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apresentação 

DESIDADES é uma revista eletrônica de divulgação cientíica 

na área da infância e juventude. É uma publicação trimestral, 

avaliada por pares, do Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa e 

Intercâmbio para a Infância e Adolescência Contemporâneas 

– NIPIAC, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

comprometida com a divulgação do conhecimento cientíico 

além dos muros da universidade. 

Publica artigos originais, entrevistas e resenhas que se destinem 

a discutir criticamente, para um público amplo, aspectos da 

infância e da juventude frente a seu processo de emancipação. 

sma seção de )nformações Bibliográicas tem por objetivo 

difundir as publicações recentes sobre infância e juventude 

no âmbito das ciências sociais e humanas. Uma versão em 

português e outra em espanhol de DESIDADES estão disponíveis 

para os leitores. A publicação pretende ser um meio eletrônico 

de difusão de debates e ideias no espaço latino-americano para 

todos os que queiram ser instigados a reletir sobre os desaios 

e as diiculdades de viver sendo criança ou jovem no contexto 

das sociedades atuais. 

DESIDADES signiica, como escolha do título da revista, que as 

idades, como critérios ixos que naturalizam comportamentos, 

habilidades e modos de existência segundo uma temporalização 

biográica linear, precisam ser problematizadas de modo a 

permitir novas abordagens, perspectivas e diálogos sobre as 

relações entre os grupos geracionais.
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editorial

DOSSIÊ METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS DE PESQUISA COM JOVENS

Nesta edição, apresentamos o dossiê Metodologias Participativas de Pesquisa com 

Jovens, cujos editores convidados para sua organização e curadoria foram selecionados 
a partir de uma chamada pública emitida pela DESIDADES. rrazemos também nesta 
edição a entrevista O problema social da obesidade e sua prevalência entre crianças  

e adolescentes, com as professoras Rosely Sichieri e Rosangela Alves Pereira, 3 resenhas 

e o levantamento bibliográico de obras recentemente lançadas sobre infância e/ou 
juventude na América Latina no âmbito das ciências humanas e sociais.  

Equipe Editorial

DOSSIÊ METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS. REFLEXÕES E DESAFIOS METODOLÓGICOS  

NA PESQUISA COM, SOBRE E PARA JOVENS

nrofessores/as aonvidados/as
Mònica Figueras-Mas – UPF – Espanha 

Mauricio Perondi - UFRGS – Brasil 

Carmen Flores - a))qbcp – sArx – México

Os termos “jovens” e “jóvenes” somam quase 400 milhões de entradas nas buscas 

realizadas no Google. qem d’vida alguma, as/os jovens ganharam um papel central 
no desenho e na implementação de agendas tanto políticas – em nível local, nacional  

e transnacional – como midiáticas – com especial ênfase no âmbito do virtual. Acompanha 

esse processo um mais que relevante aumento do interesse da Academia no que se refere 

ao estudo, análise e relexão teórico-conceitual em torno das m’ltiplas e diversiicadas 
problemáticas que afetam os/as jovens na atualidade, tais como – entre outras temáticas 
– escolaridade e emprego; emancipação e acesso à moradia; produção e consumo 

cultural; participação política in formal; segregação, exclusão e racismo; patriarcado 
e violência machista; repressão e conlito etc. rudo isso vem profundamente matizado 
pelos diferentes contextos geográicos, sociais, culturais, econômicos, políticos e sociais 
em que os/as jovens desenvolvem suas identidades.

lo entanto, uma parte importante da literatura cientíica sobre juventude produzida 
nas ’ltimas décadas provém do mundo anglo-saxão, marcando – por sua vez, em grande 
medida – a forma como concebemos os jovens, não somente a partir do reduzido lorte 
elobal, mas do próprio qul elobal, no que diz respeito, particularmente, aos valores, 
discursos, vozes, gramáticas e práticas produzidas, reproduzidas e consumidas pelos 
jovens dos países latino-americanos. Um número crescente de acadêmicos tem começado 

a explorar os m’ltiplos, complexos e vibrantes mundos das culturas juvenis de todos os 
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continentes. cssa diversiicação dos campos e perspectivas geográicas parece, de fato, 
fundamental para compreender o mosaico das culturas juvenis contemporâneas em 

um mundo em acelerada transformação e altamente conectado. Além disso, no atual 

contexto de profunda incerteza em muitos países da América Latina, a investigação 
sobre as/os jovens torna-se uma tarefa de extrema complexidade, tanto no que se 
refere à aproximação teórico-conceitual e metodológica, quanto no desenvolvimento 
do trabalho de campo etnográico, bem como na implementação de novas políticas para  
a juventude. A isso se somam os mecanismos de repressão para aqueles/as pesquisadores/
as que, no âmbito de uma antropologia relexiva, realizam um ativismo acadêmico que é 
parte intrínseca e fundamental de sua proissão de pesquisador/a.  

Diante disso, a aplicação de boa parte dos paradigmas “clássicos”, conceitos e ferramentas 

teórico-conceituais e metodológicas em contextos complexos encontram algumas 
diiculdades. )sso nos leva a discutir, re  pensar – e até, talvez em alguns casos –, re  deinir 
o conjunto de metodologias de pesquisa participativa com os jovens, especialmente 

no que diz respeito não apenas ao como e ao porquê das metodologias participativas, 

sobretudo com relação à coleta de dados etnográicos e seu processamento,  
mas principalmente no que se refere à interseccionalidade e simultaneidade dos 

diferentes métodos de pesquisa participativa.

Com a finalidade de fomentar o diálogo interdisciplinar, os estudiosos das juventudes 

latino-americanas foram convidados a colaborar com esse número especial, intitulado 

Metodologias Participativas. Reflexões e desafios metodológicos na pesquisa com, sobre 

e para jovens, para ajudar-nos na compreensão de algumas realidades da vida cotidiana 

das e dos jovens latino-americanos na atualidade, de uma maneira participativa  

e menos intrusiva.  

A convocatória para este dossiê propôs temas como: a perspectiva de gênero, questões 

éticas, legais e de segurança, empoderamento, o agenciamento juvenil como motor de 

transformação e emancipação de comunidades locais, passando pelas estratégias de 

transferência de conhecimento, divulgação cientíica e retorno social no âmbito dos 
estudos de juventude, experiências de pesquisadores jovens com jovens, etnograia 
digital e culturas juvenis, até os processos educativos e de participação juvenil.

O diálogo online, iniciado há mais de quatro meses entre mais de quarenta pesquisadores 

de dois continentes, resultou neste dossiê, no qual são compartilhados novos aspectos 

metodológicos que nos permitem abordar os jovens sob diferentes perspectivas.  

As metodologias participativas nas pesquisas sobre juventude ou com jovens aparecem 

nesses  artigos de maneira bastante diversiicada: como modos de aproximação 
dos jovens, como perspectiva política e como incorporação dos jovens ao processo 

de construção e análise da pesquisa. Assim, aprendemos que a forma como se dará  

a participação na pesquisa com os jovens nunca está dada de antemão, mas precisa ser 

construída no próprio processo de realização da pesquisa.

sm dos exemplos está na discussão sobre a metodologia das cartas para captar o luxo 
urbano dos jovens, realizada por tictor mliveira, Andreia qantos e Miriam Lacerda. 
Nesse artigo, eles empreendem uma proposta de pedir aos jovens que escrevam uma 
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carta para um viajante que chegasse à cidade deles. Assim, os autores conseguiram, 

junto a um grupo de estudantes de uma escola, levantar os seus roteiros cotidianos, os 

lugares p’blicos e de lazer por onde os jovens circulam, bem como as percepções sobre 
a insegurança urbana.

nor sua vez, Annaliesse (urtado euzmán dá conta da importância de construir 
metodologias participativas para a pesquisa com jovens sem teto ou em meios 

institucionalizados na periferia da aiudad de México. A autora nos mostra como a troca 
de conhecimentos e o envolvimento entre a pesquisadora e os sujeitos são fundamentais 

para a geração de novos saberes. 

Já Luiz eroppo e Mariana nereira narram uma experiência de pesquisa participativa 
com coletivos estudantis, a partir da participação em diferentes encontros e eventos.  

Os autores ressaltam não apenas a importância da elaboração de metodologias de pesquisa 

que incorporem os jovens como formuladores das propostas, como também evocam os 

desaios de pesquisa a partir das dimensões etária e geracional dos pesquisadores.

A participação não apenas no âmbito da pesquisa acadêmica, mas também nas múltiplas 

possibilidades de ação e representação política é o que destacam Alessandro Machado, 

)rene qantos e pafael Arenhaldt. aonforme esses autores, seria preciso ouvir e dar mais voz 
aos mais jovens, desenvolvendo, assim, uma pedagogia da coniança, que os faça acreditar 
que participar nas mais diferentes esferas públicas é fundamental para as suas vidas.

nor outro lado, Manel Jiménez, Mittzy Arciniega e Ariadna qantos apresentam dois 
projetos de pesquisa nos quais o audiovisual tem sido aplicado como uma ferramenta 

empoderadora, tanto individualmente quanto na construção da identidade coletiva e de 

uma cidadania mais crítica, comprometida e participativa. 

nor im, lele (ansen relete sobre duas técnicas jogo de associação e passeio pelo 
bairro  para uma pesquisa com jovens que incentive processos criativos e de ação, a im 
de favorecer discursos livres sobre identidades e pertencimentos socioculturais.

lós, editores, temos a certeza de que os artigos que compartilhamos nos ajudarão  
a compreender as/os jovens a partir de suas realidades e que a pesquisa e/ou a participação 
por meio de políticas p’blicas locais e internacionais sejam realizadas com elas/eles.

Mònica Figueras-Mas – Professora Titular do Departamento de Comunicación de la Universitat 

Pompeu Fabra (Barcelona-España). Coordenadora do grupo de pesquisa JOVIS.com.

Mauricio Perondi – Professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul - UFRGS (Porto Alegre-Brasil). Membro do Grupo de Trabalho Movimentos sociais, sujeitos 

e processos educativos da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação-

ANPED (Brasil).

Carmen Flores – nrofessora com dedicação exclusiva do aentro de )nvestigaciones 
)nterdisciplinarias qobre besarrollo pegional da sArx, México. )ntegrante do qistema lacional 
de Investigadores SNI-C CONACYT.



10      .  número 27 . ano 8 . mai-ago 202010   .  número 27 . ano 8 . mai-ago 2020

   

“Mostre-me a sua vida”:  
a caminhada guiada pelo bairro  
e o jogo de associações na  
pesquisa qualitativa com jovens1

Nele Hansen 

1 Tradução para o português de João Gabriel Almeida.

) a : Pxhere
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Introdução

Entre 2014 e 2016 acompanhei, no âmbito da minha pesquisa de doutorado, 24 jovens 

em seu cotidiano e em seus espaços vitais na região metropolitana de Barcelona. 

Esses meninos e meninas tinham entre 13 e 24 anos e vieram de famílias dominicanas 

e equatorianas ou de casais mistos de um desses dois grupos (o pai ou a mãe eram 

dominicanos / equatorianos e o outro progenitor, espanhol . ms e as jovens já haviam 
nascido na Espanha ou haviam chegado a Barcelona durante a infância. O objetivo da 

pesquisa era identiicar suas identidades socioculturais e encontrar seus leitmotivs 

vitais, ou seja, aquelas identiicações relacionadas a espaços, grupos, hobbies ou 
práticas culturais  que os jovens consideravam signiicativos para suas vidas. lo nível 
metodológico, parti de uma perspectiva qualitativa e etnográica, aplicando na medida 
do possível uma metodologia participativa. Eu queria abordar as diversas realidades da 

juventude de maneira holística e empática, ao mesmo tempo em que era consciente da 

minha subjetividade como pesquisadora em cada momento  (para mais informações, 

consulte (ansen, . mptei pela realização de estudos de caso, através dos quais eu 
pudesse me aproximar muito do mundo de cada uma das meninas e meninos e entender 
seus signiicados sob a perspectiva deles. cste artigo irá se aprofundar em duas das 
técnicas que se mostraram mais proveitosas para minha pesquisa.2

Enfoque metodológico

nara realizar os estudos de caso, procurava técnicas que me permitissem abordar os 
jovens adequadamente e discorrer sobre suas realidades de forma holística, empática 

e interativa. Pretendia usar técnicas que evocassem movimento e criatividade e que 

fossem, além disso, contrárias a qualquer situação semelhante a uma prova ou uma aula 

que eles e elas já viviam em suas vidas diárias no sistema de ensino formal. Interessei-

me pelas técnicas que conseguiam gerar um discurso espontâneo e permitiam que os 

e as jovens se expressassem em seus próprios meios e contextos. A pesquisa social 
com jovens implica a necessidade de aplicar abordagens e técnicas diferentes daquelas 

usadas em adultos, mas também em crianças (ver também Hopkins, 2010; Skelton, 2008; 

qkelton; talentine, ; rrell; tan (oven, . lo entanto, ainda existem poucas 
publicações sobre uma metodologia especíica de pesquisa com adolescentes e jovens. 
A maioria dos métodos aplicados com jovens são adotados a partir de métodos para 

crianças ou adultos, algo que está mudando apenas recentemente (Hopkins, 2010; 

Morrow, ; mrtiz euitart, . As metodologias participativas, e concretamente 
a investigação ação participativa (IAP), oferecem um enfoque e propostas concretas 

muito interessantes (ver Kindon; Pain; Kesby, 2007). No meu caso, apliquei um enfoque 

participativo na sua dimensão l’dica, interativa, criativa e lexível  Agrelo,   – 
como se verá adiante – mas não tanto como um processo investigativo IAP, como seria 

se o projeto fosse levado a cabo pelos próprios jovens. 

2   Para mais informações sobre os resultados da pesquisa, consulte a tese (Hansen, 2017).
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A busca por novas abordagens não exclui o uso de técnicas tradicionais de antropologia, 
como a observação participante e a etnograia registrando observações e relexões em 
um diário de campo . be fato, um acompanhamento próximo e prolongado no tempo dos 
sujeitos do estudo, dentro de seu ambiente habitual, é perfeitamente combinado com  

a aplicação de outras técnicas especíicas que ajudam a estimular a relexão e o discurso 
dos sujeitos sobre tópicos relevantes. Acima de tudo, as abordagens da geograia e da 
pesquisa social com crianças me forneceram técnicas de pesquisa muito proveitosas. 

aonduzi os estudos de caso com um conjunto de dez técnicas diferentes: mbservação 
participante e acompanhamento dos e das jovens por um longo período de tempo 

(dependendo das oportunidades e disposições caso a caso); conversas informais com 

eles e elas, seus irmãos e irmãs e seus amigos e amigas; uma entrevista semiestruturada 

com suas famílias; um breve questionário escrito sobre seu peril socioeconômico  
e hobbies; um mapa mental das atividades diárias; um mapa mental de acontecimentos 

vitais; o jogo das associações; a caminhada guiada pelo bairro; a compilação de fotos do 

quarto e do objeto favorito e a análise de sua rede social oline (com o software Egonet). 

ssei esse conjunto de ferramentas diferentes de maneira lexível, dependendo das 
características do informante, da situação e do contexto. A seguir, apresento duas das 
técnicas que considero essencialmente interessantes e inovadoras: a caminhada guiada 

pelo bairro e o jogo das associações. 

Aproximando-se da realidade juvenil através de técnicas: 
a caminhada guiada pelo bairro e o jogo da associação

A caminhada guiada pelo bairro

ms lugares por onde os e as jovens transitam, onde socializam e passam a maior parte do 
tempo são altamente signiicativos para suas identidades e explicam muito sobre suas 
dinâmicas cotidianas e extra cotidianas (ver também Aitken, 2001; Skelton; Valentine, 

1998). Também podem abrigar memórias ligadas à própria história de vida. Por esse 

motivo, considerava importante analisar a relação dos e das jovens com locais públicos 

e privados do seu entorno, principalmente os mais importantes em suas vidas, os que 

frequentam constantemente ou os que evitam. Vários estudos demostraram que os 

locais p’blicos são signiicativos para os e as jovens, na medida em que proporcionam 
um lugar para socializar com seus e suas colegas, longe das restrições institucionais ou 
do controle dos pais e mães Bunnell et al., ; aahill, ; deixa, ; deixa et al., 

; eough; dranch, ; mrtiz et al., ; nrats derret et al., ; rravlou et al., ; 
Trell; Van Hoven, 2010; Weller, 2006). 

A técnica da caminhada guiada pelo bairro tem sido usada principalmente na geograia 
e na sociologia, e especiicamente nas pesquisas com crianças, adolescentes e jovens 
Ames et al., ; mrtiz et al., ; rrell; tan (oven, . nelas suas dinâmicas, se 

pode considerar uma técnica participativa, já que enfatiza a participação ativa dos e das 
jovens, uma dimensão lúdica que apela à sua criatividade (ver também Hopkins, 2010; 
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Kindon et al., 2007). A caminhada é uma técnica especialmente youth-friendly, por ser 

muito ativa e realizada fora do controle da casa e da família. lesta atividade, pede-se 
aos jovens que mostrem ao pesquisador ou pesquisadora os lugares que lhes parecem 

mais importantes em suas vidas, os que costumam frequentar ou os que têm um 

signiicado especial por qualquer outro motivo. m jovem ou a jovem guia o pesquisador 
ou pesquisadora por esses locais durante uma caminhada, determinando o caminho,  

o tempo etc. Além disso, se pede ao ou à jovem que tire fotograias desses lugares. 
burante a caminhada, fala-se informalmente sobre os lugares e seus signiicados: nor que 
esse lugar é importante para você? Com quem você vem? Com quem você se encontra? 

m que você associa a este lugar? lormalmente, os e as jovens indicam lugares próximos, 
mas, em alguns casos, também apontam para outros bairros da cidade, dependendo da 

história vital do ou da jovem e de seu grau de mobilidade espacial. Em todo momento, 

é importante que o pesquisador ou a pesquisadora faça anotações mentais durante  

a caminhada e as registre após a atividade no diário de campo.

la minha pesquisa a caminhada guiada costumava ser a primeira atividade a ser realizada 
com os e as jovens, mas sempre dependendo da situação especíica e sempre após um 
primeiro encontro com o ou a participante. A atividade funcionava em muitos casos 

para quebrar o gelo, pois implicava movimento, interatividade e permitia se conhecer 

em um contexto informal. Além disso, permitia estar fora do escopo das famílias, que 
com frequência desejavam supervisionar as reuniões (interferindo assim na dinâmica). 

Mesmo assim, só foi possível realizá-la quando jovens e famílias sentiram coniança 
suiciente comigo. nara algumas famílias, parecia uma atividade um tanto suspeita 

um estranho leva meu ilho ou ilha para passear , por isso era necessário explicar 
cuidadosamente o objetivo e o procedimento da caminhada. Também pareceu estranho 

para alguns e algumas jovens que alguém se interessasse por seus lugares favoritos  

e quisesse caminhar com eles no seu bairro. 

As caminhadas realizadas tiveram características muito diversas e levaram a resultados 
muito diferentes, dependendo das características do ou da jovem. Alguns ou algumas 

jovens, por exemplo, mostraram uma clara preferência por espaços privados e não 
públicos, não se relacionavam muito com o seu entorno. Nesses casos, a caminhada 

pelo bairro resultava bastante pobre. Era muito mais interessante passar um tempo com 

esses jovens e essas jovens em seus espaços privados, como a casa da família ou o quarto 

deles. A caminhada foi muito proveitosa com jovens que se relacionavam com o bairro  

e costumavam se deslocar por diferentes espaços públicos ou semipúblicos (como 

centros cívicos, espaços juvenis etc.). 

sm dos passeios mais interessantes que iz foi com dois jovens na cidade de (ospitalet 
de Llobregat, localizada nos sub’rbios ocidentais de Barcelona. cste passeio pode servir 
como um exemplo para explicar possíveis dinâmicas da caminhada guiada. Mario e Luis3 

eram amigos, tinham 14 e 15 anos e eram de famílias dominicanas. Luis já tinha nascido 

aqui e Mario chegou com 6 anos na Catalunha. Os dois amigos demonstravam um 

3   Pseudônimos.
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pronunciado senso de pertencimento ao bairro La rorrassa / aollblanc em (ospitalet  
e praticamente realizavam todas as atividades diárias dentro dos limites dele.  
la caminhada pelo bairro, icou claro que os dois conheciam muito bem os locais 
relevantes do bairro e que se deslocavam com   segurança pelas ruas, praças e parques. 

Os meninos me levaram primeiro ao maior parque do bairro, que eles dividiram, com um 

mapa mental, em diferentes áreas:

Mario e Luis dividem claramente as áreas do parque em três espaços diferentes. 

A área dos cães, a colina e o jardim eles classiicam como a parte ilegal, suja  
e bagunçada. cles me dizem que na colina a prefeitura removeu muitas árvores 
e plantas, porque havia muito tráico de drogas no mato. Muitas drogas 
estavam neste parque. E era perigoso para nós, quando éramos crianças, vidros 

quebrados e seringas...” no entanto, eles não perceberam isso como uma má 

inluência, porque enquanto você ica longe e não procura problemas e sabe 
com quem não deve mexer, não é seu assunto...  cles me dizem que algumas 
de suas amigas têm medo de atravessar o parque, por medo de estupros. E que 

existem prostitutas oferecendo seu trabalho  no parque. biário de campo, 
novembro de 2015;  Hansen, 2017) . 

