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ABSTRA CT:  This paper presents a discussion about th eoretical and analytical 
i mplications derived fro m the use o f ethnographic method in sociolinguistic researches. 
We will try to show that the emergence of interpretative sociolinguistics modi fi es the 
ways the research er co mprehends social meaning o f language p ractices.  
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0. Introdução 
 

A abordag em etnográfica é u ma forma d e co mpreens ão.  Segundo Geertz 
(2001), a co mpreensão daquilo que “nos é estranho e tende a continuar a sê-lo” 
pressupõe um necessário distanciamento . Para o autor, a abordagem etnográfica 
i mplica “ comp reensão” no sentido de “ percepção” e de “ discernimento” e não no 
sentido da “ concordância d e opiniões”, da “ união de senti mentos”, ou da 
“ comunhão d e co mpro missos”. O reno mado antropólogo  ress alta que o des afio da 
etnografi a nos últimos 50 anos tem sido o de procurar co mpreender “não um grupo 
tribal, u m povo ado insular, uma sociedade des aparecid a ou  u ma p equena 
comunidade afastada e fechad a de pastores  e campones es ( ...), mas toda u ma 
sociedade antiga e h eterogênea, urbanizada, letrada e politicamente ativa,” 
considerando “ não um pres ente etnográfico reconstruído e suavizado”, mas “ toda a 
presença e a historicidade esg arçadas” desta mes ma sociedad e. (p . 25) Ainda p ara 
Cliifo rd G eert z, os usos d a diversid ade e os  estudos da diversidad e residem nisto: 
no fortalecimento da nossa capacidade d e apreender o que está diante de nós, de 
“ aprender a ap reender o qu e não pod emos  ab raçar”. (p. 84)    

Neste texto, G eert z apresenta quais seriam as virtudes de uma o rientação do 
tipo “ saber local ”1, que p ara ele são três: (i) os  li mites (u m dado obs ervado r, nu m 

                                                                         
1 Geertz (2001) faz u ma discussão interessante no capítulo “ A situação atual”, onde 
afirma qu e “ local” (em u ma p atente i ronia à acusação v eement e de seus críticos ao 
chamado “relativismo cultural ”) é, claramente, u m termo “ relativo” e onde propõe que a 
oposição não deve ser entre “local” & “ universal”, mas entre um sab er local (a 
neurologia) e um outro sab er local (a etnografia). Neste sentido, o autor reafirma o seu 
comp romisso com uma visão sempre situada, concreta e prática da realidade social e 
cultural.  
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certo mo mento em um dado lugar); (ii) dados circunstanciados e (iii) a comp aração 
(ver coisas p articulares contra o p ano de fundo  de outras coisas particulares de 
forma a apro fund ar a visão sobre a particularidade de ambas ). No entanto, para o 
autor, as diferenças e divisões que ocorrem nas ch amadas “ciências hu man as”2 não 
são u ma questão de método, mas são si m disco rdâncias em relação às pergunt as 
que são feitas, às bus cas qu e são empreendidas . Desse modo, a p rincipal tarefa da 
etnografi a é  

 

(...) propo rcionar, co mo a arte e a história, narrativas e en redos para 
redirecionar nossa atenção, mas n ão do tipo qu e nos to rne aceitáveis a nós 
mes mos, representando os outros co mo reunidos em mundos a que n ão 
queremos nem podemos chegar, mas n arrativas e enredos que nos tornem 
visíveis para nós mes mos, representando -nos e a todos os outros co mo jogados 
no meio de u m mundo repleto de estranhezas irremovíveis , que não temos 
como  evitar (Geertz, 2001:82). 

