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O artigo objetiva refletir sobre a perspectiva da etnografia virtual2, em especial, 

tecer um panorama de como o método foi trabalhado nos estudos de recepção 

brasileiros produzidos entre 2000 – 2009. Insere-se em projeto mais amplo3, 

que realizou mapeamento das teses e dissertações produzidas no âmbito dos 

Programas de Pós-graduação em Comunicação brasileiros no período. 

Objetiva-se mapear quais autores e conceitos são mobilizados por essas 

pesquisas, a fim de compor um panorama de utilização da etnografia virtual na 

década. Por outra via, através desse mapeamento, discutir a utilização desse 

procedimento metodológico a partir de autores que o problematizam, a fim de 

explorar: 1) as vinculações teóricas 2) as terminologias utilizadas 3) as formas 

de construção, análise e interpretação de dados e 4) os limites e 

potencialidades do método para o desenvolvimento da área da recepção. 

Se o debate sobre a etnografia foi fomentado ainda no início do século 

XX pela antropologia, na recepção a discussão é mais recente, observada em 

1983 com o estudo pioneiro de Ondina Fachel Leal “Leitura Social da Novela 

das Oito”. Quando se pensa na etnografia inserida na web, a discussão é ainda 
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mais incipiente. A análise empreendida indica que o método foi utilizado em 

apenas seis casos por dissertações na área da recepção nos anos 2000.  

Mais do que uma transposição do método ao ambiente virtual, a 

discussão sobre a etnografia no contexto online leva a problematização de 

questões caras ao fazer antropológico, como a construção da autoridade 

etnográfica, a importância da observação e a delimitação do campo de 

pesquisa, aspectos desenvolvidos no artigo.  

A heterogeneidade do debate acerca da etnografia virtual é perceptível a 

partir das denominações utilizadas por diferentes autores para classificá-la. 

Fala-se em netnografia (SÁ, 2002; BRAGA, 2006; MONTARDO, PASSERINO, 

2006, KOZINETS, 1997), etnografia virtual (HINE, 2004, 2012; FLICK, 2009) 

além de etnografia digital, webnografia e ciberantropologia4. Na década em 

análise, os seis estudos (SCOSS, 2003; BRIGNOL, 2004; GOMIDE, 2006; 

CASTELLANO, 2009; BELLO, 2009; LINKE, 2005) versam sobre o método a 

partir de diferentes perspectivas: Há menções à etnografia virtual (SCOSS, 

2003), netnografia (CASTELLANO, 2009; BELLO, 2009) e abordagem 

etnográfica (BRIGNOL, 2004). Há ainda casos em que o método/técnica não é 

diretamente explicitado (LINKE, 2005; GOMIDE, 2006).  

Observa-se que as etnografias são realizadas principalmente através de 

observação participante e de entrevistas. Em alguns casos, há a triangulação 

da etnografia com outras técnicas; em outros, contudo, os procedimentos 

basilares à utilização da etnografia não são sequer explicitados, o que impede 

uma análise mais detalhada da questão e reforça as fragilidades metodológicas 

que acompanham as teses e dissertações na área de recepção (JACKS, 

MENESES, PIEDRAS, 2008).  

 Ao realizar a análise, vê-se que o emprego do método é ainda frágil, 

baseado em parcas reflexões teóricas e problematizações empíricas. De fato, a 

incipiência metodológica não é um problema localizado, mas acompanha os 

estudos de recepção brasileiros em sua trajetória (JACKS, MENESES, 

PIEDRAS, 2008). Relacionando esse contexto aos estudos empíricos de 

internet, que ganharam força apenas em meados dos anos 2000, se reforça a 

configuração de um cenário ainda incipiente de pesquisa. De outra forma, 
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avanços já são perceptíveis, como a incorporação de autores brasileiros nas 

discussões. Contudo, são passos tímidos frente às possibilidades de 

exploração do método nas pesquisas. Para remediar esse cenário, são 

fundamentais que prossigam as explorações teóricas acerca do método, e 

sobretudo que se materializem investidas empíricas que deem conta de 

tensioná-lo com a realidade para problematizá-lo. Nessa empreitada, os 

estudos de recepção, área empírica por natureza, assume um papel 

fundamental. 
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