Imagens 1 e 2. Impressões da parte “suja e bagunçada” do parque de la Torrassa

 

Fonte:  Elaboração própria

bepois passamos para a área que Mario e Luis deinem como limpa e arrumada, 
a legal . É a zona juvenil de jogos e esportes. la quadra de basquete, um grupo 
de adolescentes está jogando. Em outro espaço, algumas crianças jogam 

futebol... É a área que mais lhes agrada por suas características positivas.  

c a terceira zona, em uma parte extrema do parque, eles classiicam como a mais 
conlituosa: segundo eles, os dominicanos se re’nem ali, os mais conlitivos . 
Atividades ilícitas estão claramente associadas ao coletivo estigmatizado  de 
jovens dominicanos masculinos. Um grupo de dominicanos, jovens adultos, 

está sentado em um banco. Mario e Luis airmam que não queremos mexer 
com eles”. (Diário de campo, novembro de 2015;  Hansen, 2017) . 

nelos comentários dos meninos, icou evidente que crianças e jovens conheciam bem 
os limites do espaço público: sabiam para onde ir e não ir, com quem sair e quais lugares 

evitar ver também mrtiz et al., , p. . Além disso, a caminhada podia mostrar, como 
no caso de Luis e Mario, a identiicação e desidentiicação com certos grupos do espaço 
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público e com seu próprio coletivo de origem: os dois se recusaram claramente a se 

identiicar com a parte problemática do coletivo dominicano, homens jovens envolvidos 
(supostamente) em atividades violentas e ilegais. Em seguida, Mario e Luis me levaram 

por diferentes lugares, até chegar a uma grande rua comercial, que constituía a fronteira 

com a cidade de Barcelona. Nesse momento se manifestou a percepção pelos meninos 

de uma linha divisória clara entre Barcelona e Hospitalet:

ahegamos à estrada aollblanc. Mario diz: Lá já é Barcelona, veja, como você 
pode ver adiante que é Barcelona e atrás é Hospitalet” Quando digo a eles, 

surpresa, que não vejo tanta diferença, eles me explicam: rudo é mais amplo 
lá, mais organizado, com grandes edifícios, com muito mais comércio, com 
restaurantes...” Atravessamos a “fronteira”. Mario presta muita atenção aos 

restaurantes, bares e cafés. Ele está animado: “Veja, eles estão cheios, estão 

sempre cheios! Olha, você pode ver que a comida é de boa qualidade...” Mario 

me diz que gostaria de morar no bairro aollblanc, em Barcelona, em um desses 
prédios altos… porque eles parecem modernos e espaçosos e grandes…  

e mais silenciosos que em Hospitalet”. [...] “E mais na Estrada de Sants, e em 

direção à nlaça de qants, existem muitas lojas boas, muitos comércios, bons 
restaurantes, tudo...” Suas descrições aludem à sensação de viver na periferia 

da grande capital, do centro. Mario e Luis traçam assim uma fronteira de classe 

e prestígio social. (Diário de campo, novembro de 2015;  Hansen, 2017).  

A caminhada pelo bairro evidenciou a percepção de Mario e Luis de viver na periferia do 

centro, o que representa poder, sucesso e bem-estar. Nessa perspectiva, eles se sentiam 

relegados a um padrão de vida mais baixo, sugerindo uma sensação de serem excluídos 
e marginalizados daquele centro. 

nor outro lado, a caminhada pelo bairro revelou locais importantes das geograias juvenis, 
como locais populares e de prestígio. Também permitiu que as crianças indicassem 

lugares signiicativos do âmbito familiar e de eventos importantes: 

Depois, passamos pelo McDonalds... Os meninos apontam que o McDonalds já 

está em Barcelona, não em Hospitalet. Novamente a alusão ao centro, à capital. 

aom os comentários, deduzo que é o ’nico lugar onde eles ocasionalmente 
saem para comer fora com a família. Portanto, é um lugar que marca um evento 

especial e um ritual familiar que eles avaliam como positivo. O McDonalds 

também parece ter um certo coolness e prestígio entre os adolescentes e é um 

importante ponto de encontro para as geograias juvenis. biário de campo, 
novembro de 2015;  Hansen, 2017).  
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Imagem 3. McDonalds do ‘centro’, Collblanc Road

Fonte: Elaboração própria

Como podemos ver, a técnica da caminhada guiada pode revelar importantes práticas 

culturais, identiicação e desidentiicação e opiniões diversas, principalmente aquelas 
relacionadas ao espaço público, ao bairro, às pessoas e aos diversos coletivos que habitam 

esses espaços. A caminhada permite que os e as jovens gerem uma liberdade de expressão, 
reforçada e acompanhada de movimentos físicos (caminhar, parar, seguir, dar a volta etc.). 

rambém apresenta uma oportunidade para o pesquisador aproximar-se dos jovens de 
maneira informal, interativa e ser capaz de ver o ambiente ao redor através de seus olhos. 
nermite momentos de surpresa e relexão para o pesquisador ou para a pesquisadora, 
principalmente quando se trata de lugares pouco conhecidos por ele ou ela. 

O jogo de associações 

A técnica do jogo de associações é baseada em uma ideia própria. Depois de iniciar  

o trabalho de campo e descobrir que os jovens costumavam responder de forma 

abreviada e pouco explicativa, decidi incorporar essa técnica no conjunto da metodologia. 
É inspirado no vídeo El Quiz do projeto Elevando as vozes das mulheres migradas contra 

o racismo (Rede de Migração, Gênero e Desenvolvimento e a Agência de Notícias com 

uma Visão de Gênero, 2013). Neste vídeo, pessoas de diferentes países são questionadas 

sobre o que associam a conceitos como: origem, imigrante, raça, branco ou preto.  

As associações das pessoas são breves, mas altamente esclarecedoras. csse exercício 
parecia muito atraente para sua aplicação com adolescentes e jovens, pois, para esse 

exercício os meninos e meninas não necessitam de muitos recursos retóricos e não se 
sentem interrogados, como em outros tipos de entrevistas mais formais. Dessa maneira, 

esperava provocar identiicações e discursos espontâneos.

No jogo, perguntei aos e às jovens sobre o que eles associavam com certos conceitos-

chave do estudo, como: escola, família, origem, Barcelona, Equador ou República 

Dominicana etc., mas também com conceitos relacionados à questão da identidade e seu 

sentido de pertencimento. Entre eles estavam, de propósito, alguns termos que podem 

parecer provocativos para os jovens, como: raça, imigrante, sudaka, branco ou preto. 

Provocante no sentido de que: por que perguntar a um ou uma jovem de família mista, 

nascida em Barcelona, sobre o termo imigrante? Minha ideia era justamente provocar 

reações espontâneas a essas palavras, porque frequentemente é em confronto com 



17      .  número 27 . ano 8 . mai-ago 2020

elas que a identiicação e desidentiicação dos e das jovens é claramente demonstrada. 
Antes de iniciar o jogo de associação, expliquei que se tratava de compartilhar comigo 
suas primeiras associações, a primeira coisa que viesse à mente, sem muita relexão. 
cu enfatizei que não era uma prova e que não havia respostas certas ou erradas. 
Dependendo do conceito, os e as jovens tinham mais ou menos associações. 

Apresentei cada um dos conceitos em algumas ichas de papel e as levava comigo 
nas reuniões com os e as jovens. Dessa maneira, eu poderia usar o jogo de associação 

espontaneamente, sempre que tivesse a oportunidade. A vantagem do jogo é que ele 

pode ser feito em 10 ou 15 minutos, sempre dependendo das respostas dos e das jovens. 

A técnica serviu para aprofundar em assuntos pouco desenvolvidos em conversas 

anteriores, ou para pedir-lhes para detalhar uma associação especíica. ssei o jogo em 
momentos muito diferentes dos encontros: em alguns casos, era depois de conversas 

e caminhadas no bairro, em outros casos, no inal das reuniões e, em muitos casos, em 
espaços vazios, quando havia pouco tempo para usar outras técnicas. 

O jogo de associações ajudou a evocar reações espontâneas, como no caso de Rafa, 

um jovem nascido na Catalunha. Quando perguntei sobre sua associação com a palavra 

imigrante, ele respondeu: “Mas eu não sou imigrante!” (Hansen, 2017). Sua clara rejeição 

da identificação como pessoa imigrante foi esclarecedora e reivindicou sua identidade 

como nativa diante dos processos de racialização e estereotipagem por parte de pessoas 
de fora. A vantagem do jogo é que não faz perguntas especíicas e pode, desse modo, 
dar origem a qualquer tipo de associação ou suposição, como neste caso (“Ela assume 

que sou imigrante!”), (Hansen, 2017 ). O mesmo aconteceu quando perguntei a Santi, 

um jovem adulto de uma família dominicana mista nascida na Catalunha, sobre a palavra 

imigrante. Ele respondeu: “algo que eu não escolhi”. Sem entendê-lo no começo, 

continuei perguntando a ele sobre esse signiicado e ele me explicou que se identiicava 
em certas situações sociais como imigrante, já que outros costumavam determiná-lo 

como imigrante. Essa posição não havia surgido em nenhum momento nas conversas 

anteriores, quando perguntava a qanti sobre suas identiicações culturais nacionais.

m jogo de associações possibilita a associação com imagens, que muitas vezes explicam 
melhor que mil palavras como os e as jovens se sentem. É o caso de Helena, uma menina 

de família dominicana mista nascida na Catalunha. Tive problemas para entrar no seu 

mundo, ela tinha bastante receios de me contar sobre ela. No entanto, através do jogo das 

associações foi possível entrar gradualmente, de maneira pouco invasiva e mais agradável. 

Com a palavra estudo, Helena associou: cu lembro como escuro. Lembro que às vezes 
estou lá, tudo escuro e com uma lâmpada. Iluminando o papel. Um papel escrito.” (Diário 

de campo, 2014; ver Hansen, 2017). Esta imagem da lâmpada que ilumina o papel no meio 

da escuridão evocou uma poderosa sensação de solidão, concentração ou pressão. Essa 

imagem deu origem a uma conversa mais extensa com (elena sobre seus sentimentos 
sobre os estudos e a grande pressão que ela sentia nessa área, além dos conlitos que ela 
teve por causa disso com suas famílias, especialmente com sua mãe.  

O jogo de associações forneceu informações úteis em nível individual em quase todos 

os casos, ao mesmo tempo que enriqueceram as histórias vitais de muitos jovens.  
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Por outro lado, a análise conjunta das respostas desenhou um poderoso imaginário 

coletivo sobre os diferentes conceitos. Com todas as respostas, consegui criar árvores de 

associação para cada item. nor exemplo, os e as jovens tinham as seguintes associações com  
o conceito de ser adulto: 

Figura 1: Árvore de associações dos e das jovens com o termo “Ser adulto”

Fonte: Elaboração própria (ver Hansen, 2017). O tamanho dos nós não corresponde a maior ou menor incidência 
ou importância, é apenas devido ao comprimento das palavras. Palavras acentuadas em negrito mostram uma 
incidência mais alta foram nomeadas mais de uma vez por jovens diferentes . A classiicação é aleatória.

Esse conjunto de associações permitiu ilustrar de maneira poderosa alguns dos principais 

resultados do estudo, ou seja, foi capaz de acompanhar em grande parte a análise de 
todas as informações coletadas.

pelexões metodológicas a nível de conclusão

Como já vimos, as duas técnicas têm vantagens e desvantagens. A caminhada guiada 

pelo bairro é uma técnica muito ’til para explorar as relações entre o espaço geográico 
e a realidade dos jovens e serve para sublinhar a grande importância dos lugares (que 

permitem, expressam, inibem, transmitem  na vida dos e das jovens. lo entanto, isso 
se aplica principalmente àqueles e àquelas jovens que têm um relacionamento com 

o ambiente, com locais públicos. Por outro lado, muitos e muitas jovens dão pouca 

importância a lugares fora dos espaços privados e habituais (a escola etc.) e, portanto, 

não querem realizar a caminhada guiada. Lembro-me especialmente de um garoto de 
família catalã-dominicana que se recusou a dar um passeio no bairro “porque estava 

muito quente”, porque ele era “muito preguiçoso”... mas que me mostrou nas conversas 

subsequentes não ter nenhum relacionamento com o bairro onde morava nos ins de 
semana com a mãe, dado que ia para a casa do pai e de lá para o internato (espaço 

bastante fechado e controlado onde ele morava durante a semana), com pouco contato 

com o espaço exterior. 
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mu seja, a técnica é proveitosa quando os e as jovens sentem uma identiicação mínima 
com seu entorno imediato, quando gostam de se deslocar pelo bairro e também de se 

movimentar. Também deve ser levado em consideração que requer algum tempo de 

realização -  horas  e que depende das condições climáticas. be fato, em alguns casos, 
tive que cancelar os passeios já acordados por causa de chuva e assim trocar de técnica. 

cm alguns casos, optei, por exemplo, pelo jogo de associações ou pelo mapa mental; 
atividades que podem ser realizadas em casa sem muita preparação. 

De qualquer forma, a caminhada pelo bairro funcionou em muitos casos como primeiro 

contato e como uma maneira informal e agradável de iniciar conversas sobre os interesses 

e atividades dos e das jovens. Acima de tudo, no caso de jovens tímidos ou desconiados, 
a caminhada permite conversar sobre tópicos e fazer perguntas andando ao lado do e da 
jovem, sem precisar olhar nos olhos deles e delas. Essa forma elimina a sensação de estar 

sendo observado ou estar sendo o foco de atenção do pesquisador ou da pesquisadora 

e suaviza a dinâmica de entrevistas mais clássicas, como sentar de frente um ao outro, 
olhar nos olhos etc. A caminhada pelo bairro abriga, acima de tudo, uma grande 

fortaleza: conversar com jovens sem a presença de suas famílias e fora do alcance do 
controle parental e escolar (a casa, o lar, o colégio). Isso permite, em diferentes casos, 

que os e as jovens se atrevam a falar mais abertamente sobre suas coisas e até expressar 
críticas a suas famílias ou contar o que está acontecendo em casa. No entanto, é uma 

técnica que exige que famílias e jovens coniem no pesquisador ou na pesquisadora.  
la maioria das vezes, as mães que ocupavam, mais do que os pais, o papel de cuidadora 
e educadora) me perguntavam “mas por que você quer sair sendo que estamos tão bem 

aqui em casa? , expressando desconiança de mim, mas também do espaço p’blico e dos 
seus perigos (dependendo do bairro em questão). Isso foi percebido mais em famílias da 

classe média alta do que na classe baixa. nortanto, foi positivo ter conversado, a priori, 

com os e as jovens e suas famílias em reuniões informais, para estabelecer relações de 

coniança anteriores. 

O jogo da associação é uma técnica que complementa muito bem outras técnicas de 

pesquisa, como conversas, caminhadas, mapas mentais, observação participante ou 

questionários. Por sua dinâmica, é uma boa técnica para se ter à sua disposição, caso 

haja pouco tempo, quando as conversas não são luidas ou os e as jovens se recusam 
a realizar outras atividades planejadas e é necessário improvisar . rorna-se uma 
atividade frutífera com jovens com alto nível de imaginação e relexividade, pois, 
assim, as associações geram poderosas imagens, ideias e discursos que complementam 

muito bem as histórias de vida. Também foi uma técnica ideal para jovens com poucos 

recursos retóricos, uma vez que o jogo pode funcionar como um impulso para reletir 
sobre algum assunto, que pode ser aprofundado em perguntas consecutivas. Ou seja, 

a técnica permite criar um segmento estruturador para uma conversa. Não substitui uma 

narrativa própria, mas pode fornecer informações interessantes quando interpretamos 

identidades e senso de pertencimento. 

Além disso, os e as jovens não têm a sensação de serem submetidos a um interrogatório, 

mas estão participando em um jogo simples. Nesse sentido, o jogo é mais atraente  

e divertido para os e as jovens do que uma simples entrevista. Além disso, como expliquei 
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anteriormente, o jogo pode gerar associações surpreendentes, que não sairiam dessa 

maneira em conversas ou entrevistas, as quais vale a pena investigar. Do meu ponto 

de vista, o jogo permite uma associação espontânea, que pode contradizer ou sair de 
discursos internalizados. norém, observei que, no caso de jovens com alto nível de retórica 
- ou seja, quando são capazes de fornecer informações extensas e contextualizadas 
sobre si mesmos e sua visão de mundo - o jogo das associações não é particularmente 

’til, já que narrativas livres - expressas em conversas - são mais sugestivas. Mas, embora 
não forneçam muitas informações novas, as associações podem conirmar opiniões  
e posições já expressas anteriormente.  

No caso da minha pesquisa, essas duas técnicas de pesquisa, a caminhada guiada  

e o jogo das associações, foram uma parte fundamental do conjunto de técnicas e foi 

precisamente esse conjunto que me proporcionou uma abordagem lexível, interativa, 
dinâmica e bem-sucedida para as realidades da juventude. Em todo o momento, as 

técnicas podem ser interpretadas como recursos lexíveis, não como técnicas imóveis. 
Atividades que vão contra a dinâmica e a personalidade dos e das jovens não devem 

ser forçadas. Ou seja, as técnicas devem sempre ser adaptadas à personalidade e às 

preferências do ou da informante. Durante todo esse processo, devemos, como 

pesquisadores e pesquisadoras, agir com grande sensibilidade e olfato, para saber quais 

ações executar a cada momento, sempre com o objetivo de fornecer informações ricas, 
contextualizadas e eticamente responsáveis. 

A caminhada pelo bairro e o jogo das associações fazem parte de novas abordagens  
e iniciativas de pesquisa social com jovens. Aplaudo as tendências que respeitam cada 

vez mais as particularidades, características e dinâmicas do mundo juvenil e que também 
suavizam as relações de poder existentes entre adultos e jovens com técnicas participativas 
e interativas. Convido pesquisadores e pesquisadoras - especialmente jovens - a continuar 

explorando, de maneira interdisciplinar, novos caminhos metodológicos e a serem 
inspirados, não apenas pela razão, mas também pela intuição e emoção.
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p  leste artigo exponho duas técnicas inovadoras para a pesquisa social e qualitativa com jovens: 
A caminhada pelo bairro e o jogo de associações. Formam parte de um conjunto de 10 técnicas 

de investigação que apliquei na minha pesquisa doutoral sobre identidade e identiicações de 
jovens de famílias dominicanas e equatorianas em Barcelona. Demarcando as duas técnicas 

na minha aproximação metodológica à investigação, detalho o procedimento delas e minha 
experiência na sua utilização. aompartilho, ao inal, minhas relexões metodológicas sobre elas 
e sobre a investigação social com jovens de maneira geral. 

Palavras-chave: pesquisa social com jovens, metodologia qualitativa, caminhada pelo bairro, jogo de associações, 

identidade juvenil.
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“Show me your life”:  

the guided walk and the association game in qualitative research with young people

A  )n this article ) expose two innovative techniques for qualitative social research with young 
people: The guided walk through the neighbourhood and the association game. They are part of 

a set of 10 research techniques that I applied in my doctoral research on the identities of young 

people from Dominican and Ecuadorian families in Barcelona. Framing the two techniques in 

my methodological approach, ) detail the procedure of the two techniques and my experiences 
with them. dinally, ) share methodological relections about them and social research with 
young people in general.

Keywords: social research with young people, qualitative methodology, guided walk through the 

neighbourhood, association game, youth identity.
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Introdução

rradicionalmente as diferentes técnicas etnográicas e especiicadamente as ferramentas 
audiovisuais de coleta de dados se centraram em estudar o sujeito de fora e, como airma 
Sucari (2007), prevalecia o olhar do outro como objeto de estudo, como sujeito contido 

de um discurso ideológico. 

No entanto, nos últimos anos, essa abordagem foi contestada, especialmente no campo 

da Investigación y Acción Participativa (IAP), 

sm método de estudo e ação que busca obter resultados coniáveis   e ’teis 
para melhorar situações coletivas, baseando a pesquisa na participação dos 

próprios grupos para investigar, que deixam de ser o objeto  de estudo a sujeito 
protagonista da pesquisa” (Alberich, 2008, p. 139).

A IAP também considera o dispositivo audiovisual como uma ferramenta para gerar 

conhecimento, participação e mudança social, tudo baseado no surgimento de novas 

formas de entender a interação social. Nesse sentido, a narrativa audiovisual é aquela 

em que o sujeito a investigar é protagonista de sua intensa história. 

A conscientização dos passos em direção a essa capacitação pessoal, por meio de 
histórias audiovisuais, é em si uma ação empoderadora. Entretanto, o que entendemos 

por empoderamento? Tomando como referência certos estudos que acompanham  

a conceituação do termo, Rappaport (1981; 1987), Freire (1987), Zimmerman (2000)  

e Úcar et al. (2016), a noção de empoderamento refere-se essencialmente à capacidade  

de tomar decisões vitais de forma autônoma e, a uma segunda variável, o fato de 

executá-las. m contexto e as condições favoráveis   para que isso aconteça adquirem um 
papel fundamental nesse processo. lesse sentido, existem muitas iniciativas que não 
apenas acompanham esses processos de tomada de decisão e seus contextos para levá-
los à ação, mas também explicam esses desenvolvimentos e, assim, se tornam agentes 
de empoderamento. Esse é o ponto de partida deste artigo.

nara explicar essa dinâmica, nesta comunicação, são apresentadas duas experiências de 
trabalhos de pesquisa, o projeto (cBc nome da deusa grega da juventude , inanciado 
pelo Ministério da Economia, Indústria e Competitividade e liderado pela Universidad 

de Girona, Espanha, do qual participam pesquisadores e pesquisadoras de mais quatro 

universidades: Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad de Barcelona, Universidad 

Pompeu Fabra e Universidad Autónoma de Madrid, Espanha; e o projeto Activismos en 

Femenino (ActiFem): o discurso feminista nas mulheres jovens em grupos de protesto 

não feministas  e em seu cotidiano, inanciado pela Agencia aatalana de Juventud de la 
Generalitat de Cataluña e liderado pela Universidade Pompeu Fabra, Espanha. 

Em ambas as investigações, a criação audiovisual é um dos instrumentos de pesquisa 

materializados em diferentes tipos de produtos que se cruzam com o restante da 
metodologia.
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Assim, por um lado, o (cBc tem como objetivos deinir e identiicar quais são os espaços, 
momentos e processos que intervêm no empoderamento dos jovens, além de identiicar  
os fatores potencializadores e os fatores limitadores do empoderamento juvenil através 
da análise dos discursos e práticas dos educadores e educadoras. Com vistas a alcançar 

esses objetivos, desenvolveu em sua primeira fase um documentário interativo que inclui 

o testemunho de empoderamento de seis jovens, após a participação em uma oicina de 
pedagogia audiovisual. E, em uma segunda etapa, uma plataforma participativa através 

de alguns cadernos de campo nos quais grupos de educadores reletiram sobre as ações 
que tomam para empoderar os jovens com quem trabalham. O resultado, em ambos 

os casos, é um dispositivo digital aberto ao usuário e na forma de colagem virtual,  

que vincula as relexões dos educadores a peças audiovisuais e grupos de discussão.

nor outro lado, o Actidem Activismos en demenino  analisa as expressões feministas 
diárias de mulheres jovens que participam de grupos reinvidicatórios não feministas. 

m projeto busca coletar as vozes das mulheres jovens e, assim, contribuir para o seu 
empoderamento.  Quatro meninas foram selecionadas do número total de participantes 

para trabalhar cápsulas audiovisuais autobiográicas, com o objetivo de reletir suas 
experiências de gênero como jovens na vida cotidiana. 

As quatro participantes têm histórias de vida e realidades socioeconômicas diferentes, 

mas estão unidas por uma visão reinvidicativa do mundo, estando intimamente ligadas 

à arte e à expressão corporal, ferramentas que usam para expressar suas emoções  
e mostrar o que consideram injusto. São jovens conscientes das desigualdades de gênero 

na vida cotidiana e, embora se considerem mais defensoras de idéias feministas do que 

feministas, expressam seu desejo de serem agentes de mudança nos contextos em que 
se desenvolvem.