  

É ainda interessant e ressaltar qu e o autor co mpreende qu e, atualment e, somos 
obrigados a p ensar a diversidade cultural d e u m modo bem diferente, j á que os 
limites dos espaços sociais não s ão mais vistos co mo d efinidos, co mo unidades 
emolduradas , mas co mo “ espaços cujos limites não têm fi xidez, são irregul ares e 
difíceis de localizar” (p. 84): vivemos cad a vez mais em meio a u ma enorme 
colagem e, s egundo o autor, noss a resposta a essa realidade que é i mp eriosa 
demanda de nós o tipo de compreens ão já mencionada acima, ou seja, u ma 
comp reens ão que nos possibilite discernir os elementos dessa col agem, 
determinando que elementos são  estes e como se relacionam uns co m os outros na 
prática, sem, no entanto, desconsiderar que os  sujeitos encontram sua p rópria 
localização e sua identidad e dentro d esta colag em. 

Assi m,  o (s) sentido (s) das práticas culturais, segundo Geertz (2001:75), só 
passa (m) a existir “dentro dos jogos d e linguag em, d as comunid ades dis cursivas, 
dos sistemas de referên cia intersubjetivos e das maneiras de construir o mundo”, ou 
seja, o(s)  sentido (s ) é (s ão) socialmente construído (s). 
 E m que medida a discussão aci ma relaciona-se co m os interesses, as questõ es, 
a (s)  teori a (s ) e o (s) método  (s) da sociolingüística? Nosso interesse aqui  é o  de 
apro ximar a visão etnográfica aci ma esboçad a de u ma visão sociolingüística que 
eleja co mo lo cus privilegiado d e investigação as p ráticas co municativas e não a 
“língua em si” em sua relação com a so ciedad e. Este é o assunto de nossa próxi ma 
seção .  
 

1. Algu mas  consideraçõ es sobre as relações entre teorias lingüísticas e antropológicas 
                                                                         
2 As aspas na express ão “ ciências hu manas” indicam que o autor considera a opinião de 
u ma parcela d a comunidad e acadêmica que n ão concorda em chamar as “ ciências 
humanas” de “ ciências ”.  
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Desde sua fund ação, em 1964 , o campo de estudos sobre as relaçõ es entre 
linguagem e sociedad e sempre esteve in fluen ciado po r ori entações teóri cas ou  de base 
mais sociológica (a sociolingüística variacionista) ou de base mais antropológica (a 
etnografi a da comunicação, a sociolingüística interacional ). N este trabalho, 
discutiremos mais especifi camente algu mas inter-relações entre as teorias 
antropológicas e s eus métodos de investigação e as teo rias formulad as no interior da 
sociolingüística.  

Hymes (1996) av alia que uma boa etnografia pressupõe con fiança e segu rança, 
demanda, da parte do  etnógrafo , u ma co mpetên cia narrativa e é u ma extensão d e u ma 
forma univers al de conheci mento pessoal. Por estes motivos, o autor considera que a 
etnografi a ap resenta u ma enorme poten cialidade para ajudar a ultrapassar a divisão da 
sociedade entre aqueles que co mpreendem e aqu eles que são apenas co mpreendidos. É 
neste sentido que o autor afirma qu e não h á razão  para se p ensar que os etnógrafos 
pro fissionais são sujeitos privilegiados, já que, em suas próprias vidas, encontram-se na 
mes ma situação que o resto, ou s eja, n ecessitam co mpreender u ma situação familiar, 
u ma situação  dep artamental, u ma situação  na comunidade o melho r que pud erem. 

E m relação à questão d a diversidade lingüística, Hy mes (1996 ), ao  co mentar u ma 
das mais famosas dicoto mias produzidas no interior d a reflexão sociolingüística, a 
dicotomia “código elaborado/código restrito”3, postulada por Basil Bernstein , sugere 
que o estado comu m na “ arena lingüística” das soci edades mod ernas é o uso alternado, 
por part e dos falantes , dos códigos postulados por Bernstein. Para Hy mes , o  problema 
colocado por Bernstein é falso, já que a distribuição dos códigos não corresponde a u ma 
distribuição de pessoas , isto é, n ão s e pode considerar que u ma pessoa do min a ou  u m 
código ou outro. A questão central para Hy mes é o manejo, por parte dos falantes, das 
relaçõ es entre os dois códigos. Assi m, postula que cada código é parte necessária na 
vida de u ma pessoa, qualqu er que s eja a sua exp eriência e orig em social. No entanto, o 
autor parece não ab rir mão da necessária org anização hierárquica do campo lingüístico4, 
assu mindo o  uso alternado  dos dois códigos. 

