2010) que essa metodologia tem sido desenvolvida com o objetivo de 

ajudar os pesquisadores a conhecer/entender o mundo e as relações sociais atuais.  

Hine (2005) e Kozinetes (2010) dizem que ainda há quem aponte que não existem 

critérios essenciais para dizer que uma etnografia em um contexto online é mesmo uma 

etnografia. Entretanto, Kozinets (2010) acrescenta que não se pode mais estudar e entender a 

vida social e cultural sem integrar aos estudos a internet e a CMC. O que há, de fato, é que a 

cultura digital está aí. Pesquisas estão sendo realizadas e muito ainda tem de ser descoberto. 

Para isso, vem-se fazendo uso da metodologia etnográfica em ambiente online. A Netnografia, 

então, desenvolve processo semelhante à etnografia, mas em espaço virtual. Os frequentadores 

da Web, ou melhor, os “internautas” são pessoas que expõem suas ideias, opiniões, influenciam 

e são influenciadas umas pelas outras em CMC. 

 

A METODOLOGIA NETNOGRÁFICA 
 

Se Malinowski (1978) dizia que as fontes de informação do etnógrafo, embora 

acessíveis, eram complexas e enganosas e dependiam da memória do pesquisador, na 

Netnografia essa situação muda. Uma grande vantagem do netnógrafo sobre o etnógrafo é que 

as transcrições das entrevistas e interações não dependem da memória do pesquisador 

(Kozinets, 2002). A coleta de dados e as notas de campos são feitas com a participação e 

observação do pesquisador nas listas de discussão, redes sociais, blogs, wikis, dentre outras 

ferramentas ou plataformas que permitam a interação de pessoas, sem que haja a necessidade de 

encontros presenciais. Fazem-se downloads de arquivos, transcrições de postagens, trocas de 
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emails, mas toda essa parte assíncrona, escrita e transcrita, também pode ser enriquecida com 

entrevistas síncronas feitas, por exemplo, em videoconferências pelo Skype ou bate-papos no 

MSN.  

Nem tudo, porém, são vantagens. Um ponto relevante da Netnografia é que ela se 

constitui, principalmente, através da observação das manifestações linguísticas. Dependendo da 

rede, lista ou comunidade, a pessoa que “fala” pode muito bem ter uma preocupação maior com 

a apresentação do discurso escrito, por ficar ali registrado. Por outro lado, a não exposição 

obrigatória de uma imagem/identidade real também pode libertar e liberar o discurso de alguns 

membros. A CMC permite um grande “jogo de linguagem” (Wittgenstein, 1953). Por isso 

também Hine (2005) pensa que quando o pesquisador parte para uma investigação de interações 

sociais não pode especificar antecipadamente o que forma as interações nem como ocorrerão as 

participações ou observações. E que o maior interesse de se fazer esse tipo de pesquisa deve ser 

o próprio processo e condução da investigação. Afinal, tudo o que se expõe no ambiente online 

– e que é de uma riqueza imensurável para novas pesquisas – faz parte da construção que cada 

indivíduo faz de si mesmo e de suas representações virtuais. Hoje, o que encontramos na Web é 

o outro que se constitui a si mesmo, produzindo a sua verdade (Martins, 2011, p. 128) 

 

UMA NETNOGRAFIA PARA CONHECER  

O TRABALHO DE PROFESSORES NA WEB 
 

É fato que ainda há poucos professores brasileiros que têm uma vida ativa na Web, 

participando de redes sociais, grupos de discussão e produzindo conteúdo em blogs, wikis ou 

outras plataformas (Martins, 2011). Em contrapartida, alguns professores, bastante incomodados 

com suas práticas em sala de aula e com o desinteresse de seus alunos, tentam conciliar uma 

cultura fundamentada na avaliação tradicional de memorização com mecanismos que hoje se 

desenvolvem na Web e fora de um contexto escolar formal, baseado, principalmente, em trocas 

espontâneas com diálogos informais e colaboração (Martins, 2011). Isto é, esses professores 

defendem um modelo menos vertical e mais colaborativo-cooperativo, compatível, a princípio, 

com a vivência de seus alunos – fora da escola –, que vivem mergulhados na cultura digital. 

Como professora-participante-observadora, parte de minha pesquisa de Mestrado, com 

desenho qualitativo, desenvolveu-se a partir da netnografia. Depois de lançar em duas listas de 

discussão na Web, voltadas para um público docente, um debate a respeito do nível em que os 

professores se encontravam quanto ao uso das MD em sua vida pessoal e profissional, comecei 

a navegar e pesquisar o material produzido por eles em seus blogs, wikis e redes sociais 

Pude detectar bem forte, no discurso dos professores durante as interações nas listas, 

que a entrada das mídias digitais na escola apresenta uma dicotomia. É uma questão de dupla 



resistência: dos que negam e rejeitam as inovações e dos que as incorporam em suas atividades 

e enfrentam as barreiras de colegas e direção. 

Também muito me chamou a atenção o fato de os alunos, os que seriam “nativos digitais” 

(Prensky, 2000), não se comportarem tão nativamente assim. Detectei que os professores vêm 

desenvolvendo suas práticas através da inserção tecnológica, mas percebem que os alunos, 

apesar de usuários das MD em suas vidas, ainda não conseguiram ressignificar a sua atitude de 

estudante. Permanecem com a visão do processo chamado por muitos professores de 

“Industrial”, um processo de fala-responde, no qual os alunos só estudam para provar em 

avaliação o quanto armazenaram de informação. Nossos alunos ainda não estão preparados para 

enfrentar novos paradigmas escolares. São muitos anos presos e enraizados na estrutura 

tradicional e fechada de aprendizagem-avaliação-nota-aprovação/reprovação, independente da 

construção ou não do conhecimento.  

 

PARA O USO DA NETNOGRAFIA EM EDUCAÇÃO 
 

A netnografia vem, embora ainda muito recente, firmando-se como uma metodologia de 

pesquisa adequada ao estudo da cultura digital. Apesar de a escola ainda não estar, de fato, 

inserida nessa nova cultura, sabemos que não há volta e, em pouco tempo, o ensino também 

mergulhará nessa realidade. Por esse motivo, estudar o que vem sendo produzido por 

professores que já estão vivendo o presente na Web torna-se necessário.  

Minha experiência com esse instrumento de pesquisa permitiu-me conhecer o trabalho de 

um grupo de professores que vem utilizando as MD em sua atividade docente, objetivando 

renovar o ensino. A netnografia me ajudou, então, a:  

1. conhecer diversos professores que interagem na Web e que têm um objetivo em 

comum: renovar o ensino através das MD. 

2. desenvolver uma pesquisa de minha casa, no Rio de Janeiro, tendo como atores 

professores das cinco regiões do Brasil. 

3. encontrar enorme quantidade de material na Web produzido como práticas docente e 

discente. 

Eu pude fazer isso em uma investigação acadêmica. O que percebi é que os professores e 

alunos também podem viver essas experiências nas práticas de sala de aula, usufruindo das 

possibilidades geradas pelas MD, de acordo com as necessidades de cada disciplina. 
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