A autonarração através do audiovisual

nor um lado, como airma qucari , a posse e o controle dos dispositivos técnicos 
estabelecem desde sempre uma relação de poder entre aqueles que os administram  

e os controlam e entre aqueles que os consomem” (p. 70) e, embora possam não estar 

plenamente conscientes, os as  jovens fazem uso frequente dessa posse e controle. 
nroduzem e compartilham imagens continuamente, sabem como preferem se ver  
e serem vistos, a ponto de compartilhar uma experiência se tornar ainda mais importante 
do que a própria experiência. nrincipalmente nas redes sociais, esses fatores inluenciam 
na construção de sua identidade pessoal dernández-nlanells; Masanet; digueras, .

Além disso, como airma Lévy , as competências e dispositivos técnicos têm  
o duplo potencial de promover a cristalização e a memória das pessoas e, por sua 
vez, ser instrumentos que revigoram a capacidade de sentir e expressar. Assim, com 
essas ferramentas audiovisuais, podemos gerar imagens vinculadas à imaginação, mas 

também à memória e ao desejo, o que requer e causa uma relexão sustentada.
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Assim, dar o controle do produto audiovisual aos(às) jovens, coloca-os em condições 

de igualdade em relação a quem investigam, tanto em termos de comunicação, quanto 

dando a eles domínio técnico. 

lo entanto, a autonarração através do audiovisual não implica apenas dar voz 
aos investigados, mas também buscar um exercício de autorrelexão, descoberta, 
reconhecimento e reconstrução identitária. E é aí que surgem as perguntas do 

antropólogo visual Jean Rouch (1974), que questiona acerca de como penetrar na 

alteridade para falar a partir dela, e como fazer com que o sujeito assuma a voz de sua 
própria história para deixar de ser um objeto de estudo e se tornar o arquiteto de seu 
próprio discurso?

lesta linha, pivas  relete sobre o signiicado de dar voz às pessoas que participam, 
não apenas de uma perspectiva descritiva de suas vidas e pensamentos, mas também 

motivando os(as) participantes a se questionarem a partir de seus discursos e serem 

capazes de contextualizar suas histórias para lhes dar um sentido social, político, moral 
e econômico. Assim, fornecer aos e às participantes uma ferramenta de expressão 
criativa, como é a câmera, nos dá a oportunidade de gerar um olhar crítico em relação 

ao ambiente em que vivem, a im de fortalecer seu vínculo com ele.

Nesse sentido, Freire (1970) já tratava, em meados da década de 1990, sobre  

a necessidade de o oprimido  reletir sobre sua situação e tomar consciência sobre si 
mesmo e seu entorno como um caminho para sua “libertação”. Tudo isso através do 

diálogo e a colaboração, promovendo, dessa forma, “romper a cultura do silêncio, onde  

o audiovisual, especialmente se utilizado pelas mesmas pessoas oprimidas, poderia ajudá-
las a reletir sobre suas experiências, articulando descontentamento e esclarecendo 
ideias para a ação” (Singhal et al., 2007, p. 216).

nor im, destacamos a aplicação da metodologia participativa por meio do audiovisual, 
tendo em vista a sua capacidade de inluenciar na predisposição à participação 
democrática, pois contribui para sua deinição como pessoas críticas, comprometidas 
e participativas.

Metodologia

No campo da pedagogia social, a metodologia participativa usada com mais sucesso 

e frequência principalmente no mundo anglo-saxão  tem sido a Photovoice (Wang, 

2006). Essa técnica articula-se a partir de um processo duplo: enquadrar visualmente 

um determinado problema social através das fotograias tiradas pelos participantes ao 
longo do seu dia a dia  para, posteriormente, dar lugar a uma relexão em grupo sobre 
as imagens que eles representam. nodemos resumi-lo como o processo de visualizar, 
verbalizar e, inalmente, reagir, com o objetivo de permitir que as pessoas identiiquem, 
representem e melhorem sua própria comunidade através de uma técnica fotográica 
especíica  uang, , p. .

qua natureza inclusiva e sua adaptabilidade entre diferentes grupos culturais permitiram 
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realizar experiências para dar voz a certos grupos e promover mudanças no centro 
de uma comunidade, como a erradicação da violência juvenil (Wang et al., 2004), 

a integração social de minorias raciais nritzker et al.,  ou a prevenção do crime 
mhmer; mwens, . As duas experiências que compõem este artigo desenvolvem,  

a seguir, de maneira detalhada, suas metodologias especíicas. Ambas re’nem elementos 
unívocos que permitem estabelecer uma estrutura metodológica mais ampla e comum:

1. Uma dinâmica de formação, na qual os participantes adquirem competências em 

alfabetização audiovisual em termos de técnica e gramática audiovisual.

2. sma análise dinâmica e conceitualização das mensagens a serem narradas a partir 
de suas próprias experiências, exemplos, referências audiovisuais e comentários das 
pessoas formadoras e/ou participantes.

3. Uma dinâmica de produção dos materiais.

4. sma dinâmica de visualização, relexão, troca e participação das produções 
realizadas.

Esses quatro movimentos articulam uma metodologia de trabalho que é dividida de uma 

maneira especíica em cada experiência, modulando as contribuições ’nicas de acordo 
com cada caso: (1) aos objetivos; (2) ao tipo de participante (idade, gênero, competências 

etc.); (3) ao tempo de desenvolvimento da atividade; e (4) ao retorno esperado.

O projeto HEBE

nara rastrear os signiicados e derivados do conceito de empoderamento juvenil  
(Úcar et al., 2016), o projeto HEBE foi estruturado em várias linhas de trabalho: (1) a revisão 

da literatura cientíica existente relacionada ao termo empoderamento;  questionários 
direcionados aos jovens para reunir suas opiniões a esse respeito; (3) as histórias de vida 

de várias pessoas que izeram surgir elementos signiicativos sobre o assunto, a im de 
derivar uma bateria de indicadores (Llena-Berne et al., 2017); e (4) o desenvolvimento 

de uma plataforma audiovisual, como um documentário interativo, com o objetivo de 

ser uma ferramenta para reletir sobre o empoderamento e incitar a ciência cidadã. 
O resultado se deve a uma estratégia tripla: a ilustração, através do audiovisual, dos 

processos de empoderamento vital de cada um dos jovens participantes; a criação de 

um circuito de empoderamento adicional pela conscientização progressiva de como 
esse treinamento pessoal foi produzido; e a veriicação da aprendizagem instrumental 
no uso de equipamentos técnicos e audiovisuais como mecanismo de expressão  
e autoairmação Jiménez-Morales; qalvadó; qourdis, .

ms peris dos seis jovens escolhidos atendiam aos critérios:  de diversidade geográica 
em todo o território catalão, abrangendo áreas rurais e urbanas; (2) de gênero, sendo  

 meninos e  meninas;  de pluralidade em sua identidade sexual;  de variedade em 
sua condição ativa na sociedade, estudantes, trabalhadores, desempregados etc.; (5) de 

diferença de idade, entre 18 e 27 anos; (6) de diferença de classe social; e (7) de amplitude 
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em ideologia e crenças.

Com o objetivo de promover esse intercâmbio para a criação audiovisual, o documentário 

foi desenvolvido por meio de uma oicina de pedagogia audiovisual que pretendia 
trabalhar dois grupos de metacompetências:

1. Metacompetências de pensamento crítico e autorrelexão, das quais emanam 
competências de conhecimento próprio e de grupo, e a conceitualização desses 
processos.

2. Macrocompetências de criação e expressão, das quais derivam competências de 
análise de histórias cinematográicas e competências técnicas para a criação de 
histórias audiovisuais.

Ao longo da oicina Jiménez-Morales; qalvadó, , foram desenvolvidas várias 
sessões que avançaram em diferentes fases: (1) a conceituação abstrata do termo 

empoderamento,  a apropriação do conceito e a aplicação à experiência pessoal,  
 a sensibilização expressiva através de referentes audiovisuais que reletem processos 

de autonarração do crescimento pessoal; e  o desempenho técnico da história textual  
e cinematográica, a im de transmitir o resultado da vivência pessoal de empoderamento.

bessa forma, as competências do pensamento crítico e da autorrelexão foram 
trabalhadas para derivar indicadores próprios e de grupo de empoderamento, que 

serviram aos jovens para poderem narrar-se. O fato de pensar em si, em sua dimensão 

mais íntima, e detectar quais elementos haviam sido empoderadores, foi considerado 

pelos jovens como um fato empoderador em si. Da mesma forma, contrastar com  

o resto foi decisivo.

Mas foram as atividades derivadas do trabalho de criação e expressão que catalisaram 
não apenas a aprendizagem sem precedentes até agora, mas a conscientização  
e a expressão de um discurso que permitiram tornar tangíveis as considerações  
prévias sobre o conceito em abstrato e aplicado à sua experiência.

m exercício consistiu em relatar de forma audiovisual as três grandes dimensões que  
a pesquisa detectou (Planas et al., 2016): os espaços, os momentos e os processos que 

contribuem para a formação dos jovens (Soler et al., 2017).

Essas histórias continham uma dinâmica empoderadora em diversos movimentos:

1. A ideação das peças audiovisuais, que devem combinar o itinerário crítico com  

a inserção de uma relexão sobre empoderamento e seu próprio processo de 
formação qalvadó; Jiménez-Morales; qourdis, .

2. A pré-produção audiovisual das peças, que foi o primeiro contato com a estruturação 

criativa da história, mas também a assimilação das contribuições críticas.

3. A produção dos vídeos, a qual abriu possibilidades expressivas inesperadas, 
aprimorando as habilidades comunicativas dos jovens diante das limitações técnicas 

e de infraestrutura.
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4. A projeção pública dos audiovisuais, a partir da qual os jovens se submeteram ao 

escrutínio e às críticas de seus próprios companheiros e aprenderam a se observar 

de fora para estabelecer um diálogo entre o testemunho cinematográico e seu 
posicionamento atual, evoluído e amadurecido.

Essa evolução foi coletada em grupos focais integrados no documentário. Neles se revisa 

toda a jornada dos jovens, correlacionando seu discurso com os elementos da pesquisa. 

O resultado permite uma navegação multifocal, o que favorece o aprofundamento dos 

materiais de acordo com as preferências de quem interage na plataforma. Da mesma 

forma, o documentário é uma ferramenta que permite fazer contribuições de dupla 
natureza: por um lado, relacionadas ao conceito de empoderamento; por outro, ligadas à 
história pessoal que introduz uma nova perspectiva e dialoga com os materiais fornecidos.

A segunda etapa mantém a coerência com a proposta do seu documentário interativo. 

Trata-se de uma plataforma participativa na qual 10 educadores abordam os processos 

limitadores e potencializadores do empoderamento por meio de uma variedade de 
materiais. cles pertencem a cadernos de campo digitais que incluem textos, fotos, peças 
audiovisuais, sons e desenhos. m processo se completa com um material cinematográico, 
desenvolvido através da metodologia pedagógica da HEBE e com grupos focais.  

bo conjunto, pretende-se extrair os elementos que os educadores trabalham com os 
jovens, a partir do contraste com a bateria de indicadores da primeira fase.

Durante a redação deste artigo, se está abordando o gerenciamento dos materiais 

criados e sua classiicação de acordo com os indicadores e suas dimensões.

O projeto ActiFem

Um dos objetivos desse projeto era o de as jovens passarem por um processo de 

autorrelexão e pensamento crítico que as empoderasse através do audiovisual.  
Para isso, 4 meninas entre 21 e 24 anos foram selecionadas, 3 eram de Barcelona, 

Espanha, e uma de Lleida, Espanha, a 200 km de Barcelona, e todas participaram de  

2 grupos culturais de jovens diferentes.

Amira, que é de uma família marroquina, nasceu na Catalunha, trabalha como monitora 

para crianças pequenas e, no momento do estudo, se torna independente da casa da 

família. Leyla, por sua vez, nasceu no sruguai e chegou a Barcelona aos  anos de idade. 
Desde então, não mora com o pai e atualmente vive com sua família, que é bastante 

matriarcal. Por outro lado, Laura mora em um bairro de classe média em Barcelona  

e estuda arquitetura. Finalmente, Audrey tornou-se independente de sua família em 

Tarragona, Espanha, para estudar em Lleida e abandonou os estudos universitários para 

fazer treinamento proissional.

As  selecionadas izeram uma peça audiovisual de  a  minutos, em que as autoras 
retratavam seu cotidiano, especialmente ligado à sua experiência como jovem.  
A metodologia audiovisual participativa buscou coletar alguns aspectos das histórias 

de vida das mulheres jovens e detectar como as dialéticas entre seus discursos micro,  
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meso e macro sobre feminismo são transformados em manifestações de empoderamento 

feminista, além de analisar o que é a autopercepção feminina e o que são os principais 

aspectos que contribuíram para essa percepção. nor exemplo, podemos ver como 
Leyla, através de suas fotos e vídeos de família, celebra cada uma das mulheres de sua 

família. Laura, com sua coleção de jornais, desenhos e vídeos, mostra um esboço de si 

mesma, criando relações entre teatro, política, suas relexões e os desejos do passado.  
A peça de Amira, representando as longas viagens diárias que faz para chegar a seus 
três empregos, mostra sua vocação para curar e ensinar meninos e meninas. Finalmente, 

Audrey relete a admiração que sente por luria, sua amiga e colega de quarto. Audrey 
relete sobre o que é essencial em sua vida.

Nesse sentido, a obtenção da cápsula audiovisual foi possível porque as jovens passaram 

por um processo de treinamento prévio. doram realizadas oicinas teórico-práticas nas 
quais foram abordados aspectos essenciais da linguagem audiovisual.

As oicinas foram divididas em quatro sessões de quatro horas cada. Além disso,  
as jovens tiveram consultorias individuais durante todo o processo.

• micina : )magens diárias 
Nessa sessão, as participantes aprenderam como combinar as potencialidades da 

imagem estática com o movimento interno da foto, descobrindo como o ambiente é 

transformado, escolhendo um determinado quadro e a duração da foto. 

• micina : Som e voz 
lessa sessão, foram estudados os potenciais expressivos do som e da voz como o io 
condutor das imagens. As participantes escolheram alguns dos planos trabalhados 

anteriormente para fazer uma sequência organizada pela voz e pelo som.

• micina : Montagem 
Nessa sessão, trabalhamos em relacionar imagens diferentes com sons. A montagem 

surgiu das ainidades formais entre as imagens que foram ilmadas e escolhidas e as 
emoções ou pensamentos dos participantes.

• micina : tisualização das peças inais
qessão em que as peças inalizadas foram visualizadas, reletindo-se a partir delas 
e discutindo-se todo o processo como uma experiência pessoal e em grupo, além 
de debater alguns tópicos apresentados pelos próprios participantes, por exemplo:  
“O cuidado está sempre relacionado às mulheres porque as mulheres têm esse poder, 

têm essa energia, têm isso... não apenas isso, mas o que eu sei... existem empregos...  
o trabalho que me foi dado por ser uma garota, também” (Amira).

nrotagonismo especial na discussão tiveram as idéias que Audrey expressa em sua 
narração em voz em of do vídeo:
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Sinto-me frustrada, fechada em um lugar do qual não posso sair. Eu ouço 

tantas vozes ao mesmo tempo em que ouço silêncio. lão ouço o que quero, 
não consigo ouvir o que gostaria e há algo que ainda não descobri que me 

impede. Fecho os olhos e tento me concentrar, ouço um sussurro e não consigo 

entender nada (Audrey).

rudo o que foi expresso e vivido pelas participantes no processo de criação e as histórias 
capturadas nas cápsulas nos permitiram reletir sobre os seguintes pontos:

• A heterogeneidade dos mundos interiores. O fato de não começar a partir de um 

roteiro pré-estabelecido, mas iniciar o exercício vagando, ilmar tudo o que chama 
a atenção, os lugares que frequentamos... permite que as participantes façam um 

mapeamento de sua própria complexidade, da multiplicidade de traços de identidade 
que são fundamentais para elas. rambém as obriga a fazer um exercício de síntese  
e pensar nos elos que unem as diferentes partes de suas vidas diárias. Nas palavras 

de Audrey, ao comentar seu próprio processo criativo:

m fato de especiicar uma ’nica coisa, um ’nico fato, uma ’nica pessoa, me 
concentrei apenas em Nuria e, claro, minha vida diária vai muito além de Nuria, 

mas o fato de escolher foi um ponto muito importante, tem sido difícil... e na 

hora não, só utilizo o de luria, mas gravei muitas coisas em vídeo e muitas 
coisas em minha mente que também levo comigo e estou feliz Audrey .

• O privado é político. A relexão sobre a vida cotidiana levou algumas participantes 
a questionar aspectos da política e do feminismo como ideologia. nor exemplo,  
no caso de Amira, ela declarou várias vezes na frente de seus colegas que seu novo 
apartamento e seu trajeto diário para o trabalho expressavam sua própria idéia de 
feminismo, na medida em que eram uma amostra de que alcançou sua independência 

da maneira que desejava.

• A construção da expressividade. A importância de formas de expressão como dança, 
voz ou corpo é mostrada em todos os vídeos. nara todos os participantes, esses 
momentos de libertação da ordem estabelecida são essenciais: “Eu danço, danço 

muito , Amira diz sobre seu trabalho; Laura inclui os trechos de seus ensaios de 
teatro, Leyla inclui um plano ensaiando uma coreograia, de seus primos dançando 
na frente da família; Audrey ilma luria dançando no carro e cantando na sala de 
jantar de seu apartamento.

• As redes de afeto e companhia. Os vídeos feitos também são um retrato dos 

companheiros dos participantes, principalmente familiares e amigos. A imagem que 

eles constroem de si mesmos é mediada por quem os acompanha, pela maneira 

como as outras pessoas os percebem.
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Conclusões 

A metodologia participativa, trabalhada em ambos os projetos, é um exemplo de como 
o audiovisual e a tecnologia digital são apresentados como ferramentas empoderadoras 

da personalidade do indivíduo, pois permitem a autorrelexão, o pensamento crítico  
e a expressão de seu próprio crescimento pessoal. m uso dessas ferramentas também 
confere um grau adicional de empoderamento aos indivíduos, pois fornece a eles um 

treinamento técnico, criativo e artístico através do qual eles recebem novos recursos. 

nor outro lado, a tomada de consciência que signiica o processo de relato pessoal  
e autoexpressão através do audiovisual e da tecnologia digital é um elemento adicional 
no empoderamento das pessoas que participaram dessas experiências.

Nesse sentido, o fato de registrar a própria vida cotidiana, sem partir de um roteiro 

pré-estabelecido, permite que os participantes tomem consciência de sua própria 

complexidade, da multiplicidade de traços de identidade e os obrigue a fazer um exercício 
de síntese e pensar sobre os diferentes vínculos que unem as distintas partes de suas 

vidas diárias. lesse exercício, a memória histórica de suas próprias vidas – incorporada na 
forma de fotos, vídeos, memórias etc. – torna-se fundamental para deinir o que são hoje.

Por outro lado, destacam os espaços, os caminhos e deslocamentos e as formas de  

expressão artística como protagonistas na forma de momentos de relexão, 
empoderamento e de escuta de suas vozes interiores. aomo consequência dessas 
interseções, em alguns casos, as relexões sobre a vida cotidiana permitiram  
questionar a incidência das decisões políticas em suas vidas e a necessidade de  

envolvimento e mudança.

Por último, do ponto de vista da transferência de conhecimento e impacto social, essas 

ditas ferramentas facilitam uma comunicação mais tangível de processos complexos 
e abstratos, os quais ajudam na disseminação da própria experiência pessoal e na 
conceituação de determinados processos vinculados ao empoderamento, o que contribui 

para uma dinâmica de geração da ciência cidadã.
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RESUMO A presente comunicação expõe dois projetos de pesquisa, (ebe e Actidem, nos quais  
a metodologia participativa foi aplicada e, especiicamente, o audiovisual como ferramenta de 
empoderamento no trabalho com jovens. A aplicação da pedagogia audiovisual signiicou, em 
ambos os casos, uma breve formação técnica com o objetivo de ajudar os e as participantes  

a descobrir diferentes formas expressivas e questionar de que forma é possível gerar narrativas 
audiovisuais mais próximas da nossa maneira ’nica de ver o mundo. los dois projetos,  
o audiovisual é apresentado como uma ferramenta empoderadora, tanto no nível individual, 

quanto possibilitando a autorrelexão, o pensamento crítico e a expressão de seu próprio 
crescimento pessoal, bem como na construção da identidade coletiva e de uma cidadania mais 

crítica, comprometida e participativa.

Palavras-chave: metodologia participativa, audiovisual, empoderamento, jovens.

Audiovisual as a tool for empowerment in research with young people. 

Case studies: HEBE and ActiFem projects

ABSTRACT This communication presents two research projects, Hebe and ActiFem, in which participatory 

methodology has been applied and, speciically, audiovisual as a tool for empowerment in 
youth work. The application of audiovisual pedagogy has involved, in both cases, prior technical 

training in order to help participants discover diferent expressive ways and question how it is 
possible to generate audiovisual narratives closer to our unique way of seeing the world. In both 

projects, audiovisual is presented as an empowering tool at the individual level, while enabling 

self-relection, critical thinking and the expression of their own personal growth, but also in the 
construction of collective identity and a more critical, committed and participatory citizenship.

Keywords: participatory methodology, audiovisual, empowerment, youth.
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Introdução

A pesquisa A dimensão educativa das organizações juvenis: estudo dos processos educativos 

não formais e da formação política no interior de organizações juvenis de uma universidade 

pública do interior de Minas Gerais1, realizada pelo erupo de cstudos sobre a Juventude 
da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG)2, Brasil, base para as considerações 

deste artigo, teve como objetivo conhecer as práticas de formação política vividas pelos 

coletivos juvenis em uma universidade mineira. Tratou de seis coletivos formados por 

estudantes da universidade: três de caráter político; um cursinho popular; um coletivo 

cultural e um grupo evangélico. Entre as técnicas de pesquisa, destacaram-se a coleta de 

dados, a observação participante e as entrevistas semiestruturadas.