Assi m, p ara Hy mes (1996 ) reconhecer e en frentar a quest ão da diversidade 
lingüística i mplica assumi r qu e nem o conheci mento  da língua pode ser trat ado em 
termos de sua ili mitada poten cialidade (co mo o querem Habermas e Cho msky, por 
exemplo), dad as as restrições  históricas, sociais  e culturais, nem as línguas naturais 
podem s er con cebidas apen as co mo produtos ou d e u ma subjetividade individual ou de 
u ma objetividade teórica. O autor ainda nos chama a atenção para o fato de que sabemos 
muito pouco sobre a atual distribuição dos recu rsos e h abilidades verbais em nossas 
sociedades; s abemos muito pouco para sermos capazes de especi fi car os modos 
complexos  pelos qu ais tal  distribuição s e trans forma em u ma fonte d e d esigualdad e.     
                                                                         
3Para Bernstein, os traços lingüísticos afetam a trans missão e a trans formação  de 
realidad es sociais atrav és de sua o rganização, o rganização esta denominad a “códigos”, 
comp reendidos no interior de uma di mensão contrastiva entre estilos de fala mais 
i mplícitos e estilos de fala mais explícitos.   
4 U ma discussão sobre as noções de co mpetência, língua legítima e campo lingüístico 
postuladas por Bou rdieu (1998) pod e ser encont rada em Mo rato  e Bentes (2002).  
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Apesar de não neg arem a existên cia de mecanismos regul adores nos usos da língua, 
lingüistas de orientações teóricas diversas (sociolingüistas, prag maticistas, lingüistas 
aplicados) vêm p rocu rando , inseridos em uma perspectiva que pode ser ch amada 
genericamente co mo interacional/interpretativa, “ focalizar os princípios dinâmi cos da 
desregulamentação de u ma dada ordem lingüística, os quais garantem a flexibilidade e a 
complexid ade dos usos da língua nu m dado tempo e lugar”. (Signorini, 2002:93) 

A principal noção qu e emerge d a perspectiva interacional/interp retativa é a de 
polilingüismo, con cebida por D eleuze e Gu attari (1975 apud Signorini, 2002)  nos 
termos d e u ma referên cia (i ) a u ma h eterogeneidade variada e di fusa, não 
necess ariament e harmônica ou racional mente estruturada, (ii) às normas de uso 
lingüístico (sejam elas i mplícitas ou explícitas , de natureza lingüística ou ideológica, de 
caráter institucional ou não) e (iii) à ação ou trabalho do fal ante/escrevente jogando co m 
as coerçõ es e os  recursos advindos do campo da no rma. Ainda s egundo a autora, o 
polilingüismo “ se verifica por u m lado , nos múltiplos códigos comunicativos 
preexistentes e interpretáv eis e, por outro, no resultado das açõ es verbais de reprodução, 
recon figu ração e reco mbinação d esses códigos pelo fal ante em situações e eventos 
interacionais  especí ficos” (op. cit:119) 

De forma a dar conta desses aspectos constitutivos do fenô meno do polingüismo, se 
faz necessário empreender “ estudos que tenham como base empí rica sobretudo 
interaçõ es orais e que busquem flag rar o falante em seu papel de agent e em p rocessos 
comunicativos considerados básicos n a engenh aria de (re) produ ção da língua e da 
sociedade”. (Signorini, 2002:110 )  