Em outros trabalhos (Groppo et al., 2019; 2017), discutimos os resultados da pesquisa 

de campo, com diversas observações sobre a metodologia de pesquisa. Este artigo 

tem o objetivo de debater especiicamente sobre o uso da observação participante,  
a qual caracterizou esta pesquisa como de tipo etnográico. cm especial, o artigo 
busca compreender a importância das relações entre pessoas adultas e jovens em uma 

pesquisa desse tipo, combinando olhares, perspectivas e presenças em uma observação 

participante. 

nara tanto, destaca a experiência de campo em dois eventos da snião lacional 
dos cstudantes slc , reletindo sobre a importância da observação participante 
nesses casos, sendo fundamental para criar coniança e cumplicidade com os sujeitos 
pesquisados de modo a conhecer o contexto mais geral do movimento estudantil – 
ou seja, o seu macro-espaço público –, e enriquecer o diálogo durante as entrevistas 

semiestruturadas. Ainda, o artigo relete sobre a contribuição ímpar que jovens podem 
dar à própria equipe de pesquisa, como pesquisadoras e pesquisadores.

nesquisa de tipo etnográico e observação participante

A tática da observação participante, acolhida por nossa pesquisa, teve como objetivo 

o acesso à dimensão coletiva vivida por estudantes que investigávamos. A intenção 

era fazer uso de algumas das importantes qualidades da etnograia, esse conjunto de 
práticas investigativas que visa conhecer em profundidade o modo de viver e de pensar 

de grupos sociais, tão bem desenvolvidas pela Antropologia. Entre essas qualidades,  

o possível acesso aos valores culturais da maneira como são vividos na prática,  

1 A pesquisa A dimensão educativa das organizações juvenis: Estudo dos processos educativos não formais  

e da formação política no interior de organizações juvenis de uma universidade pública do interior de Minas 

Gerais foi coordenada por Luís Antonio Groppo, apoiada através de uma bolsa de Produtividade de 
)nvestigação do aonselho lacional de besenvolvimento aientíico e recnológico alnq  e realizada entre 
março de 2016 e fevereiro de 2018.

 nrojeto de extensão em interface com a pesquisa coordenada por Luís Antonio eroppo, composta de 
estudantes de graduação e pós-graduação da UNIFAL-MG, além de estudantes do Ensino Médio com bolsa 
de )niciação aientíica J’nior e membros da comunidade externa.
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aplicados a exemplos concretos, em momentos ordinários ou mesmo dramáticos da 
vida dos sujeitos pesquisados (Fonseca, 1999; Brandão, 2007).

Nossa pesquisa, entretanto, tinha como principal objetivo conhecer os processos 

educativos de caráter informal e não formal vividos pelos coletivos juvenis da 

universidade mineira. Dado o foco, típico das pesquisas educacionais, em que o interesse 

não é a descrição completa ou exaustiva da totalidade da vida de um grupo social, certos 
requisitos tidos como clássicos da etnograia não precisaram ser cumpridos, em especial, 
a longa permanência. É por isso que, na educação, o que temos, normalmente, são 

pesquisas de tipo etnográico, segundo Marli André , que fazem uso de algumas 
das táticas costumeiras da etnograia.

Mas também há requisitos que não poderiam ser cumpridos, ao menos nesse caso, já que 

o que era investigado era relativamente familiar. Diversas atividades desses coletivos 

eram cotidianamente testemunhadas pelo Grupo de Estudos sobre a Juventude. Assim, 

boa parte dos sujeitos observados em ação, bem como diversas práticas e discursos 

dos coletivos estudantis, não eram exatamente estranhos, o que reforça nossa pesquisa 
como sendo de tipo etnográico.

O estranhamento, entretanto, seria conquistado justamente quando a autora e o autor 

observaram grandes eventos nacionais dos quais os sujeitos pesquisados participaram, 

como os eventos da UNE. Tratava-se de acontecimentos não familiares, tanto para quem 

fazia a observação, quanto para boa parte das e dos estudantes dos coletivos que, em 
sua maioria, nunca tinha participado desse tipo de evento. Desse modo, a imersão nos 

eventos nacionais do movimento estudantil permitiu certo estranhamento em relação 

à situação pesquisada, o que foi bastante profícuo, em especial, para a construção de 

problemas a investigar (Fonseca, 1999).3

5º ENUNE, 2016

Este item relata sobre a atividade investigativa de tipo etnográfica durante o 5º 

Encontro de Negras, Negros e Cotistas da UNE (ENUNE), em Salvador, Bahia, entre  

3 e 9 de agosto de 2016. 

aontribuiu para esse relato o texto que membros do erupo de cstudos sobre  
a Juventude da UNIFAL-MG haviam indicado para ser debatido, meses antes, de autoria 

do antropólogo urbano José G. C. Magnani (2009), a respeito da “festa dos surdos”. 

Magnani diz que são especiicidades da etnograia: a prática, a experiência e certa noção 
de totalidade. A prática se refere aos passos mais ou menos planejados e sistemáticos da 

etnograia, como o contato, a inserção, o registro e a redação dos diários e relatórios. 
qem a prática, não viria o que é talvez mais importante, a saber, a experiência, que 

 m principal instrumento de pesquisa, quando ela é etnográica ou de tipo etnográico, é o próprio sujeito 
que pesquisa. Sujeito esse que está implicado com o campo, por meio de seu corpo e de seus sentidos 
(Oliveira, 2006).
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são momentos imprevistos e descontínuos, mas reveladores. A totalidade se refere 

ao conjunto maior de processos, práticas, organizações e sujeitos que conformam  
o contexto onde se move o grupo ou grupos especíicos que são investigados –  
no caso desta pesquisa, essa totalidade é o chamado movimento estudantil. Na viagem 

ao clslc, principalmente as categorias da prática e da experiência foram vivenciadas 
pelo autor, enquanto o amlslc mobilizaria principalmente a noção de totalidade.

qobre a prática etnográica, como já anunciado, não houve exatamente uma imersão 
no cotidiano estudantil, já que estava sendo vivida uma experiência não cotidiana, 
descontínua. ouase todas e todos iam a um encontro da slc pela primeira vez, 
enquanto parte relevante sequer tinha militância prévia. Eram 15 estudantes: 11 mulheres 

e 4 homens; 6 militantes e 9 não militantes que receberam o convite de militantes; 

uma pequena maioria se declarou heterossexual e todas e todos se declararam como 
pertencentes à raça negra – o que era um requisito para participar como estudante 

no ENUNE. A viagem entre o Sul de Minas Gerais e Salvador, separados por 1.700 km,  

se deu em meio a belas paisagens do Norte de Minas e do Agreste Baiano, muitas delas 

completamente estranhas para nós. Foram dois dias para ir, dois para voltar.

O começo da viagem foi bastante monótono e relativamente silencioso. O autor 

forçou um pouco as conversas e a intimidade, um pouco abusando da sua condição de 

professor responsável pela viagem, dados os seus interesses como pesquisador, mas 

também como pessoa desejosa de relações humanas. Logo, porém, percebeu que  

o melhor era esperar, que as e os estudantes iam saber os motivos de o autor estar ali, 

e provavelmente iriam tomar a iniciativa de procurá-lo para conversar. Isto realmente se 

deu, além de que o autor teve várias oportunidades de participar ou de ouvir conversas 

incidentais muito relevantes. Em boa parte do tempo, estivemos dentro do ônibus  

a caminho de outro estado, ou então (mal) acampados ao relento em quadras 

descobertas na Universidade Federal da Bahia, ou ainda nos divertindo em praias 

soteropolitanas: comemoramos o aniversário de um dos motoristas, no trajeto de ida, 

em Francisco Sá, Minas Gerais; o autor emprestou dinheiro em espécie para alguns dos 

viajantes (que pagaram depois), em especial durante a viagem no Agreste Baiano, onde 

os cartões de débito não funcionavam; o autor foi conidente de relatos das aventuras 
amorosas de um estudante durante as festas (as Culturais); o autor comeu e bebeu com 

discentes na praia ou nos restaurantes durante o trajeto, assim como se emocionou, 

testemunhando o momento em que as gêmeas tomaram o primeiro banho de mar de 

suas vidas; sofreu a justa ira da estudante feminista por causa de um infeliz comentário 
machista, mas, além de pedir desculpas, usou de seus conhecimentos da história do 

movimento estudantil para criar uma boa relação com ela depois; assistiu a decepção de 

estudantes não militantes quando o grupo mineiro, unido de início, separou-se em dois, 

cada qual seguindo o coletivo político correspondente; ouviu as queixas das militantes 
de que homens brancos haviam coordenado mesas de debate e que havia grande 

n’mero de estudantes que não eram da raça negra no evento que izeram uma falsa 
autodeclaração para poder fazer turismo ; o autor socorreu estudantes que haviam 
exagerado na bebida e ajudou a negociar os preços em hotéis e pousadas nos trajetos 
de ida e volta, ainda que a maior parte dos que viajavam preferisse dormir no próprio 
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ônibus; o autor testemunhou tensões entre militantes de diferentes coletivos dentro do 

ônibus, assim como uma discussão entre duas militantes do mesmo coletivo; perto do 

inal da viagem, o autor deve ter decepcionado suas e seus informantes, que, felizmente, 
relevaram a sua atitude, quando ele se desesperou depois de três horas de audição de 

música sertaneja universitária e pediu para mudarem de estilo.

Assim, boa parte dos dias e noites foi oportunidade de conversas e de entrevistas 

pouco formalizadas, algumas bastante reveladoras. m contato contínuo foi aos poucos 
trazendo maiores e melhores conhecimentos sobre estudantes que militam ou vivem 
a atração pela militância, suas características, interesses, pertencimento social, 

relações de gênero e afetivas. Mas também trouxe vários dados sobre as relações entre 
militantes e estudantes que a militância deseja atrair para a organização.4 Nesse tempo, 

em meados de 2016, estudantes que não militavam ainda recebiam a denominação de 

não organizadas. Só com a ocupação da universidade, em outubro de 2016, passariam a 

ter o nome de independentes.

qobre a experiência etnográica, Magnani  diz que há basicamente dois tipos dela: 
a primeira impressão , ou seja, o contato com um tema desconhecido, e a experiência 
reveladora. A primeira impressão e o estranhamento que ela traz se deram com Magnani, 
por exemplo, quando conheceu uma surdo-cega e seu modo de comunicação, ou quando 
se deparou com o “mar de mãos” (falando em Libras5) em uma festa de pessoas surdas. 

Já a experiência reveladora se deu quando o antropólogo sentiu-se isolado na festa de 
pessoas surdas, quando experimentou algo que antes apenas conhecia racionalmente: 
o isolamento de pessoas surdas na sociedade de “falantes”.

rambém o autor deste texto viveu, durante a viagem a qalvador, esses dois tipos de 
experiência etnográica, momentos que signiicaram – nas palavras de Lévi-qtráuss apud 
Magnani, 2009) – oportunidades educativas que alinharam os conhecimentos teóricos  

e a prática etnográica em um todo orgânico. Momentos que partiram do estranhamento 
em relação ao que era pesquisado, estranhamento oriundo da cultura do pesquisador 

e dos seus esquemas conceituais, os quais permitiram novas formas de conhecimento. 

Basicamente, o autor conhecia muito dos aongressos da slc por material bibliográico6. 

Parte relevante do que sabia ou pensava saber racionalmente se comprovou e se 

materializou nas experiências de campo no clslc. Mas a materialização, como 
experiência sensorial, dota o conhecimento de ainda mais potência, de mais signiicado.

4 Pesquisas internacionais, conforme Brooks (2017), têm chegado a resultados semelhantes aos de nossa 
pesquisa, no que se refere à importância dos coletivos estudantis para a mobilização de estudantes da 
Educação Superior.

5 Língua Brasileira de Sinais.

6 Um dos relatos mais interessantes é o de Mesquita (2001). Diferentemente do que Coulter (2007) registra 
sobre a bibliograia acerca das organizações estudantis nacionais, no Brasil, são relativamente fartas as 
referências à entidade representativa nacional, a UNE. Isso se relaciona, principalmente, ao fato de que  
a UNE teve papel simbólico e estratégico muito forte nos movimentos estudantis dos anos 1960 no Brasil, 
enquanto nos demais países as entidades estudantis oiciais nacionais tiveram papel bastante errático.
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sma coisa era ter lido a respeito das tensões e conlitos de bastidores entre as organizações 
estudantis que comandam e disputam a UNE. Outra era viver essas tensões na qualidade 

de sujeito que deseja assistir às plenárias e debates das teses, enquanto essas atividades 

iam tendo seu horário alterado ou eram esvaziadas pela direção. mutra ainda era sentir  
a decepção de ver um belo discurso parcamente aplaudido só porque a estudante 

pertencia a um coletivo minoritário ou de oposição à direção da UNE. Mas foi só com  

a imersão no campo que o autor descobriu o quanto eram esvaziadas ou acompanhadas 
com pouco interesse a maior parte das atividades de cunho político, enquanto as 

aulturais  eram tratadas como prioridade pela organização e por estudantes.

Uma coisa era ter lido a respeito das condições precárias de alojamentos nos eventos 

estudantis. Outra era passar uma noite chuvosa em uma barraca ao relento, na quadra 

descoberta oferecida como “alojamento” a estudantes negras, negros e cotistas – ao 

menos, o autor não teve o azar de ter seu colchonete encharcado. Ainda, foi revoltante 
descobrir que parte importante da liderança estudantil durante o ENUNE estava bem 

acomodada, fora deste alojamento. O autor, adulto de classe média e branco, não 

suportou tais condições e, ainda que indignado, buscou uma pousada para pernoitar 

nas noites seguintes.

O autor viveu a alteridade e o estranhamento de muitas formas, não apenas porque 

era professor e adulto, mas também porque era branco e heterossexual. ouando  
o evento foi se enchendo e o ambiente icou repleto de jovens negras e negros, o autor, 
aparentemente uma das pouquíssimas pessoas brancas presentes, ouvindo algumas 

falas contundentes contra os “brancos opressores”, sentiu medo. Um medo de origem 

muito profunda, tanto na sua psique quanto na história do seu país, apesar de não ter 

sofrido nenhum tipo de hostilidade, nem mesmo ter sido alvo de um olhar diferente 

ou reprovador. Esse medo tem origem no arraigado temor das elites brancas do Brasil 

em relação à população escravizada, como o medo do haitianismo, ou seja, de uma 

revolução das pessoas escravizadas similar à que se deu no (aiti no inal do século Xt))) 
Azevedo, . csse temor legitimou a criação de um enorme aparato civil-militar em 

nosso país para vigiar e reprimir as pessoas em condição de escravidão, uma das marcas 

da sociedade brasileira do século XIX e que ainda reverbera fortemente nos dias atuais, 

como no tratamento discriminatório da polícia ou na maior severidade dos tribunais 

para com pessoas negras.

Esse medo foi também uma forma de estranhamento que revelou ao próprio autor 

a condição da branquidade em que vivia, composta de uma série de privilégios  

e um imaginário repleto de medos enrustidos e preconceituosos (Sovik, 2009).  

Esse estranhamento surgiu apenas quando o autor se viu envolto por uma multidão de 

jovens negras e negros, mas não, sintomaticamente, quando esteve na condição familiar 

de professor diante de um pequeno grupo de estudantes de raça negra, grupo que, 

aliás, tendia a expressar sua gratidão ao professor por sua presença ter tornado possível 
a viagem à Bahia.

A condição do autor como branco traria a ele mais um sentimento: a tristeza de se 
sentir invadindo um espaço que não era seu. Apenas no retorno de Salvador, quando 
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esperava o menino que passou mal ser atendido em uma Unidade Básica de Saúde, 

uma das militantes lhe explicou o signiicado do clslc ser auto-organizado: era um 

evento apenas para pessoas negras e cotistas. Quando o autor tinha sido convidado 

para acompanhar essa viagem, a informação fora diferente: pessoas brancas poderiam 

ser ouvintes. Ainda assim, o autor sentiu vergonha, mesmo sabendo que, graças  

à sua presença e à justiicativa que encaminhou à reitoria – dizendo que a viagem era 
importante para os coletivos estudantis, mas também para a pesquisa e as atividades de 

extensão que o autor coordenava –, fora possível a viagem ao clslc.

Além disso, o autor descobriu que o movimento estudantil se tornara um espaço 

importante de acolhimento da diversidade sexual de jovens no Brasil. lo clslc,  
já no inal da tarde, anunciando as Culturais, expressões dessa diversidade começaram 
a marcar o ambiente: alguns grupos formados por homens gays, outros por travestis, 

aqui um transgênero com uma bela pintura corporal, ali um militante de vestido e saltos 

altos. O que já se observava no cotidiano da universidade, ou seja, os coletivos estudantis 

como possibilidade de uma livre expressão da sexualidade, especialmente para Lésbicas, 
eays, rravestis, rransgêneros e rransexuais LeBrrs , se irmava nos grandes eventos do 
movimento estudantil.

O ENUNE foi muito importante para a entrada do autor, com seu corpo e sentidos – não 

apenas via bibliograia – no movimento estudantil, esse complexo contexto que conforma 
a totalidade em que atuam os coletivos estudantis de cunho político da universidade 

mineira. O CONUNE de 2017 aprofundaria ainda mais esse conhecimento.

55º CONUNE, 2017

A construção dessa noção de totalidade foi mais um dos frutos de uma pesquisa que 

foi adquirindo cada vez mais a forma de uma empreitada colaborativa de investigação, 
reunindo pessoas adultas e jovens, integrantes do Grupo de Estudos sobre a Juventude 

da UNIFAL-MG. Uma colaboração que se deu não apenas nas tarefas mais corriqueiras 

– a prática –, mas também no compartilhar das experiências durante as observações  
e entrevistas.

cssa colaboração se fez presente também na construção de categorias de análise, 
como a noção de micro-espaço público estudantil. Essa noção nasceu da sugestão de 

uma estudante de )niciação aientíica, a partir das ideias de pegina lovaes  sobre 
a complexiicação do espaço p’blico. cla ajudou a entender a dinâmica dos coletivos 
políticos na universidade pesquisada, mas também nos levou a entender a relação desse 

micro-espaço com um macro-espaço estudantil mais amplo: o nosso movimento estudantil, 

que se materializava em momentos como esses, os grandes eventos da slc, em especial 
no Congresso da União Nacional dos Estudantes (CONUNE) (Groppo et al., 2019).

Neste artigo, o objetivo principal tem sido compreender a importância das relações entre 

pessoas adultas e jovens em uma pesquisa de tipo etnográico. la pesquisa A dimensão 

educativa das organizações juvenis, aqui relatada, estudantes de )niciação aientíica e de 
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Mestrado em cducação izeram observações participantes do cotidiano dos coletivos 
estudantis naquele micro-espaço público da universidade. rrouxeram seus dados, 
relatos e diversas experiências reveladoras, a partir de seus pontos de vista especíicos, 
inluenciados por sua condição juvenil. cssas experiências foram cotejadas com as do 
próprio coordenador da pesquisa, professor adulto, trazendo análises potencialmente 
ainda mais ricas que as do olhar inquiridor solitário relatado acima, sobre o ENUNE.

A consciência sobre a importância das relações intergeracionais foi outro achado da 

própria pesquisa, quando, durante a relexão e análise sobre o movimento de ocupação 
da universidade mineira investigada, nos deparamos com a potência dessas relações. 

Potência que era política e pedagógica, quando estudantes das escolas de ensino médio 

públicas deram início às ocupações no Sul de Minas, em outubro de 2016, e instaram 

estudantes da universidade à solidariedade e à ação. A seguir, docentes e corpo técnico 

da universidade somaram-se à luta do corpo discente, que ocupara a instituição. 

peletimos sobre os processos de autogestão e autoaprendizado durante as ocupações 
de escolas e da universidade. Mas também, sobre os processos de cogestão da ação 

coletiva e coaprendizado entre diferentes gerações, tanto nas manifestações de rua, 
quanto nos aulões , em que docentes e militantes experientes compartilhavam seus 
saberes com discentes (Groppo et al., 2017).

Desse modo, a assunção do caráter colaborativo entre pessoas adultas e jovens desta 

pesquisa foi a posteriori, um aprendizado do seu coordenador e do erupo de cstudos 
sobre a Juventude diante do que os próprios sujeitos da pesquisa já faziam em seu 
cotidiano. A investigação pelo olhar juvenil trouxe olhares, impressões e experiências 

distintas daquelas do pesquisador mais velho, além do que, o corpo jovem teve acesso 

a outros lugares e relações humanas, tanto por sua maior tenacidade quanto por maior 

empatia com sujeitos igualmente jovens como ele. Essa foi a principal contribuição da 

combinação de olhares de gerações distintas em uma investigação de tipo etnográico.

besse modo, no º amlslc, em Belo (orizonte, Minas eerais, em , a pesquisa 
experimentou concomitantemente duas formas de inserção e interação: a do adulto 
pesquisador e a da jovem pesquisadora estudante de aiências qociais em )niciação aientíica . 
Essa observação se deu entre 14 e 18 de junho, acompanhando o grupo de 20 estudantes 

pertencentes aos três coletivos políticos investigados, que saiu de ônibus da universidade 

pesquisada para a capital mineira. Apenas duas pessoas que estiveram no ENUNE em 2016 

estavam agora também no CONUNE, já indicando a volatilidade desses coletivos.

O adulto e a jovem procuraram ocupar lugares diferentes no ônibus e participar 

de atividades distintas no amlslc. Apenas a jovem teve energia suiciente para 
acompanhar um dos Atos políticos, pernoitar em um dos acampamentos, enfrentar as 

ilas do almoço e se apertar nos ônibus de translado à nlenária no einásio Mineirinho. 
Ainda assim, ela acabou sentindo grande cansaço pela dinâmica alucinante do evento 

e registrou: “Esse tipo de evento é de matar”. Também, seu ativismo prévio em um 

cursinho popular próximo a um dos coletivos políticos, que criou amizades e inimizades, 
facilitou seu acesso a dois dos coletivos, mas diicultou o acesso a um deles.
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Se o corpo do pesquisador adulto limitou sua capacidade de circulação e inserção, 

entretanto, sua bem-sucedida disposição em dialogar com todos os campos do 

movimento estudantil facilitaram o acesso dele a todos os coletivos. Ao longo do 

amlslc, pesquisador e pesquisadora se encontram algumas vezes para compartilhar 
registros e impressões e izeram grande uso de mensagens via uhatsApp. 

Do ponto de vista metodológico, os registros do adulto pesquisador sobre o CONUNE 

pouco acrescentam ao que foi dito, acima, sobre o ENUNE. Por isso, se destacam a partir 

daqui os registros da jovem pesquisadora. Ela conseguira envolvimento muito bom com 

dois dos coletivos, chegando a fazer parte dos seus grupos de uhatsApp. sm deles, que 
fazia parte do campo de oposição à Majoritária 7 da slc, chegou a convidá-la para icar 
no alojamento do coletivo. Esses dois coletivos também foram bastante acolhedores 

ao adulto pesquisador durante o CONUNE. Militantes do terceiro coletivo, com quem  

o adulto tinha relações cordiais, icaram preocupadas com o risco de subexposição de 
sua organização nesta pesquisa. clas agendaram com o adulto uma reunião, uma semana 
depois do CONUNE, para relatarem o ponto de vista delas sobre o Congresso da UNE.

A jovem pesquisadora conseguiu registros muito ricos sobre as diiculdades de 
estudantes pobres conseguirem recursos para pagar a inscrição e as despesas para  

o evento8, bem como sobre as tensões entre base e liderança e, ainda, reclamações sobre 

comportamentos machistas e abusivos de homens militantes. cla teve a sorte ou azar   
de assistir a uma mesa em que a tensão entre os coletivos estudantis virou pancadaria 

entre grupos rivais. Revelou mais sensibilidade para com as músicas e palavras de ordem, 

que parecem tê-la afetado mais do que ao pesquisador adulto, a ponto de relatar: “algumas 

músicas parece que entram na minha cabeça”. Ela, que era também coordenadora de um 

cursinho popular, em um dado momento, deixou de lado o papel de pesquisadora e atuou 
como ativista durante o Ato promovido pela Oposição da UNE.

Como jovem e ativista, sentiu ainda mais frustração diante do que se revelava, nas Plenárias 

do CONUNE, como a precedência da estratégia política sobre os ideais e a discussão franca 

de ideias. Ela registrou isso em sua decepção com a monotonia da leitura e debate das 

teses, em que ninguém prestava atenção: a única preocupação dos coletivos era saber que 

grupos iriam se aliar com quem, anunciando a composição das chapas para a nlenária inal. 
rambém registrou a decepção com o fato de um grande coletivo, que fez sua campanha 
com o lema de “tomar a UNE”, ter composto uma grande chapa com a “Majoritária”.  

besse modo, a jovem pesquisadora solidarizava-se com suas colegas que faziam parte da 
base desse coletivo, as quais estavam muito frustradas.

 rermo que se refere ao campo de organizações que detém há vários anos o controle da direção da slc.

 beste modo, ajudando a compreender – em um dado contexto local – a tendência mais geral, proposta 
por P. G. Altbach (Luescher, 2018), de que ativistas estudantis seriam predominantemente pessoas vindas 
de grupos sociais mais privilegiados econômica e culturalmente. Contudo, a pesquisa sobre a universidade 
mineira demonstra o esforço do crescente contingente de discentes de origem popular e negra se ver 
representado no macro-espaço estudantil, com resultados com certa ambiguidade, como registramos em 
Grroppo et al. (2019).
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cnim, por ser mulher, era maior o seu medo de transitar em espaços e horários 
considerados como mais perigosos. cste temor fez a jovem pesquisadora icar mais 
atenta a elementos que passaram relativamente despercebidos ao adulto, como  

a função das bandeiras em indicar onde estava dado coletivo no espaço do Congresso – 

servindo não apenas como propaganda e agito, mas também como sinalização.

aonsiderações inais

Há, em potencial, muitos ganhos em investigações sobre a juventude que tragam jovens 

como parte ativa da equipe de pesquisa, considerando que essa atuação deve estar para 

além de “tarefas” mais ou menos corriqueiras, ainda que necessárias – parte do que 

Magnani  trata como a prática da etnograia. la pesquisa aqui relatada, as e os 
jovens integrantes do Grupo de Estudos sobre a Juventude foram muito importantes 

na tomada de decisões sobre a metodologia, como a construção e o teste do roteiro de 

entrevista, e contribuíram com a elaboração de conceitos-chave para a análise, como  

a noção de micro-espaço público, que ajudou a entender as relações e disputas entre os 

coletivos políticos da universidade mineira.

Os resultados foram construídos a partir do debate e livre discussão dos dados – 

especialmente, registros de observações e transcrições das entrevistas –, respeitando 

os pontos de vista de todos os membros do Grupo de Estudos sobre a Juventude, 

fossem estudantes do Ensino Médio, da graduação ou do Mestrado em Educação, 

não por condescendência, mas por se acreditar que cada olhar, a partir de sua posição 

peculiar nos ciclos de vida, traz contribuições ’nicas Moll, . m pesquisador 
adulto, coordenador da pesquisa, exerceu muitas vezes a função de sistematizar esses 
resultados e discussões, redigindo a versão inicial da maioria dos trabalhos oriundos da 

investigação. Essa versão, que era construída com base nos relatórios, diários de campo 

e registros das análises dos dados durante as reuniões, retornava ao grupo para nova 

análise e discussão, com a reescrita do texto para sua versão inal.

Ao buscar reviver a pedagogia das ocupações, em especial aquelas relações de 

coaprendizado entre gerações, esta pesquisa espera ser um exemplo relevante para 
as metodologias investigativas que reconhecem papel ativo para os sujeitos jovens 

pesquisadores, em todas as fases da investigação, do planejamento à redação de artigos 

e relatórios. leste artigo, em particular, lagramos como a observação participante 
permitiu, em um primeiro momento, no 5º ENUNE, que o adulto branco pesquisador 

construísse experiências reveladoras sobre a condição juvenil, convivendo com as agruras 
e as alegrias de pessoas tão diferentes dele, jovens e negras. Já no 55º CONUNE, o que 

houve foi uma observação participante com dois diferentes tipos de engajamento e dois 

olhares distintos: o mesmo adulto, ao lado da jovem pesquisadora, vivendo experiências 
por vezes conluentes, em geral diferentes, ainda que capazes de se cotejar.

Do ponto de vista dos resultados da pesquisa A dimensão educativa das organizações 

juvenis, estes eventos da UNE não foram os acontecimentos mais profícuos no que se 

refere aos resultados da pesquisa. As principais contribuições da observação desses 
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eventos foram indiretas, ainda que muito relevantes. Primeiro, foram fundamentais 

para conhecer, in loco, o macro-espaço público do movimento estudantil, que conigura 
a totalidade que também referencia o micro-espaço público dos coletivos estudantis 

da universidade mineira. Segundo, serviram para aprofundar o contato com os 

coletivos pesquisados, ganhando ainda mais a coniança de seus integrantes, inclusive, 
conquistando importantes informantes para nossas investigações.

Na verdade, durante o processo de recrutamento de militantes como informantes, 

houve grande aproximação com algumas discentes, a ponto de elas virem fazer parte do 
Grupo de Estudos sobre a Juventude. Duas delas se tornaram pesquisadoras de Iniciação 

aientíica e, posteriormente, mestrandas em cducação, com trabalhos que izeram 
parte da pesquisa da qual, inicialmente, elas eram informantes. De um modo análogo 

ao que Mintz  narra em seu texto-homenagem a raso, foram elas que escolheram 
o autor-pesquisador mais do que ele as escolheu. Portanto, para além de informantes 

privilegiadas, elas também se tornaram parte da equipe de pesquisa.

A pesquisa A dimensão educativa das organizações juvenis teve muitos ganhos com  

a atuação colaborativa entre pessoas de diferentes gerações, ao combinar seus 

diferentes olhares e interpretações, frutos de suas distintas maneiras de se relacionar 

com o tempo e o espaço social (Mannheim, 1982), até mesmo de suas disposições físicas 

e psíquicas especíicas. m registro feito aqui, sobre essa atuação durante o uso da 
tática da etnograia, visa contribuir com pesquisas e grupos de pesquisa que desejem 
enveredar por esse mesmo caminho, ou, como aconteceu com o Grupo de Estudos 

sobre a Juventude, tenham o feliz espanto de se perceber levados por jovens a esse 
interessante percurso colaborativo.

De um lado, jovens integrantes do Grupo encontraram o interesse pela pesquisa social  

e se iniciaram nela – estudantes do Ensino Médio e de graduação – ou ainda ingressaram 

na carreira cientíica – mestrandas –, com base em valores nem sempre corriqueiros no 
mundo acadêmico, como liberdade de expressão, iniciativa, criatividade, participação, 
horizontalidade e solidariedade. be outro, integrantes adultos vêm aprendendo a ouvir 
jovens não apenas como informantes, mas também como plenos integrantes de uma 

equipe de pesquisa, conseguindo relatos e registros valiosos sobre lugares e pessoas 

aos quais corpos adultos diicilmente teriam acesso, assim como insights, interpretações 

e análises que diicilmente seriam aventadas sem a intervenção de sujeitos cuja relação 
com o mundo e o tempo social é única – jovens que podem viver a história como devir 

em aberto e a dinâmica social como oportunidades de transformação.
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p  A partir de pesquisa com coletivos estudantis de uma universidade do interior de Minas Gerais, 

Brasil, é relatado sobre o uso da observação participante como instrumento de investigação. 

m artigo faz uma relexão sobre esse instrumento, que caracterizou a pesquisa como de tipo 
etnográico, destacando a capacidade de a observação participante criar uma relevante relação 
dialógica entre os sujeitos da pesquisa. Relata-se a observação de eventos da UNE (União Nacional 

dos Estudantes), em 2016 e 2017. No ENUNE, se estabeleceu uma importante relação dialógica 

entre o adulto pesquisador e jovens pesquisadas e pesquisados. No CONUNE, para além de uma 

pesquisa com jovens, a observação participante combinou os olhares do adulto pesquisador  

e da jovem pesquisadora, o que também permitiu o cotejo de diferentes formas de interação com 

os sujeitos pesquisados em campo. Conclui-se com a defesa da importância de que as equipes 

de pesquisa tenham espaço para ativa participação de jovens, não apenas como “tarefeiras”  

e “tarefeiros”, mas também na tomada de decisões sobre a metodologia, na investigação empírica 

e nas análises, potencializando a qualidade da pesquisa e o impacto de seus resultados.

Palavras-chave: pesquisa de tipo etnográico, observação participante, movimento estudantil, coletivos juvenis.

Ethnographic style research with young people:  

a participant observation with adults and young people about the student movement

A  Based on research with student groups from a university in the interior of Minas Gerais, Brasil, 

it is reported on the use of participant observation as an investigation tool. rhe article relects 
on this instrument, which characterized the research as ethnographic style, highlighting the 
capacity for participant observation to create a relevant dialogical relationship between the 

research subjects. The observation of events of the UNE (National Student Union), in 2016 and 

2017, are reported. In ENUNE, an important dialogic relationship was established between 

the adult researcher and young people researched. In CONUNE, in addition to research with 

young people, participant observation combined the views of the adult researcher and the 

young researcher, which also allowed the comparison of diferent forms of interaction with the 
subjects researched in the ield. rhe article is concluded with the defense of the importance 
that research teams have space for the active participation of young people, not only as “task 

makers”, but also in making decisions about methodology, in empirical research and analysis, 

enhancing the quality of the research and the impact of its results.

Keywords: ethnographic style research, participant observation, student movement, youth groups.
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Introdução 

cste texto tem como objetivo analisar algumas trajetórias da minha experiência de 
pesquisa social que me levam não só à compreensão de uma realidade social em que 

vivem jovens em condição de marginalidade no México, mas também ao envio de 
perguntas que movem o pesquisador/a à produção de saberes no diálogo pesquisador/a-
sujeito jovem. nor isso, foi necessária uma abordagen etnográica e uma discussão sobre 
a implicação. É importante notar que esta relexão surge do trabalho de pesquisa que 
terminei em 2018 intitulado: Formas de habitar o espaço público: identidade coletiva dos 

jovens que moram entre a rua e os meios de assistência social institucionalizados.

nor conseguinte, não será o objeto deste texto retomar as análises sobre os fenômenos 
da marginalidade e da juventude no espaço p’blico como eixo principal da discussão, mas 
como realidade social que de forma dialética se confronta, questionando o investigador 

durante o próprio processo de investigação. 

m marginal, que nestas páginas tenta ser retratado através da experiência dos jovens que 
moram na rua, toma o seu poder na coniguração dos grupos de rua como um dos seus 
elementos constitutivos. A margem, aquela zona em que a norma social hegemônica 
é tensa, vai dar um passo a frente em relação às realidades sociais que dão conta de 

uma forma do ser social do jovem que mora na rua. Essas realidades jogam nas diversas 

experiências de solidariedade e desintegração, de morte e vida, bem como de sofrimento 
e acompanhamento. lesses cenários em que a exclusão social é uma referência para 
dar lugar à integração em novas realidades sociais e grupos de adscrição, ela abarca 

também o estranhamento, a diferença e os processos de estigmatização que esse jovem 
experimenta no dia-a-dia. 

Por conseguinte, a metodologia é um veículo para a compreensão dessas realidades 

sociais. O olhar do pesquisador nesse intercâmbio entre investigador e sujeito conhecido 

não é neutro, mas não é negligenciável, uma vez que o entendimento que tive na 
investigação exigiu diversas vias de acesso a esse conhecimento. baí a relevância de 
trabalhar a partir da tradição fenomenológica-hermenêutica. 

be tal forma, parto da noção de que a realidade é interpretada  e produzida nesses 
múltiplos contatos com um “outro”, neste caso, com jovens que vivem na rua. Assim, 

Gadamer (1998, p. 324) refere que “até agora, a linguagem está tão longe de ser uma 

mera explicação e acreditação dos nossos preconceitos, que em vez disso os põe  
à prova: expõe-nos à própria d’vida e ao contraste do outro . rendo isto em conta,  
é importante gerar uma explicação dos diferentes lugares de enunciação para dar conta 
não só dos preconceitos que operam antes e durante o processo de intervenção, mas 

também dos lugares de domínio do conhecimento, daí que nesta investigação fosse 

importante não incorporar a visão centrada no adulto (adultocêntrica). 

A partir dessas abordagens e, com o apoio de uma pesquisa localizada, analisa-se uma 
realidade que se situa num contexto e tempos determinados, uma vez que em cada 
época e cultura são geradas mudanças, isto conduz também a mudanças nas diversas 
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formas de se constituir e diferentes formas de se relacionar e estabelecer laços sociais, 

ou seja, a construção de novas subjetividades [...]” (Liévano, 2010, p. 9). 

A minha abordagem dessas realidades foi através de uma etnograia multissituada  
a partir de George Marcus (2001). Estive em contato com o coletivo durante um pouco 

mais de um ano. Durante o processo, usei as várias ferramentas que me permitiram 

compreender melhor o grupo. 

m texto está dividido em três seções. bentro dessas seções são tratados diferentes 
percursos da pesquisa, que dão lugar a questões que foram apresentadas ao longo do 

processo de encontro com os jovens, uma vez que esses percursos não têm uma lógica 
única e os percursos que se tem de seguir como pesquisador nem sempre mantêm uma 

coerência no sentido da sua continuidade. E é precisamente esta a tônica colocada nos 

diversos signiicados e ressigniicações gerados na relação social entre o jovem sujeito  
e o sujeito da pesquisa.

O Colectivo Taxqueña

aomecei minha aproximação com os jovens que moram nas proximidades do metrô 
raxqueña aiudad de México  no contexto do terremoto de  de setembro de . 
Esse grupo é formado por jovens que estão no território acerca de 14 anos. São cerca 

de 17 membros, a maioria homens. Os fatores diversos que levam os jovens às ruas, 

entre os quais podemos citar: os processos de precarização econômica, as diiculdades 
nas relações familiares mediadas pela violência, a fuga de grupos do crime organizado, 
os conlitos familiares devido ao abuso de substâncias viciantes, tocam o processo de 
formação da comunidade. Nesse sentido, para que os jovens possam entrar nesses 

grupos e espaços, alguns deles se referiram ao convite de um conhecido ou chegam ao 

espaço e lhes é permitida a entrada, na condição de não prejudicarem nenhum membro. 

Quando os jovens entram na lógica da rua, encontram novos laços sociais. Na medida 

em que se integram nos modos de estar na rua, novos nós de redes são tecidos, novos 

espaços são habitados e apropriados, e grupos de pertencimento são gerados.

Além disso, derivados dos diversos conlitos, alguns membros podem migrar de um 
grupo para outro dentro do mesmo território de raxqueña. dabián conta que o grupo 
começou com 50 pessoas, e ele é um dos iniciadores, diria que um dos mais antigos 

do grupo. Os movimentos, que foram feitos em coletivo, foram resultado de despejos, 

embora Saúl me corrija e diga que “eles nos moveram, eles não nos despejaram”.  

cle diz que eles são movimentados toda vez que há eleições no país.

ms jovens fazem parte desse grupo vindos de diferentes lugares do interior da pep’blica; 
o fenômeno da migração está imerso nos elementos pelos quais esses grupos de rua 

são formados. O grupo é formado predominantemente por jovens entre 19 e 30 anos 

de idade, alguns dos quais estão no grupo desde que eram crianças e cresceram na 

companhia de seus pares, que chamam de “bandita”, “familia callejera”, “barrio” ou 

“carnales”. Da mesma forma, no caso de Gloria e de Rosa, tinham estado num grupo de 
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rua em nino quárez e outro em nortales, juntando-se inalmente ao de raxqueña. eloria 
diz que encontra diferenças entre os grupos e gosta mais deste de raxqueña porque há 
mais... unidade”.

Alguns membros passaram algum tempo na prisão e retornaram ao ponto de raxqueña,  
é um lugar de retorno, um lugar de referência ao qual, embora procurem encontrar outras 

formas de integração a outros espaços, retornam devido à diiculdade de se manterem 
em um novo projeto. mutros deixaram de morar na rua, mas voltam ao espaço para 
morar juntos em algum momento do dia. Há também membros que morreram, mas que  

permanecem na memória do coletivo. Alguns estão trabalhando e compartilhando 

alimentos com eles, como se a mudança não apagasse os laços de afeto nem a memória 

do que eles eram ou têm dentro do grupo.

O “dentro” / “fora” e a noção do estranho no processo de pesquisa

nor dentro, devemos ser protegidos das inclemências de um mundo exterior que 
para a cultura moderna  –  desde bescartes e a peforma  –  parece desvalorizado.  
m descrédito do externo toma por certo que lá fora, e mais ainda quando nos afastamos 
do tabernáculo de nossa própria subjetividade, tudo é banal, passageiro, frio e que lá 

nos espera  –  dizem  –  todo tipo de perigos físicos belgado, 

m externo como desvalorizado é um tema que toca com a estranheza, o estrangeiro , 
como é conceituado por qimmel , e o que isso produz é algo que eu quero apontar 
nesta discussão. Os jovens que moram na rua não só vivem no âmbito marginal, mas no 

âmbito externo, da estranheza e da distância social. 

A família, símbolo que aparece nas histórias e práticas dos jovens, também é reconigurada 
no “fora” e na noção de “lar”, e não como uma entidade fechada. Arendt (2009, p. 211) 

airma que a ação, [...] nunca é possível no isolamento, estar isolado é o mesmo que não 
ter capacidade de agir [...]”. 

Então eu era “a estranha”, “a forasteira”, nas palavras de George Simmel (2012):

A união do próximo e do distante, própria de todas as relações humanas, 
assume no fenômeno do estrangeiro uma coniguração que pode ser resumida 
da seguinte forma: se a distância dentro da relação signiica o afastamento do 
próximo, o estrangeiro signiica a proximidade do distante. m ser estrangeiro 
constitui, naturalmente, uma relação perfeitamente positiva, uma forma 

especial de interação [...] é um elemento cuja posição supõe ao mesmo tempo 

exterioridade e confronto p. .

cssa exterioridade inicialmente me permitiu o jogo de dentro  e fora . cra um 
elemento de confronto, mas também um elemento que estava distante na vizinhança, 
era desconhecido, mas já existia em seus quadros de referência. A estrangeira 
ou a estranha , o estranho , o desconhecido . m que produz o estranho ,  
“o desconhecido”, como nos relacionamos com o estranho? Retomar as discussões de 
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qimmel sobre o ser estranho  me permitiu reletir sobre o momento em que deixei 
de ser um estranho dentro do aolectivo raxqueña; em que momento sou integrada  
e convidada a partilhar a comida, o tempo, seus espaços, suas actividades?

Primeiramente, meu interesse era encontrar algum tipo de caminho para a transformação 

da noção de “forasteira”. As crenças anteriores construídas ao seu redor e o espaço da 

rua ligado à insegurança geraram barreiras e distâncias que diicultaram a aproximação. 

Com relação às barreiras e à construção do medo, falando com uma líder de equipe em 

uma organização, ela mencionou seu medo sobre minha inserção como pesquisadora 
na rua sem uma proteção e apoio institucional, o que me submetia aos riscos de estar 

naquele espaço. O medo nesse sentido foi denominado de forma diferente e, embora 

advertisse sobre possíveis perigos presentes na rua, é também um elemento que 

intervém negativamente para obter uma proximidade com um outro ; é assim que  
o medo e os preconceitos escorregam na interação social e afetam a forma de relação 

social. Neste sentido:

A localização do incerto, as limitações no uso do espaço, os imaginários do 
outro, o manejo espacial do medo, entre outras, são algumas das formas 

em que o medo se materializa na cidade. rudo isso acaba contribuindo para 
evidenciar como as emoções se iltram nos ambientes sociais, bem como nas 
experiências subjetivas dos indivíduos. leste sentido, a relevância simbólica 
dos lugares é conirmada na medida em que estão diretamente relacionados às 
emoções que evocam (Aguilar; Soto, 2013, p. 15).

Nesse sentido, embora a rua não tenha muros físicos, são criados “muros simbólicos”, 

como nomeia Rossana Reguillo (2008, p.66), em que o rosto do desconhecido seria 

também uma alteridade ameaçadora. m medo circula tanto nesse espaço desvalorizado 
quanto nesse tecido de signiicados , como explica Le Bretón , p. , quando se 
refere à emoção carregada de um tom afetivo.

Em outra consideração, essas barreiras que surgiram me permitiram discutir processos 

psicossociais que também tocam o pesquisador dentro do mesmo processo de pesquisa. 

lesse sentido, eeorge bevereux  adverte que há uma afetação na relação entre 
observador e sujeito, teoriza sobre as transferências e contratransferências que são 
produzidas e com isso a ansiedade que surge dessa proximidade dentro do processo 
de pesquisa. A questão não era apenas o porquê de essas ansiedades ocorrerem,  

mas também como essas ansiedades se desdobram no processo de pesquisa, gerando 

uma intervenção no mesmo.

lo primeiro dia em que conheci os membros do aolectivo raxqueña, aproximei-me 
inicialmente da mãe da eloria, que não fazia parte do grupo, mas estava ligada a ele 
pelo vínculo com sua ilha. Mais tarde, fui até a elória para explicar a ela a intenção da 
minha presença. Eles me permitiram sentar na poltrona deles e, depois de várias horas, 

pa’l e Arturo, mais tarde dabián, se aproximaram de mim; contaram-me histórias de 
suas vidas. paul levantou a camisa e me mostrou uma grande cicatriz de uma ferida 
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de faca; naquele momento, eles me viram como um provedor que poderia lhes dar 

algum tipo de vantagem. De alguma forma, eu já estava dentro de um território físico, 

mas não “dentro” de um território simbólico. Mais tarde, a mãe de Fabian chegou com 

comida e me convidaram para comer com eles. Foi um momento importante, eles me 

alimentaram, e riram. 

Mais tarde, ao entrar no nível que o coletivo de jovens me permitiu compartilhar, me 

vi dividida entre várias tarefas como pesquisadora que tocam no campo da ética. 