Segundo a autora, ess a busca encontra-se orientada por duas premissas de ord em 
mais geral: (i) a d e que fatores macro estruturais nunca determin am co mpletamente o 
uso interacional d a língua e de outros recursos expressivos e (ii) a de n ão unicidade da 
cultura e da comunid ade lingüística, já que a cultura é vista como “conjuntos de 
sentidos e estratégias co muns de interpretação distribuídos de maneira co mplexa através 
de redes so ciais, as quais tanto podem constituir subculturas, subgrupos culturais, 
quanto podem atravessar transvers al mente fronteiras sociais, lingüísticas e geog ráfi cas, 
constituindo culturas especi alizadas  regionais e at é globais”. (op. cit:111)  

Por último , a auto ra ch ama a atenção p ara o fato de qu e este en foqu e vai exigir do 
analista “ a articulação e o refinamento de instrumentos de análise conversacion al e 
contextual etnográfica com vistas à identifi cação e an álise dos pro cessos e conv enções 
de (re) contextu alização de mat eriais lingüísticos e paralingüísticos relevantes na 
interação” (op. cit: 122 ). 
 
2. Possíveis aproxi maçõ es entre as formulações construídas no campo da antropologia 

e aqu elas construídas no  campo da sociolingüística 
 

Uma pri mei ra apro xi mação possível (ap esar dos interesses e objetos distintos) entre 
certas  formulações construídas no interior do campo antropológico e det erminadas 
concepções de linguagem e de língua produzidas no interior da ciência d a linguagem é a 
comp reens ão de que os seus objetos (no caso da antropologia, a div ersidad e cultural e, 
no caso da sociolingüística, a diversidade lingüística) apresentam u ma natureza 
dinâmica e co mplexa. Sendo assi m, o prin cipal objetivo das du as disciplinas é o de 
produzir u ma cert a co mpreensão que nos possibilite discernir quais elementos co mpõ em 
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estas colagens culturais e/ou lingüísticas, co mo estes elementos s e rel acionam uns co m 
os outros na prática, sem qu e, no ent anto, se dei xe de considerar qu e os sujeitos sempre 
conseguem encont rar sua própri a localização e identidad e no interior dessas colagens. 
No caso das línguas naturais, pod emos postular as no ções de estilo ou de códigos 
comunicativos que são  rep roduzidos, recon figurados  e reco mbinados po r meio das 
ações ou  dos jogos i mplementados pelos falantes no  curso de su as práticas de 
linguagem.   

Uma segund a aproxi mação diz respeito ao es fo rço que a sociolingüística 
interacional/interp retativa tem disp endido no sentido de procurar en focar e co mp reender 
o fal ante/escrevente e seus interlocutores em seus ativos papéis de produtores de sentido 
nos processos co muni cativos. A co mpreensão dess e processo passa sempre pela escolha 
de fenômenos que nos possibilitem d ar maior visibilidade a estas contínuas negociações 
nas quais estão i mersos os sujeitos e também passa pela forma co mo  estes fenô menos 
são concebidos, a sab er, co mo co mplexa e dinamicamente constituídos. Ter acesso a 
esta complexidade e a esta dinami cidade das práticas de linguagem pressupõe u ma 
abordag em que con ceba o p esquisador não co mo u m mero obs ervado r, mas, 
principal mente, co mo u m sujeito que sej a capaz de aprend er, no dizer de Geertz, sobre 
aquilo que lh e é estranho e que t ende a continuar a sê-lo.  

  
 
RESUMO: O presente trabalho apresenta uma discussão sobre as i mplicações teó ricas e 
analíticas derivad as do método etnográfi co em pesquisas sociolingüísticas. Mostramos 
como a emergência d a so ciolingüística interpret ativa modi fica não só o  objeto de 
análise, mas também as formas pelas quais o pesquisador apreende os significados 
sociais das  práticas de linguagem.  
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