Inicialmente, o sinal do segredo da minha própria identidade como estudante de pós-

graduação icou impresso em mim; com o passar dos dias, tornou-se difícil para mim 
manter esse segredo por vários motivos; senti que o medo que estava em mim no início se 

dissipou. nrimeiro, por causa do sentimento de coniança e, depois, porque os membros 
do coletivo me prestaram certo cuidado diante dos perigos tanto dentro como fora de 

seus territórios. Segundo, esse sentimento de “reciprocidade” me levou a pensar que 

a “verdade” era um valor que eu tinha que devolver, dado o cuidado e a abertura, bem 

como o sentido de pertencimento que eles me proporcionavam. Essa tensão que vivi foi 

um produto do meu lugar como pesquisadora e da minha forma de inserção, bem como 

do caminho escolhido para transformar as formas de fazer pesquisa qualitativa.

leste ’ltimo ponto, o grupo compartilhou comigo sua desconiança em relação aos 
“estranhos”, já que, para eles, em uma ocasião, tentaram levar a Glória, argumentando 

que eram do IASIS (Instituto de Asistencia e Integración Social), pelo que, derivado dos 

riscos que a rua traz, surgem tais desconianças. 

cstar dentro  também dependia da transformação dos meus modos de fazer pesquisa; 
não foi uma condição rígida ou estática, por isso, a noção de sujeito conhecido de 

tasilachis de eialdino  tem alguma importância nesta investigação, ao airmar 
que: “a possibilidade de que o sujeito conhecido seja ao mesmo tempo parte ativa na 

construção cooperativa do conhecimento e uma presença não obscurecida ou negada, 

mas integralmente respeitada na transmissão deste” (p. 52). Foram os jovens que moram 

na rua, e especiicamente aqueles com quem tive contato, que foram participantes do 
próprio processo de construção do conhecimento. Na interação entre o pesquisador  

e o sujeito conhecido, essas vias de interpretação foram desdobradas.

cm uma ocasião, eu estava andando pelos conjuntos habitacionais na proximidade  
e houve um conlito com um deles. rinha uma concentração de policiais ao meu redor 
porque, segundo a polícia, um dos jovens aolectivo raxqueña  tinha chutado um vizinho 
atingido pelo terremoto dentro da cozinha da comunidade, motivo pelo qual foi negada 
a entrada a todos eles. Quando Fabián me viu (não foi ele quem gerou o distúrbio, mas 

assumiu-se como o líder, falando por todos , pediu meu apoio para dizer aos policiais 
que conhecia dabián e que ele estava calmo, e resolvi conirmar o que ele estava dizendo 
com base na relação que havia sido gerada até aquele momento. A polícia foi embora, 

e eu senti a aliança com Fabián, que me disse que a partir daquele momento ninguém 

do coletivo me tocaria; situei este evento como um acidente que me permitiu uma certa 

relação dentro do coletivo juvenil, que eu não teria tido se não estivesse na rua.
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Assim, participar do seu interior, em termos de aproximação de suas subjetividades, 
tanto na dimensão singular atravessada como em sua dimensão coletiva, gerava em mim, 

como pesquisadora, um percurso. m interior é construído. cstar no exterior também 
implica uma escolha ou não, dependendo das tensões geradas no interior.

A primeira vez em que csteban me convidou para entrar no seu espaço sob a ponte, 
eu ainda não entendia bem as regras do espaço. Naquele dia, quando recebi o convite, 

também estava conversando com Saul; e me afastei alguns metros para entrar no que 

poderia ser uma sala, construída naquele espaço público. Eu pedi a Saul para se sentar 

ao meu lado, ele se aproximou, mas não entrou, porque não tinha sido convidado.  
cles eram do mesmo coletivo, mas os conlitos entre eles também geraram uma delimitação 
de “dentro” e “fora” em termos de territórios, a intimidade dentro do espaço público.

m dentro  e o fora  fazem sentido a partir de diferentes referências. m espaço por si 
mesmo não cria um dentro  ou um fora , mas os signiicados atribuídos por certos 
sujeitos ou grupos humanos. A ação de qaul permitiu visualizar as tensões internas do 
grupo, mas também as regras implícitas. m que signiicava entrar no espaço sem ser 
convidado? Havia uma história em que a violência se tornava evidente, real ou imaginada: 

um assassinato de um membro, no qual Esteban foi apontado como o responsável,  

e embora não tivesse sido conirmado, a d’vida pairava no imaginário do seu grupo. 
Nesse sentido, o medo é também um dos elementos que intervêm para delimitar  

o contato com os demais.

Ao longo dos meus diversos contatos com o grupo de jovens, outras perguntas 

surgiram: daço parte do grupo, devo icar para morar com eles? mutra questão referia-
se à experiência que deu lugar a essas outras formas de viver na rua e da rua.

Nunca poderia estar tão “dentro” quanto eles estavam desse “entre” que tinham 

construído no espaço, ao qual alguém havia batizado de debaixo da ponte , um espaço 
tanto físico quanto simbólico, um “entre” no qual as histórias singulares se entrelaçavam 

para formar uma rede afetiva que se escondia atrás da face do “estranho”. Este 

domínio do comum e do construído em que esse entre  toca no tema da proximidade.  
“A capacidade de algo, ou melhor, de algumas coisas, e de algumas pessoas, de estarem 

lá, isto é, de estarem lá uns com os outros ou entre si, sendo com e entre, justamente 

mais nada do que o próprio lugar, o meio ou o mundo da existência  Jean Luc-lancy, 
 apud csposito, , p. . csse ponto de encontro, de compreensão e proximidade 

me exigiu, por um lado, uma inquietação sobre sua criação no contexto da rua e, por 
outro, os desaios que o meu lugar como pesquisadora estava imprimindo.

aertamente eu não sabia o que era dormir na rua, experimentar a sensação de ser 
desenraizada de lugares aos quais você pertencia em algum momento ou gerar essa 
tensão para sobreviver no dia-a-dia, mas consegui experimentar o que é ser recebido 
“dentro” de um coletivo de jovens de rua. Naquele momento, uma das minhas perguntas 

era o quão perto se tinha de estar para gerar um entendimento?

Aquela linha tênue, que separa o sujeito pesquisador/a de si mesmo que o constitui,  
é estremecida quando ele tem que interagir em um “interior”, mesmo quando o lugar 
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que minha presença ocupava e o “interior” em que eu estava inserida não fossem  

o mesmo construído pelos jovens do aolectivo raxqueña.

Após meu primeiro contato e a aceitação de minha presença em seu território, acredito, 

foi um dos muitos em que a imagem de “estranho” se diluiu no relacionamento diário.  

Fui com a intenção de gerar atividades, pedi para eles que pintassem em uma folha de 

papel artesanal o que signiicava viver naquele espaço, e eles o izeram, alguns foram 
muito cooperativos. Mas, percebi que a atividade era uma ação construída anteriormente  

e não por eles, embora tudo o que estava integrado ao território quebrava a rotina 

diária do seu dia-a-dia e tais atividades também geraram conhecimento. Perguntei  

a eles o que gostavam de fazer ou o que era divertido, trouxe uma bola, jogamos por 
várias horas; porém, mais tarde, eles me mostraram os jogos que não precisavam 

ser comprados; eles podiam jogar gerando seus próprios jogos com materiais à sua 

disposição, como o jogo de poliana, que é jogado dentro da prisão e que eles tinham 

feito com um pedaço de papelão e um marcador para distribuir as caixas, as ichas eram 
amendoins ou pedras que pegamos do chão. Depois, só ia para compartilhar o dia,  

era a ’nica coisa que eu tinha que fazer.

Retomei, portanto, algumas perspectivas teórico-metodológicas que permitem  

a relexividade ou a explicitação do envolvimento em tais processos: Bourdieu  fala 
em relexividade, gerando um processo que permite não só uma pretendida vigilância 
epistemológica, mas também um questionamento das perspectivas essencialistas ou 

funcionalistas de fazer pesquisa, bem como um questionamento do lugar do pesquisador. 
m que se pretende objetivar não é a especiicidade vivida do sujeito conhecido, mas suas 

condições sociais de possibilidade e, portanto, os efeitos e limites dessa experiência e, 
entre outras coisas, do ato de objetivação” (p. 162-163).

A partir das metodologias horizontais, coloca-se em prática o modelo dinâmico de 
interações em constelações: cada pessoa faz parte de uma constelação relacional de 
diversos atores que se caracterizam por m’ltiplas lógicas, práticas e discursos, devido 
ao seu posicionamento em determinados campos sociais, institucionais e contextos pós-
coloniais” (Corona; Kaltmeier, 2012, p. 35). Corona e Kaltmeier referem que, para “evitar  

o narcisismo da auto-relexibilidade, criticado por Bourdieu , é importante considerar 
a construção social do conhecimento”. Retomando o modelo dinâmico de interações 

por constelações, a descolonização do conhecimento é permitida através da análise dos 
diferentes atores envolvidos nos diversos momentos do processo de pesquisa. 

A partir da perspectiva da análise institucional, René Lourau (2001), ao falar em 

implicação, refere-se à importância de dar conta das diferentes relações em que se está 

imerso dentro da multiplicidade de grupos de referência e iliação, a partir dos quais se 
gera uma compreensão das realidades sociais. 

A transversalidade, em tal contexto, me permitiu expor o entrelaçamento que venho 
tentando discutir, bem como questionar minha relação como pesquisadora. 

A transversalidade reside na consciência confusa de pertencer a um todo que nos torna 

semelhantes a outros e, portanto, suscetíveis de estar sempre presentes em novas 
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distribuições do espólio entre os “semelhantes”. O critério de participação é se se pertence 

próximo ou distante, objetiva ou imaginativamente, ou simbolicamente. nara poder 
participar é preciso possuir bens ricos; para poder dar, é preciso possuir (Lourau, 2001).

A este respeito, gostaria de destacar que esse conjunto de relações conscientes 

ou inconscientes, como explica pené Lourau, que existem entre o ator e o sistema 
institucional, assim como o que se produz nesse contato, é o que se discute nesta seção, 
com o objetivo de dar entendimento aos caminhos que levaram a esse processo de 

construção do conhecimento. Assim, a enunciação dos diversos atores e dos processos 

psicossociais gerados permite uma vigilância epistemológica.

lo caso desta pesquisa, retomo a etnograia multissituada porque decidi, a partir do 
acima exposto, que a minha entrada na compreensão das realidades sociais dos jovens 
em processos de precarização social estaria dentro do seu próprio contexto. nara isso, 
a etnograia multissituacional gerou em mim um caminho que primeiro teve que ser bem 
entendido.

As lógicas culturais, tão procuradas na antropologia, são sempre produzidas de forma 
m’ltipla, e qualquer descrição etnográica das mesmas encontra que elas são, pelo 
menos parcialmente, constituídas dentro de “sítios do chamado”, i.e. (instituições 

interligadas, mídia, mercados, estados, indústrias, universidades; as elites mundiais, 

especialistas e classes médias). 

eeorge Marcus , p.  explica que as estratégias de seguir literalmente as 
conexões, associações e relações imputáveis encontram-se no próprio centro do 
desenho da pesquisa etnográica local multilocalizada , razão pela qual a abordagem 
de tais coletividades só fará sentido dentro dessas conexões. A mobilização e as 
conexões a serem seguidas são dadas não apenas em sentido topográico, ao longo 
de diferentes lugares do espaço p’blico, tais como: a cozinha comunitária, os lugares 
de recreação, de trabalho, a Basílica de Guadalupe, convivendo em outros pontos de 

encontro e em ambientes institucionalizados, bem como despejos, entre outros, mas 
também são propostas diferentes formas de acompanhá-los nesses movimentos, entre 

as quais estão “seguindo o enredo, a história ou a alegoria” e “seguindo a vida ou  

a biograia . lesse sentido, seguir sua história é essencial, pois histórias tão singulares  
e grupais deslizam em suas conversas.

Assim, quando entrei a partir da etnograia multissituada no cotidiano dos jovens do 
aolectivo raxqueña, isso implicou seguir suas trajetórias, não só de mobilidades em 
termos de territórios físicos, mas da história coletiva e dos acontecimentos que surgiram. 

Havia uma memória do coletivo que consegui captar através de suas narrativas, matérias 

de jornal (de anos anteriores) sobre os despejos desses jovens do território, alguns 

deles com violência física exercida contra eles pelas forças policiais, o que provocou, em 
alguns casos, por exemplo, em qa’l, a perda da visão devido à defesa de seu território 
e de seus companheiros. aruzei essas matérias de jornal com as narrativas que se 
referiam ao seu grupo e de si mesmos. Da mesma forma, ao longo do meu contato com 

o coletivo, fui encaminhada a documentários e páginas de facebook que outros grupos 

de pesquisa haviam criado como resultado de pesquisas anteriores. Assim, foram várias 
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ferramentas que me foram apresentadas através do processo de intercâmbio diário 

com esses jovens, como o uso da imagem estática que eles tiraram do espaço público 

e que contavam histórias. Vários discursos foram revelados, entre eles um discurso de 

desprezo dirigido a eles, que legitimou seu despejo dos espaços p’blicos. nor isso, meu 
interesse era entrar nessas realidades a partir de um contato mais próximo. 

Quero esclarecer que nem todos os intercâmbios na rua são semelhantes, nem os 

grupos que estão presentes no espaço p’blico, razão pela qual insisto na delimitação do 
agrupamento de jovens raxqueña para diferenciá-lo também dos grupos de delinquência 
organizada e de outros grupos que têm outras lógicas de interação. )nicialmente, minha 
participação ou presença em algumas atividades dentro do grupo foi decidida por eles. 

Havia um controle que não era meu; porém, para alguns outros casos, não se tratava de 

esconder experiências ou de perceber algumas verdades dentro do grupo, mas sim de 
uma questão de coniança. )sso foi reletido quando inesperadamente compartilharam 
comigo fragmentos de sua história, experiências de dor e outras de alegria, mas no inal 
houve um sentimento de encontro.

O gênero e o lugar da pesquisadora no processo de pesquisa

Dentro desse caminho de pesquisa, e através das entrevistas e da observação dos 

participantes, surgiu a categoria de gênero e violência de gênero. Há uma diferenciação 

entre homens e mulheres dentro das relações sociais geradas na rua. É mais difícil para 

as mulheres integrar essas formas de vida quando a sexualidade está mediando dentro 
da lógica imposta pela rua. Em algumas das histórias, o corpo da mulher é usado para 

práticas sexuais sem a sua aceitação, o que elas referiram como: cu fui estuprada . 
mutras formas de utilização dos corpos enquanto aprendem a se defender é a de relações 
sexuais em troca de proteção. Algumas de suas histórias retratam como seus corpos são 
território de dominação, e normalmente se deslocam na rua tendo um parceiro (embora 

isso não seja o caso, normalmente). No caso de Glória, seu trabalho antes de iniciar um 

relacionamento com dabián era a prostituição. cla diz que ele a proibiu de continuar 
com essa atividade e, quando ela estabeleceu a relação, deixou de usar seu corpo como 
meio de subsistência. m sexo, assim como o gênero como pesquisadora, são elementos 
importantes a serem considerados, levando em conta o lugar da mulher que vive na rua. 

[...] o conhecimento de gênero iltra o conhecimento ; ou seja, o sexo do 
entrevistador e o sexo do entrevistado fazem a diferença, pois a entrevista  
é realizada dentro dos limites culturais de um sistema social patriarcal que 
separa as identidades masculina e feminina benzin; Lincoln, , p. .

A presença do meu colega de pesquisa foi imediatamente interpretada como “meu 

parceiro”, bem como a presença de outras duas pessoas que me acompanharam em 

alguns mergulhos no campo foram recuperadas em comentários sobre os diferentes 

parceiros sentimentais que eu costumava ter; até mesmo Gloria me disse quem ela 

achava que seria um parceiro melhor (referindo-se aos meus colegas), isso os impediu de 
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pensar que eu era viável como parceira sentimental. Ser mulher possibilitou que eu me 

aproximasse de elória, já que seu parceiro dabián a proibiu de ter contato com qualquer 
homem, fosse ele do grupo ou não. lesse sentido, tanto o sexo quanto o gênero são 
condições que têm intervindo na minha abordagem com as/os jovens. A relexão foi 
relevante para analisar tudo o que me aconteceu.

Conclusão

Os meios que o cientista social tem para abordar essas realidades dão lugar a várias 

relexões. lessas abordagens há eventos que estão além do controle do próprio processo 
de pesquisa. É a esfera da contingência, da surpresa e até do questionamento ético que 

está surgindo; bem como das decisões sobre a intervenção que o pesquisador deve/pode 
ter no campo da pesquisa que surgem diante dos eventos que surgem no campo.

eostaria de ressaltar que existe um ambiente de relexão que deve questionar 
constantemente o pesquisador em tal processo. Como podemos saber o que não se 

sabe, se não é com uma posição de abertura? Nesse sentido, ao entrar nessas novas 

lógicas de sentido, o pesquisador é questionado em suas próprias referências, não só 

cientíicas, mas também de bom senso: as normas, tradições, valores e o dever ser.

Os conhecimentos pré-estabelecidos constroem sujeitos sociais e as formas de 

abordagem dos mesmos serão dadas em função dessas construções sociais. Portanto, os 

preconceitos são formas de interpretar a realidade social. Assim, para o caso dos jovens de 

rua, a identidade estigmatizada, teorizada por eofman , é um elemento para evitar 
o contato social. lesse sentido, revela-se relevante a relexão sobre tais preconceitos 
existentes no momento de intervir.

Finalmente, o construído na interação social tem sido determinante para conseguir uma 

aproximação aos sentidos da realidade. m coletivo foi uma fonte de informação por si só, 
através das diversas práticas e discursos construídos no trabalho diário dentro do grupo.
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p  cste artigo relete sobre algumas dobras da experiência da pesquisa social. A partir de uma 
abordagem etnográica, procura problematizar o lugar do pesquisador/a no próprio processo 
de produção do conhecimento em contato com jovens que vivem em condições marginalizadas. 
São retomadas contribuições teóricas sobre o envolvimento do ponto de vista psicossocial, 

relexividade no trabalho etnográico, assim como contribuições da ilosoia. )sto permite  
a discussão sobre a construção do conhecimento e das realidades sociais através da relação 

com este tema jovem, o que abre o caminho para fenômenos sociais inseridos. Tal condição me 

permitiu acompanhar a relexão sobre não apenas minha posição como pesquisadora e a relação 

com meu sujeito de pesquisa, mas também a rede de elementos que estão prontos no momento 

de fazer tal intervenção-pesquisa.

Palavras-chave: envolvimento, marginalidade, juventude, coletivo.

Youth in marginal spaces: A methodological approach

A  rhis article relects on some folds of the social research experience. drom an ethnographic 
approach, it seeks to problematize the place of the researcher in the very process of knowledge 
production in contact with young people who live in marginalized conditions. rheoretical 
contributions on involvement from the psychosocial perspective, relexivity in ethnographic 
work, as well as contributions from philosophy are taken up again. This allows the discussion 

on the construction of knowledge and social realities through the relationship with this young 

subject, which opens the way to inserted social phenomena. Such condition allowed me to 

follow the relection about not only my position as a researcher and the relationship with my 
research subject, but also the network of elements that are ready at the moment of making 

such intervention-research.

Key words:  involvement, marginality, youth, collective.
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aomo gremista, posso lhes dizer que foi uma honra muito grande ter um pouco 
da defesa da escola, um pouco do contato interno, pois foi dedicador (sic) 

acreditar que tantos alunos coniaram em você e que tantos têm a vontade, 
desejo e a pretensão de assumir este cargo, porém poucos têm a coragem de 

arriscar ser um gremista  (R. G. M., 17 anos, gênero masculino).

Ser gremista pode se constituir como uma honrada experiência de outorga de coniança 
de seus pares para assumir um lugar de dedicada ação em defesa da escola. E tal ação, 

que pode ser um corajoso ato político pessoal, torna-se pedagógica por se tratar de 

um agir ético-educativo em prol de uma comunidade de aprendizagem. csse é um dos 
sentidos possíveis que interpretamos a partir das narrativas auto biográicas de jovens 
participantes ativos em grêmios estudantis.

É dessa ação pedagógica, em prol do bem comum de uma comunidade educativa, 

que emerge a palavra coniança. Os jovens dão um sinal e um recado de que participar 

pode ser uma forma de coniar e de serem coniados. c, por isso, ressigniicam o locus 

educativo pela sua participação.

Etimologicamente, segundo Cunha (1994, p. 355), em latim, a palavra “con-iar” pode ter 

ao menos duas possíveis origens. A primeira delas se relaciona a idere, ou seja, “ter fé”.  

A segunda se relaciona ao termo ilare, que pode ser interpretado como compor com ios . 
Acolhemos e entrelaçamos ambos os sentidos ao interpretarmos, hermeneuticamente, 

as narrativas auto biográicas dos jovens gremistas, pois, como veremos adiante, ao 
serem “con-iados” por seus pares, os jovens relatam que passam a acreditar mais em si 

mesmos e na coletividade, colaborando com a melhoria de suas vidas, em comunidade. 

Em outras palavras, os gremistas, por meio de uma pedagogia da coniança, anunciam que 

a participação é catalisadora de energia e criatividade coletiva, que podem compartilhar 

suas idéias e somar suas ações às de outros jovens, crianças e adultos, impactando, 

positivamente, em sua comunidade, não somente para um futuro longínquo, mas no 

aqui e no agora. 

cste texto apresenta resultados parciais de uma pesquisa mais ampla, em curso, que 
tem como cenário e estudo a participação de jovens dos grêmios estudantis de três 

escolas de Mogi das aruzes, vinculadas à qecretaria cstadual de cducação de qão naulo, 
Brasil. Assim, o objetivo central deste artigo é analisar as narrativas auto biográicas de 
jovens, no exercício de sua participação estudantil, na organização de grêmios, captando 
as pedagogias que emergem e se anunciam nesse processo de implicação de si com  

o outro, em convivência, e o modo como esses jovens (re)elaboram, em suas trajetórias 

de vida, as dimensões e os sentidos da participação.

Evidenciamos que relacionar participação com juventudes é algo recorrente (Dayrell, 

2016; Perondi, 2013; Perondi; Vieira, 2018) e enseja que educadores e pesquisadores 

atentem para a problemática, no sentido da relevância do reletir sobre o fazer ético-
político-pedagógico com as juventudes. 
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Metodologicamente, utilizamos as narrativas auto biográicas, entendidas como um 
processo de pesquisa e formação, neste caso, em uma abordagem qualitativa. Este artigo 

é produto de um processo de investigação-ação, de cunho narrativo, que possibilita  

a interação e a interpretação hermenêutica, em que se evidenciam a voz e a palavra das 
jovens lideranças estudantis.

m exercício auto relexivo, a partir das narrativas auto biográicas, tem se mostrado 
como dispositivo potente e fortalece a compreensão da participação como ato político 

e de responsabilidade com o coletivo, que implica o reconhecimento da relação entre 

a educação e os jovens, entre a escola e os jovens, entre a dimensão pedagógica  

e o aprendizado dos jovens ou do aprender com os jovens.

ouanto aos procedimentos metodológicos, foram realizadas entrevistas-diálogo 
com os jovens participantes, que geraram relatos auto biográicos orais e escritos. 
nosteriormente, todas as narrativas foram sistematizadas e analisadas por meio de um 
processo de confecção artesanal. Compreendemos esta noção a partir da perspectiva 

de artesão intelectual (Wright-Mills, 1972) e de modelo artesanal de ciência (Becker, 1997).

beste modo, analisamos as narrativas construindo redes de sentido e signiicados sobre 
os modos de ser e estar das juventudes, sobre os modos como se narram e se dizem nos 
espaços de participação. nor im, apresentamos relexões sobre as pedagogias m’ltiplas 
que estabelecem redes de apoio, amparo e coniança entre os sujeitos das comunidades 
de aprendizagens. 

Juventudes e participação social

Além de aprender com meus colegas gremistas coisas novas, aprendo também 

a expressar minha opinião, sem medo, e posso ser ouvida. qão muitos os 
benefícios de ser gremista, mas o mais importante é o protagonismo juvenil,  

ou seja, a participação e a voz ativa na escola, podendo passar para a diretoria  
as opiniões, sugestões e ideias dos outros alunos (A. N., 14 anos, gênero feminino). 

A participação do nosso trabalho para a comunicação mudou algumas coisas 

e me arrisco em dizer que mudou até algumas pessoas. ms alunos da minha 
escola se espelharam no nosso trabalho e começaram a participar e, com isso, 

os pais deles também. Movimentando uma comunidade inteira com somente 

um gesto (P. L. B. I., 16 anos, gênero masculino).

qer gremista pode ser ainda uma experiência de ter voz ativa na escola , expressando-se 
sem medo. As narrativas acima ilustram que participar do grêmio estudantil pode indicar 

um movimento de se buscar ser ouvido, fazendo gestão, comunicando e integrando 

pessoas, por meio de gestos que podem transformar os sujeitos e a comunidade inteira. 

Assim dão sentido alguns jovens participantes desta pesquisa, entrelaçando suas 

juventudes e participação social em seus territórios. 
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Uma das interpretações possíveis para a origem da palavra gestão está associada, 

etimologicamente, ao verbete latino gerere e suas formas gestio, gestiōnis (Cunha, 

1994, p. 384-385). É possível, então, associar o conceito de gestão ao conceito de gesto, 

identiicado em gestus, ou seja, ao que foi realizado, não como uma simples expressão 
corpórea ou emocional. Além disso, também é possível associar ao verbete latino gerere 

a ideia de gestação, de germinação.

be maneira similar, os estudantes gremistas, participantes da pesquisa, airmam que, 
dentre os principais aprendizados da experiência, estão as possibilidades de: i   transformar 
a gestão (democrática) da escola; (ii) gerar transformações na vida das juventudes;  

iii  realizar gestos coletivos e (iv) germinar novas formas de vida ao aprenderem a dizer 
sua palavra de partilha das decisões coletivas e de reinvenção do poder:

Praticar a democracia como forma de vida política e social, em articulação 

com as instituições democráticas (como é o caso das escolas, dos grêmios 

estudantis, dos sistemas de ensino públicos etc.) é procurar inventar formas 

múltiplas de partilha do poder e de processos decisórios de interesse coletivo 

(Machado; Arenhaldt, 2016, p. 125).

Nesse sentido, Fiori (1987, p. 13), ao prefaciar a obra Pedagogia do Oprimido, de Paulo 

dreire, airma que com a palavra, o homem se faz homem. Ao dizer sua palavra, pois, 
o homem assume conscientemente sua essencial condição humana”. Parafraseando  

o autor, podemos também dizer que um jovem se faz jovem ao assumir, conscientemente, 
sua condição de sujeito histórico e social. Ainal, como destaca talenzuela , p. , 

juventude é um conceito vazio fora de seu contexto histórico e sociocultural . 

A propósito, a construção do conceito de juventude, social, histórica e academicamente, 

exige contextualização. be acordo com nerondi e tieira , p. - , há quatro 
possíveis abordagens: a) juventude como etapa preparatória para a vida adulta;  

b) como problema, com foco na falta ou na negatividade, gerando medo e afastamento; 

c) como modelo, um produto vendido pelo mercado promotor do consumismo; e d) como 

sujeito de direito e, portanto, de participação, com instâncias democráticas pensadas  

e preparadas para que isso se dê. Em nossas ações educativas e acadêmicas, como neste 

artigo, assumimos esta última perspectiva.

Para além dessas abordagens, Perondi e Vieira (2018, p. 51) propõem que o conceito 

juventudes seja entendido no plural, airmando que:

Atualmente há uma clareza de que não é apenas a questão etária que deine  
o que é a juventude, mas, sobretudo as suas características sociais, históricas  

e culturais. cm vista disso, pode-se airmar que não há um conceito homogêneo 
e universal sobre as juventudes, dado que é preciso analisar quais são os 

contextos em que estão inseridos os jovens sobre os quais falamos. 
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m conceito de juventudes, portanto, vai se metamorfoseando de forma complexa, 
considerando o contexto social, a dimensão histórica e biográica. be acordo com cada 
contexto, as juventudes também vão assumindo uma carga diferente de responsabilidade 
e diferentes possibilidades de participação social:

A entrada na juventude se faz pela fase da adolescência e é marcada por 
transformações biológicas, psicológicas e de inserção social. É nessa fase 

que fisicamente se adquire o poder de procriar, em que a pessoa dá sinais de 

ter necessidade de menos proteção por parte da família e começa a assumir 

responsabilidades, a buscar a independência e a dar provas de autossuficiência, 

entre outros sinais corporais, psicológicos e de autonomização cultural 
(Dayrell, 2016, p. 26).

mutrossim, neste artigo, analiticamente, entre tecemos as narrativas auto biográicas 
de lideranças estudantis, em um esforço ético e estético de escutar os jovens que se 

fazem jovens ao proferirem relexões a respeito de sua condição humana e de suas 
juventudes. A seguir, apresentaremos as disposições metodológicas que darão suporte 

às análises sobre como esses jovens do grêmio estudantil manifestam e (re)elaboram 

suas trajetórias de vida e os múltiplos sentidos de sua participação.

bas disposições metodológicas: as narrativas auto biográicas 

bo ponto de vista metodológico, operamos com as narrativas auto biográicas enquanto 
abordagem qualitativa e a partir de um movimento de pesquisa-formação (Passeggi, 

2010; 2015; Passeggi; Nascimento; Oliveira, 2016; Delory-Momberger, 2014; Josso, 2010). 

Trata-se de uma atividade de biograização que “aparece assim como uma hermenêutica 

prática, um quadro de estruturação e signiicação da experiência por intermédio do qual 
o indivíduo atribui-se uma igura no tempo, ou seja, uma história que ele reporta a um si 

mesmo” (Delory-Momberger, 2014, p. 27), ao passo que também se leva em consideração 

o processo de heterobiograização, compreendido como o aprendizado que pode ocorrer 
ao se escutar as experiências de vida do outro.

Isto é, no âmbito deste artigo, apresentamos as atividades de biograização  
e heterobiograização por meio do en tre laçamento das narrativas auto biográicas dos 
jovens gremistas que participaram da pesquisa, enquanto um exercício hermenêutico 

prático, por parte dos investigadores e também dos estudantes participantes da pesquisa. 

ms dados foram produzidos por meio de entrevistas-diálogo (Morin, 1996), objetivando 

um movimento aberto e sensível, acolhedor e respeitoso com a trajetória de quem (se) 

narra e vigilante às múltiplas possibilidades do movimento de contar-se ao outro por 

parte de quem escuta sensivelmente (Barbier, 1993; 2007). 

Ainal, é nesse movimento dialógico de narrar e escutar, durante o processo de coleta de 

dados, que pode ocorrer o movimento de (re)olhar para si, convertido em dispositivo e objeto 

de relexão e autorrelexão, portanto, também formativo. qegundo Machado , p. :
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[...] ao narrar, ao compor novamente a trama de suas vidas, o narrador 

revê a si mesmo e o mundo do qual participa. Ele se reconhece, se respeita. 

Etimologicamente, a palavra respeito vem do latim res-pectare (Cunha, 2001, 

p. 678), ou seja, re-espectar, rever. Ou seja, ao narrar-se os entrevistados 

entrelaçam suas histórias, como artistas, de uma maneira singular que lhes 

propicia um tempo e um espaço de re-olhar para si mesmo, reconhecendo-se.

A metodologia desta investigação está embasada, portanto, em uma abordagem 

epistêmica de que a narrativa de alguém sempre é afetada pela subjetividade de ambos, 

de quem narra e de quem o escuta, pois, como airma Machado , p. : Aquele 
que escuta o narrador, em contrapartida, participa da vida dele, experimenta-a, numa 
escuta participativa. Além disso, aquele que ouve histórias narradas experimenta um 
ritmo, uma feitura artesanal”.

mperacionalmente, o convite para participar da pesquisa foi realizado a todos os 
integrantes dos grêmios estudantis da cidade de Mogi das aruzes. rrinta jovens  se 
disponibilizaram a participar da investigação, produzindo narrativas orais e/ou escritas. 
bo ponto de vista da coniguração do grupo de jovens participante, dezesseis  deles 
se identiicam com o gênero masculino e quatorze  com o feminino, tendo entre  
14 e 17 anos. 

nara ins de identiicação, os jovens autores das narrativas auto biográicas utilizadas 
neste artigo estão identiicados com as iniciais dos seus nomes, idade e gênero. 
Ressaltamos ainda que a investigação que dá suporte a este artigo foi aprovada em 

Comitê de Ética de Pesquisa com seres humanos. Além disso, todos os entrevistados 

assinaram um documento de assentimento, e os responsáveis consentiram que eles 

izessem parte da investigação. 

En(tre)laçando narrativas dos jovens gremistas:  

escuta e anúncio de aprendizagens em ambiências coletivas

O grêmio tem lados positivos e negativos. Um dos pontos positivos é que você 

aprende a trabalhar em equipe, amar as pessoas, apesar dos defeitos delas.  

Os pontos negativos é que nós temos que aprender a separar a vida pessoal da 

vida de gremista, vamos ter que abrir mão de algumas coisas para estar junto 

com o grêmio (G. B. L., 15 anos, gênero feminino).

Eu falava o tempo todo que eu odiava a escola, que eu queria sair da escola... na 

verdade, foram atitudes infantis que eu tive [e olha para o chão demoradamente], 

não cheguei a conversar com meu pai nem nada, não resolvia nada no diálogo. 

Eu lembro que um dia a gente estava lá, antes de ela me dar o papelzinho da 
suspensão, ela chegou em mim e falou assim: por que que ao invés de você 

mudar de escola você não muda a escola (L. M., 15 anos, gênero masculino)?
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qer gremista pode ser uma experiência de integração de aspectos positivos e negativos 
da vida em educação. Ao estudar o discurso educacional, especialmente por meio de 

narrativas auto biográicas de docentes, Machado  airma que se pode encontrar 
na escola discursos de “traços predominantemente novelescos” (p. 135), nos quais  

o narrador se biograiza, dicotomizando a dinâmica do seu viver entre bom e mau, 
vítima e algoz  p. . nara romper com os romantismos e os fatalismos na educação, 
portanto, se faz necessária uma pedagogia de ascese que exige uma vontade de 
ir além de si, de viver em imanente desejo do tornar-se mais, permitindo-se viver, 

desanestesiadamente, sentindo os sabores das (con)vivências com mais intensidade, 

sejam elas prazerosas ou sofridas  p. . 

E, nesse processo de aprimoramento pessoal, toda a diferença pode ser feita ao 

encontrar um educador que conie no educando. )sso é evidenciado pela fala transcrita 
acima, de L. M. lesse caso, o gremista narrador explicita o convite coniante feito pela 
diretora: “por que ao invés de mudar de escola você não muda a escola?”.

Ao rememorar sua história, o discente L. M. se biograiza, ou seja, entrelaça a intriga que 
compõe a sua vida (Ricoeur, 2010, p. 93), evidenciando a acolhida da gestora-educadora 

em forma de um convite: transformar a ameaça de um castigo-condenação de 

desterritorialização, pela mudança de escola, em energia capaz de mudar o seu arranjo 
territorial educativo. rrata-se de uma repreensão amorosa e convidativa, coniante  
e mobilizadora. (á, portanto, uma pedagogia da ascese que se anuncia como um possível 

caminho de transformação pessoal pela atuação coletiva do educando, no sentido 

de “ser mais”, um conceito chave para a concepção de ser humano em Freire (1987), 

como busca e luta pela humanização, possibilidade dos seres humanos transformarem  
o mundo e a si mesmos.

Além disso, ao se biografar, entrelaçando as tramas que compõem suas vidas,  

os jovens reletem e ressigniicam suas trajetórias formativas em um processo de 
ascese, como quando a M. F. narra a respeito daquilo que denominou como sua “parte 

mais egocêntrica” antes de seu envolvimento com o grêmio estudantil, que deu lugar ao 

pensamento de grupo, de conjunto, de comunidade: 

Todo mundo tem aquela parte mais egocêntrica, de querer se aparecer mais, 

de estar certo, mas daí, quando você fala isso em voz alta, você percebe que 
não é, dá até vergonha, porque você percebe que não é aquilo, que é muito 

mais bonito, muito mais verdadeiro, quando é em conjunto. Podem criar uma 

solução juntos, com visões diferentes (M. F., 17 anos, gênero feminino).

Acolher a diferença, aliás, parece ser, a esses líderes gremistas, algo importante  

e desejável. nercebem que é na diferença que se cresce e que a escuta é um aprendizado 
essencial que abre portas para outros tantos aprendizados. Além disso, demonstram 
clareza de que o que é ensinado na escola, para além dos conte’dos, serve para sua 
formação humana, ainal ensinar é uma especiicidade humana , como destaca dreire 
(1996, p. 102). 
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Cada professor ensina um pouco. Cada um passa um pouco, então a gente 

junta isso tudo para formar nosso caráter, quem a gente é hoje. Para a gente 

questionar alguma coisa a gente tem que escutar. A gente tem que correr atrás 

para pegar mais informação. A escuta está valendo em tudo (G. C., 16 anos, 

gênero masculino, grifos nossos).

Ensinar e formar, questionar e escutar, mais do que verbos grifados na narrativa de G. 

C., revelam formas de conceber o papel social da instituição escolar e de compreender  

a relação pedagógica entre seus atores, na perspectiva dos processos de humanização. 
Ao ressaltar que “para a gente questionar alguma coisa a gente tem que escutar”,  

o narrador gremista incorpora em suas palavras uma compreensão prática de que, 

fazemo-nos gente e nos humanizamos com o outro, quando, em diálogo, escutamos.  
É em dreire  que a relação ensinar-escutar merece destaque: ensinar exige saber 
escutar”, ou seja:

 [...] se o sonho que nos anima é democrático e solidário, não é falando aos 

outros, de cima para baixo, sobretudo, como se fôssemos os portadores 
da verdade a ser transmitida aos demais, que aprendemos a escutar, mas  

é escutando que aprendemos a falar com eles. Somente quem escuta paciente 

e criticamente o outro, fala com ele, mesmo que, em certas condições, precise 

de falar a ele (p. 127-128).

nor sua vez, a jovem M. d. ressalta, em sua narrativa, o fato de que, em algumas 
circunstâncias, sua participação é reduzida a um papel meramente igurativo:  
“Mas quando a gente chegou lá, só estava a diretora falando. Os alunos só assinando  

a presença. Daí a gente começou a se articular com eles e abrindo estes pontos que têm 

dentro da escola. Porque não é só culpa da gestão”.

cntretanto, apesar de, muitas vezes, a participação dos gremistas ser 
oprimida por um discurso adultocêntrico, alguns participantes da pesquisa 

relatam encontrar alternativas de mobilização, especialmente ao atribuir às 
práticas do grêmio estudantil uma dimensão coletiva, que não se restringe:  

“[...] simplesmente ao ajudar. É participar e se engajar com questões 

acadêmicas, humanitárias, políticas e com a formação de um jovem para  

o mundo” (F. O. A., 15 anos, gênero masculino).

O sentido de participação, aqui mirado, está em sintonia e em diálogo com a perspectiva 

de uma disposição ético-estético-afetiva Bedin, , que se conigura nos elos e na 
presença das vozes dos atores, na teia da escola. sma escola que, apesar de todas as 
suas mazelas, é recheada de possibilidades de engajamento em prol de uma formação 
multidimensional: acadêmico, política e humanitária.

De maneira especial, destacamos a grande quantidade de alusões a essa última dimensão 

nas biograizações dos participantes da pesquisa. (á recorrentes alusões a ações 
criativas e coletivas impregnadas de solidariedade, de generosidade, de cuidado, de 
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corresponsabilidade. Ou seja, os aspectos negativos da ambiência escolar e da sociedade 

são reconhecidos ao passo que os atributos positivos da rotina educacional são percebidos, 

em si mesmos e na coletividade, através de ações das agremiações estudantis: 

Esse que eu acho que é o objetivo do grêmio. Mostrar para os alunos que eles 

têm caminho onde não tem nada. Mostrar para os alunos algo que eles pensam 

que é impossível, mas é possível. Aprendi uma coisa com a minha diretora que 

eu acho muito criativo: a gente está vendo um defeito na escola, por exemplo, 
aquela parede descascada. O pensamento deve ser: nossa, eu podia dar um jeito.  

Mas eu não vou tampar a visão e fazer de conta que não estou vendo aqui, porque 
eu estou vendo. cntão eu posso mobilizar pessoas para correr atrás M. F.).

cm suma, apesar da existência de um conjunto de problemas evidenciados no cotidiano 
da escola pelos jovens participantes da investigação, há ali, ao mesmo tempo, um 

potencial revigorante de transformação, por meio de uma “pedagogia da ternura que 

faz circular pela capilaridade escolar  Bedin, , p. . 

As narrativas auto biográicas dos gremistas são reveladoras de que, pela dinâmica 
integradora de uma experiência educativa cotidiana compartilhada, muitas vezes, ativa 
emoções e afetividades, constituindo cimento de coletividade, de agregação. Assim,  

o que parece conferir o viver na escola é o gosto de ser vivida, que funda e constitui  

a força vital de agregação Mafesoli, , p. . 

aonsiderações inais

Numa sociedade obcecada por rankings, a função social da escola parece ser reduzida 
a resultados em exames nacionais e internacionais, desconsiderando, muitas vezes, 
que a vida, em todas as suas formas, é experienciada no tempo presente. mutrossim, 
enfraquecem-se as experiências educacionais ao não se valorizar a escuta sensível das 
sabedorias herdadas por meio das histórias de vida dos sujeitos que compõem a escola. 

Nesse sentido, a escolha metodológica deste trabalho pela escuta sensível de narrativas 

auto biográicas de jovens participantes de grêmios estudantis, espaço educativo não-
formal dentro da ambiência escolar, foi uma opção epistêmica e metodológica para 

produzir e analisar dados, hermeneuticamente, a partir de processos de biograização  
e heterobiograização. 

)nicialmente, constatamos que as narrativas dos jovens conirmam o que alerta binello 
(2007, p. 313): “a escola e seu conteúdo se sobrepõe aos procedimentos e se perde  

a possibilidade de implementar um processo em que o protagonismo pode ser assumido 

por quem aprende”. Como educadores e pesquisadores, caberia-nos também questionar 

se estamos confundindo educar com escolarizar. c, se escolarizando, não estaríamos 
limitando os conhecimentos àquilo que cabe dentro das disciplinas ou matérias escolares, 

compartimentando saberes que pouco se comunicam com a realidade para além dos 

muros da escola, ainda restritos a um paradigma instrucionista (Pacheco, 2019, p. 33), 

herança da primeira revolução industrial. 
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lesse sentido, cabe relembrar que, ao analisar as narrativas auto biográicas dos jovens, 
este artigo teve como objetivo captar as pedagogias que emergem e se anunciam por 

meio das experiências de participação em grêmios estudantis. m movimento de entre
tecer a escrita deste artigo, portanto, visibiliza e evidencia as narrativas auto biográicas 
orais e escritas de jovens que assumem posições de liderança em escolas. 

csse movimento possibilitou visualizar pedagogias emergentes nos processos de 
participação e de ambiências coletivas, bem como reconhecer múltiplas pedagogias, das 

quais destacamos, neste exercício de hermenêutica prática, uma tríade que estabelece 
redes de apoio, amparo e cuidado entre os sujeitos das comunidades de aprendizagens 
chamadas de grêmio estudantil. Ao longo do texto, as pedagogias foram sendo tecidas 
e aqui são reapresentadas de forma resumida e condensada: 

• nedagogia da coniança: compreendida a coniança nos sentidos de: i  ser honrado 
pela outorga da coniança alheia enquanto assunção de um lugar de representação  
e responsabilidade coletiva; (ii) ao ser “com-iado” para assumir tais responsabilidades 

coletivas, isso produz no sujeito um ato de fé em si e na comunidade; iii  tecer os ios 
da(s) vida(s) com o outro, em convivência, em colaboração e em comunidade. 

• Pedagogia do gesto: compreendido o gesto nos sentidos de: (i) ação intencional  

e deliberada para construção das condições de possibilidade para a transformação da 

gestão escolar, por meio de seus atores e da instituição grêmio estudantil; (II) prática 

intencional e deliberada de promover e gerar transformações na vida das juventudes; 

iii  realizar gestos coletivos; iv  fazer germinar novas formas de vida ao aprenderem  
a dizer sua palavra. 

• Pedagogia de ascese: compreendida a ascese nos sentidos de: (i) aprimoramento 

pessoal, através de processos de biograização e heterobiograização; ii  convivências 
em ambiências coletivas, que produzem aprendizagens sociais, de vida, de comunhão  
e de transformação pessoal pela atuação em defesa da escola. 

rais pedagogias, frutos de um exercício de hermenêutica prática a partir da narrativa 
dos jovens, expressam sabedorias apreendidas com outros jovens, tecidas em um 
cotidiano de tomada de decisões, compartilhando conhecimentos entre seus pares.  

Ao mesmo tempo, a convivência com educadores, gestores e familiares, especialmente 

nas ambiências em que o diálogo e a escuta luem, é valorizada e considerada importante 
ao dar-lhes suporte e desaiá-los a participar, ativamente, da produção do conhecimento 
e de outros mundos possíveis.

Cabe ainda ressaltar que as pedagogias, aqui apresentadas, não podem ser consideradas 

ou analisadas de forma estanque, como categorias isoladas. Muito pelo contrário. 

A tríade apresentada se constitui em uma sistematização de relexões, a partir de 
processos de biograização e heterobiograização, que transversalizam e extrapolam 
qualquer tentativa de categorização simplista. 

lesse sentido, as narrativas desses jovens participantes reforçam quais experiências 
de participação foram fundamentais para o aprimoramento pessoal (ascese), mas isso 

só foi possível pelos diversos gestos de ações coletivas e participativas e pela coniança 
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outorgada por seus pares, educadores, gestores. Podemos concluir, portanto, que 

o grêmio estudantil pode ser um espaço educativo e de transformação social por 

proporcionar convivências entre pares e agregar adultos que fazem parte da comunidade, 
da escola e das famílias, dialogicamente. 

lo âmbito metodológico, veriicamos que o exercício da investigação, por meio de 
narrativas auto relexivas, oral e escritas, de jovens estudantes gremistas, viabilizou 
encontros e interações dialógicas. Essa escolha, além de coerente com a abordagem 

epistêmica que fundamenta a análise hermenêutica de seu conteúdo, possibilitou  

a produção de dados como uma prática de escuta sensível adequada ao exercício relexivo 
dos processos de biograização e heterobiograização dos jovens. c aos pesquisadores, 
possibilitou um movimento relexivo e de sistematização da experiência investigativa. 

nortanto, o que tecemos até aqui é um em-se-fazendo , um processo inacabado, uma 
contribuição e um convite para o “pensar-junto”, para um “estar-junto” sob e sobre 

pedagogias emergentes nos processos de participação juvenil. 

Para concluir, reiteramos que este trabalho indica a necessidade de novas investigações 

sobre a complexa temática das juventudes, educação e participação, utilizando narrativas 
auto biográicas. A propósito, a palavra complexus pode ser compreendida como  

“o que é tecido junto, de constituições heterogêneas inseparavelmente associadas” 

(Morin, 2007, p. 13). Ou seja, não simplesmente reforçamos que seguiremos trabalhando 

com a temática, mas, ao airmar que consideramos o tema complexus, indicamos um 

modo de fazer, uma abordagem epistêmica e metodológica, nesses sombrios tempos, 
de reinventar a educação Morin; bíaz,  e produzir ciência tecendo junto, com-iando 
que a dialogicidade e a amorosidade são dimensões fundantes para tecer a vida.
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RESUMO Este artigo apresenta resultados de uma pesquisa sobre a participação de jovens de grêmio 

estudantil de escolas de Mogi das aruzes, qão naulo, Brasil. rem como objetivo analisar 
narrativas auto biográicas desses gremistas, captando pedagogias que emergem neste 
processo de implicação de si com o outro, em convivência. Perguntamos: o que pensam 

sobre a sua participação? Quais são os obstáculos e como conseguem superá-los? Qual é  

a importância do fomento ao grêmio estudantil para o desenvolvimento dessas juventudes? 

Metodologicamente, izemos entrevistas-diálogo, gerando narrativas auto biográicas orais 
e escritas. Os dados foram analisados por meio de uma hermenêutica prática, a partir dos 

processos de biograização e heterobiograização dos entrevistados. nor im, apresentamos 
relexões sobre as pedagogias m’ltiplas e emergentes que estabelecem redes de apoio  
e amparo entre os sujeitos das comunidades de aprendizagens evidenciadas nas pedagogias da 
coniança, do gesto e da ascese. 

Palavras-chave: narrativas auto biográicas, juventudes, pedagogias emergentes, grêmio estudantil.

(Auto)biographical narratives of youth leaderships:  

emerging pedagogies in the participation of student councils

ABSTRACT This paper shows the results of students’ participation in student council in schools from the 

city of Mogi das aruzes, qão naulo, Brazil. mur purpose was to analyze the auto biographical 
narratives of the guild members, capturing pedagogies emerging from this process of 

implication of oneself with others, in interaction. We asked: What do they think about their 

participation? What are the barriers to their participation, and how do they manage to overcome 

them? How important is the promotion of the student council for the development of these 

young people? Our methodology was based on dialog-interviews, leading to oral and written 

auto biographical narratives. bata were analyzed through practical hermeneutics based on 
the processes of biographization and heterobiographization of respondents. ue conclude 
by presenting relections on the multiple, emerging pedagogies which establish networks of 
support and assistance among subjects in learning communities, as indicated by the pedagogies 

of trust, gesture and asceticism. 

Keywords: (auto)biographic narratives, youth, emerging pedagogies, student council. 
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Para início de conversa: a cidade e seus jovens

As juventudes contemporâneas e os espaços urbanos são dois campos do conhecimento 

que estão em constante movimento, na medida em que os jovens e as cidades são 

reinventados a cada dia, tornando assim o trabalho dos pesquisadores desses campos 

propício a sempre pensar em novos temas de investigações. m objetivo deste texto é 
apresentar uma metodologia de captura dos luxos urbanos de jovens contemporâneos, 
a partir do que se denominou de “metodologia de cartas”, conforme será apresentado ao 

longo do artigo e tendo como plano de fundo a cidade de Porto Alegre, bem como sujeitos, 

jovens do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

A cidade de Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul e integrante do território 

brasileiro, deu início a sua história em , com aproximadamente sessenta casais 
portugueses açorianos que esperaram uma demarcação de terras no noroeste do estado 

pelo governo português. Com a demora, se instalaram no chamado Porto de Viamão, 

primeira nomenclatura da atual cidade de Porto Alegre. 

rraçando um panorama geográico, às margens da capital, encontra-se o Lago euaíba, 
que possibilitou a importação e exportação de produtos para norto Alegre através do 
aais do norto. Localizado na zona central, é perto desse aais que se dá início à mrla do 
euaíba, sendo direcionada até a zona sul da cidade, com seus diversos pontos: mrla do 
Gasômetro, Orla da Assunção ou Orla de Ipanema, nomeados pelos prédios culturais 

perto do local ou pelos bairros em si. Em Porto Alegre, encontram-se múltiplos locais 

de cultura ou lazer, sendo p’blicos ou privados. (á forte presença de museus, como 
o Museu de Arte do Estado do Rio Grande do Sul, o Museu Iberê Camargo, o Museu 

de Ciências e Tecnologias da PUCRS, entre outros. Também há importantes eventos 

culturais, como a Feira do Livro de Porto Alegre e a Bienal do MERCOSUL. Os espaços de 

lazer combinam o hábito de frequentar praças como momento de descanso nos inais 
de semana, sendo os mais conhecidos: Parque Marinha do Brasil, Parque Farroupilha  

e o Parque Germânia. No setor do comércio, encontram-se locais privados como shoppings 

e as lojas nos bairros comerciais, como, por exemplo, o aentro da cidade. c há também as 
feiras em zonas de lazer, nas quais são vendidos principalmente artesanatos e alimentos. 

Visto o cenário urbano da cidade, assume-se que Porto Alegre permite a ocorrência de 

diversas relações sociais, as quais podem ser um passeio por lazer, algo cultural ou para 
fazer compras. cntende-se que, a partir dessas relações, forma-se o sujeito na cidade, 
e pode-se considerar a cidade de norto Alegre como um lugar, conceito deinido por 
qantos  como espaço de identidade e pertencimento. ms jovens, por sua vez, 
também são habitantes da cidade e, conforme aarrano , a cidade, por sua vez, 
também é um espaço educativo. 

É preciso estabelecer, portanto, que há diferença entre estudar jovens e adolescentes, 

sendo que cabe aos pesquisadores das juventudes entender as culturas juvenis, suas 

relações consigo e com os demais, além dos seus espaços de pertencimento. Segundo 

uulf , os estudos da adolescência se preocupam com corpos e mentes, enquanto 
o estudo da juventude enfatiza o aqui e agora das experiências do jovem para entender 
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a formação de seus mundos. Entende-se, então, que há profunda diversidade entre os 

jovens. nais  reivindica a necessidade de entender que existe uma pluralidade entre 
os jovens, justamente pela diversidade entre as suas culturas. É importante salientar que 

tal diversidade também afeta as relações sociais desses jovens e sua maneira de entender 

o seu mundo, bem como a forma como se posicionam diante de situações, identidades 

e espaços. Somos constituintes do mundo enquanto estamos vivendo, sendo essa uma 

relação além do corporal, pois ser do mundo implica ao sujeito a maneira ao qual ele  

é integrante. Nisto, há de se entender que os jovens também são integrantes do mundo 

e buscam uma maneira de ser parte constituinte de seu lugar. Nesta investigação, 

entende-se o “mundo” como a cidade de Porto Alegre, para poder entender qual  

a relação dos jovens pesquisados com a cidade, ou seja, os espaços urbanos ocupados  

e perpassados durante suas rotinas.

É notável a presença dos jovens nos espaços urbanos, na medida em que observamos 

sua linguagem e vestimenta ou quando escutam m’sica e mexem no celular. rrata-se 
de m’ltiplas características, que se relacionam com contextos locais e globais, que 
atravessam a escala coletiva e individual, expressadas de diferentes formas e fortemente 
representadas nas gerações de juventudes contemporâneas. Essas são as culturas 

juvenis: m’ltiplas e, por vezes, ditas efêmeras. qão largamente trabalhadas por deixa 
, quando airma que: 

cn un sentido amplio, las culturas juveniles se reieren a la manera en que las 
experiencias sociales de los jóvenes son expresadas colectivamente mediante la 
construcción de estilos de vida distintivos, localizados fundamentalmente en el 
tiempo libre, o en espacios intersticiales de la vida institucional (p. 32).

Reforçando o caráter diverso da juventude, pode-se ressaltar Pais (2003), quando propõe que:

[...] a juventude deve ser olhada “não apenas na sua aparente unidade, mas também 

na sua diversidade”, pois não há um único conceito de juventude, que possa envolver 

todos os campos semânticos que a ela estão associados (p. 98).

nortanto, as juventudes são m’ltiplas na medida em que coexistem de vários modos 
diante das distintas realidades nas quais as encontramos nos espaços da vida real. Sua 

diversidade vai do individual ao coletivo, sendo expressa neste ’ltimo na medida em que 
agem e são percebidos nos espaços em que transitam.

aonforme proposto pelo )Bec , os jovens estão enquadrados na faixa etária entre  
e 29 anos. Há de se perceber que há uma pluralidade entre esses sujeitos, apesar de terem 

características próprias devido ao restrito recorte etário, no que é preciso entender que 

juventude não é apenas um momento de transição entre infância e o mundo adulto. 

As juventudes são encontradas por toda a parte, seja em um espaço educativo, seja em 

um local não-formal de aprendizagem, como os espaços de uma cidade. (á o debate 
sobre essa apropriação das juventudes com os locais em que convivem, como expressam 
Borelli e Rocha (2008):  
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[...] com “rodinhas nos pés”, tomam conta da cidade como um todo ou dos bairros 

das regiões em que vivem, numa circulação transversal e desordenada, que 

explode os limites da espacialidade urbana e, por vezes, do próprio pertencimento 
social (p. 23).

Outros autores também se situam no debate sobre a função da cidade e como os jovens 

se apropriam desses espaços. Para o autor, a cidade também funciona como um local de 

aprendizados, visto que possibilita relações e práticas sócio-educativas. Airma aarrano :

As práticas sociais que ocorrem nas cidades incorporam-se ao conceito de 

educação, uma vez que compreendem em suas dinâmicas culturais próprias de 
realização, a formação de valores, a troca de saberes e, em ’ltima instância,  
a própria subjetividade (p. 20).

O autor entende que a educação cabe além do espaço escolar, podendo ser desenvolvida 

na própria cidade, a qual possibilita que os jovens  se constituam sujeitos próprios para 

ensinar ou aprender. A cidade é o espaço no qual as diferenças se encontram com 

frequência, onde o trânsito é constante, de maneira que a paisagem não é inteiramente 

estática, uma vez que está em constante mudança, movimento. A cidade pode ser 
entendida também como uma multidão de desconhecidos, pelos quais estamos em 

constante contato no cotidiano. Airma peyes :

Viver na cidade é viver a dinâmica da realidade cotidiana, é estar inserido no 

fluxo da vida diária com tudo o que esse fluxo propõe. É como estar aberto não  
só ao conhecido, ao que é familiar, mas, sobretudo, estar disponível ao olhar  

do estranho (p. 19).

m conceito de espaço, deinido por qantos  como um conjunto indissociável, 
solidário e também contraditório, de sistemas de objetos de ações, não considerados 

isoladamente, mas como quadro único no qual a história se dá” (p. 51), relaciona-se 

com a ideia de cidade na medida em que consegue dar conta de suas relações com 

um dos objetos de estudo desta pesquisa: o espaço urbano. cste ’ltimo, por sua vez, 
é deinido como uma unidade de análise consistindo em um conjunto de edifícios, 
atividades e população conjuntamente reunidos no espaço” (Clark, 1991, p. 37).  

Esse espaço se interpela com uma série de relações, que causam mutação no ambiente 

e no entendimento dele em relação a quem o observa e o vive. Essas relações, como 

já dito anteriormente, mudam o espaço e podem demonstrar poder, o que se entende 

como território, mas também podem demonstrar identidade e pertencimento, o que, 

por sua vez, se compreende como um lugar.

A “metodologia de cartas” como recurso metodológico

As cartas relatam intimidade dos seus autores com sua escrita e expressam a sua maneira 
de estar no mundo, além de conhecimentos acerca desse espaço. O que foi escrito parte 

da subjetividade dos sujeitos que escrevem e, assim, suas maneiras de pertencimento 

e interação com a cidade, uma vez que se escreve sobre espaços de identidade  
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e pertencimento. A partir da leitura de Sierra Blás (2002), é possível entender que  

a escrita de si assume a subjetividade de seu autor como dimensão integrante de sua 

linguagem, construindo sobre ela a sua verdade.

qobre o tema, deinição e análise das cartas, encontra-se apoio teórico em Bezerra 
, quando airma que:

Analisando cartas em geral, reconhece-se que seu corpo permite variados tipos 

de comunicação (pedido, agradecimento, informações, cobrança, intimação, 

notícias familiares, prestação de contas, propaganda e outros , o que a faz airmar 
que, embora sendo cartas, não são da mesma natureza, pois circulam em campos 
de atividades diversos, com funções comunicativas variadas: nos negócios,  

nas relações pessoais, na burocracia, no trabalho... (p. 210).

mutra ideia que defende a realização de tal instrumento pode ser encontrada em 
Camargo (2000), quando cita que:

Assumindo as cartas como objetos nos quais estão imbricadas as práticas culturais, 

o desaio é rastrear os motivos, modos e procedimentos que coniguram essas 
práticas escritas e inscritas (p. 205).

Ou seja, a carta constitui-se também como forma de rastreio das práticas culturais 

dos sujeitos jovens, visto que tal elemento marca o lugar social de onde falam e,  

tão importante quanto saber o que falam os jovens, é saber de onde eles procedem. 

No que se refere aos interlocutores da carta a ser escrita, para além do visitante 

hipotético, Camargo (2000) orienta que também serão compostos por aqueles que têm 

acesso à carta quando publicada e também aqueles que se inserem ou se interpõem no 

discurso de quem escreve, visto que os pesquisadores e os futuros leitores do trabalho 

também formarão parte deste grupo.

Assim sendo, a escrita das cartas pelos sujeitos jovens é uma forma de deixar suas marcas 
sobre como seria sua vida se, em um dia, tivessem a missão de apresentar sua cidade 

para um visitante. csse tipo de utilização metodológica inovadora de cartas ao visitante 

já foi relatado em outros trabalhos de nossa autoria, como encontrado em Oliveira  

e Lacerda (2018a; 2018b) e em publicações de Oliveira (2018a; 2018b; 2018c).

A metodologia apresentada é considerada inovadora, na medida em que não se 

veriicou, em estudos anteriores, utilização semelhante à que se propõe no presente 
texto. ral embasamento teórico-metodológico pode ser veriicado em mliveira 
(2020), quando apresenta, em trabalho doutoral, o caráter de ineditismo do recurso 

das cartas como captura dos luxos dos jovens contemporâneos. Ao mesmo tempo,  
é imperativo destacar que a participação dos jovens no processo da pesquisa, enquanto 

metodologia participativa, foi de suma importância: para além da escrita das cartas, 

que se conigura como recurso material apresentado pelos sujeitos, o que mais se 
ressalta é a apresentação de ideias em relação à cidade pelos jovens. Nesse sentido,  

a captura dos dados de investigação junto aos sujeitos jovens em uma escola conigura 
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a proposta investigativa como uma metodologia relacionada aos processos educativos 

amplamente relacionados com a participação dos jovens.

Como um estudo de caso de aplicação dessa técnica de coleta de dados com jovens, 

realizou-se uma pesquisa com jovens contemporâneos estudantes do aolégio de 
Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, com foco nos espaços 

urbanos de Porto Alegre por eles ocupados. A metodologia da investigação foi a escrita 

de uma carta a um visitante hipotético, que icaria na cidade por  horas em companhia 
do jovem. A produção de escrita foi realizada por  estudantes de uma turma do 
segundo ano do ensino médio da escola mencionada.

A escrita da carta ao visitante ocorreu em sala de aula e, para tal, cada estudante 

recebeu uma folha com a orientação: prezado visitante, me chamo fulano  e teremos 
um dia juntos na cidade de Porto Alegre. Assim, eu gostaria...”. A partir desse ponto, 

cada participante narra um dia de trânsito em Porto Alegre, relatando os locais em que 

levaria um hipotético visitante. luma totalidade, foram vinte e quatro cartas produzidas 
e analisadas. 

Figura 1: exemplo da carta entregue para ser escrita.

Organização: os autores (2019)

A análise partiu para resultados quantitativos acerca dos espaços urbanos citados pelos 

sujeitos e resultados qualitativos, ao entender o luxo entre os locais referidos. 



83      .  número 27 . ano 8 . mai-ago 2020

Um estudo de caso da aplicação da “metodologia de cartas” 

A investigação baseou-se em resultados extraídos das cartas escritas por estudantes de 
uma turma do segundo ano do ensino médio do Colégio de Aplicação da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul. Ao total, foram 24 cartas escritas, das quais se analisaram 

três eixos básicos: a  os lugares citados; b  o luxo na cidade e c  as dicas  ao visitante. 

Análise quantitativa dos resultados

É importante destacar que a análise foi de complexa realização, visto que havia cartas 
escritas de maneira sucinta, ou seja, em poucas linhas, abordam o que foi solicitado.  

(á algumas que citam lugares de maneira genérica, sem identiicação especíica do 
local, por exemplo: eu levaria ao shopping . Logo, algumas frases foram excluídas para 
a análise quantitativa da qual se elaboraram gráicos. rambém, quando a generalização 
dos espaços é extrema, encaixa-se apenas no debate de análise geral das cartas, 
como quando os sujeitos escreveram “diversos lugares”. O foco se deu, portanto, 

numa avaliação sobre os locais citados e, em dados numéricos, apresentam-se os mais 

referidos e algumas características acerca desses espaços.

Foram retirados das cartas todos os espaços urbanos de Porto Alegre citados pelos 

sujeitos da pesquisa, como espaços com nomeação genérica. Houve lugares referenciados 

de uma relação íntima, como as casas das famílias ou outros espaços de intimidade que 

não puderam ser incluídos na análise quantitativa, pois se buscou os locais que mais foram 

citados dentre a lista de tantos outros referidos. Assim sendo, por meio de um empate 

com a porcentagem e referência nas cartas, a análise foi feita a partir de onze espaços. 

Figura : Mapeamento do luxo urbano dos jovens pesquisados

Organização: os autores (2019)
Elaboração via Google Maps (2019)
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Conforme a imagem do mapeamento, os espaços de Porto Alegre destacados foram: 

Usina do Gasômetro, Estádio Beira-Rio, Parque da Redenção, Casa de Cultura Mario 

Quintana, Museu de Ciências e Tecnologias da PUCRS, Parque Germânia, Jardim Botânico, 

dundação )berê aamargo, mrla do euaíba e os bairros aidade Baixa e aentro. 

eráico : pelação núblico – nrivado dos cspaços aitados

Organização: os autores (2019)

cm relação ao gráico, é preciso ressaltar que, para este primeiro, a citação dos bairros 
foi excluída, pois são entendidos como espaços de trânsito. É possível perceber, dessa 
forma, grande diferença porcentual entre os eixos, sendo % dos espaços citados 
espaços p’blicos. nercebeu-se que há uma valorização e ocupação dos jovens pelos 
locais p’blicos, sendo esses mencionados in’meras vezes. peparou-se que há um 
forte conhecimento entre os jovens estudantes sobre esses espaços, visto que foram 

nomeados em maioria, além de que, em algumas cartas, foi escrito que são ocupados 

durante a rotina. Repara-se que, em maior parte, os espaços públicos citados também 

são locais abertos por serem parques ou espaços da Orla do Guaíba. O que se pode 

airmar é que, além de serem locais p’blicos, os sujeitos da pesquisa ocupam locais 
abertos. qobre os lugares privados, que compõem % do gráico, esses são espaços 
de cultura como museus, nos quais há de pagar a entrada, como o Museu de Ciências  

e recnologias da nsapq. cntretanto, há de se airmar que a frequência a este museu 
cabe em boa parte a estudantes de escolas quando vão a passeios estudantis, ou os 

estádios de futebol, onde também há de se pagar a entrada para ter direito de ver os 

jogos, sendo exempliicado pelo estádio Beira- pio.
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eráico : aaracterísticas dos cspaços srbanos citados

Organização: os autores (2019)

Sobre os lugares referenciados, há uma diversidade característica entre eles, visto 

que não foi selecionado apenas um tipo de espaço urbano para ir junto ao visitante,  

o que possibilita airmar que houve uma preocupação, por parte dos sujeitos, com que 
o visitante pudesse conhecer diferentes lugares de norto Alegre, não icando apenas 
em um passeio entre parques ou museus, por exemplo. Assim, repara-se que há uma 
divisão entre espaços concretos e de trânsito, estes sendo os bairros, a aidade Baixa  
e o Centro Histórico. São espaços de trânsito porque os jovens pesquisados os 

escreveram como espaços urbanos abertos, no sentido de conhecer as ruas e os seus 

prédios. Sobre a movimentação acerca do Centro, foi recomendada como um trajeto 

durante o dia para conhecer a arquitetura e a história de Porto Alegre, enquanto  

a aidade Baixa é apontada, preferencialmente, para um movimento noturno em busca 
de bares e festas para levar o visitante. 

 Acerca dos locais concretos em si, são citados em maior parte os espaços de lazer, dos 
quais entram na classiicação os parques ou espaços que compõem a mrla do euaíba.  
nor segundo, icam os espaços de cultura, sendo a aasa de aultura Mario ouintana  
o mais citado. Sobre a Alimentação, em poucas cartas citou-se algum local de alimentação,  

e quando citados foram espaços únicos, demonstrando a pouca percepção pelos jovens 

pesquisados em parar em um momento do luxo para comer.

eráico : ms cspaços srbanos mais citados de norto Alegre

Organização: os autores (2019)
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cm disparada, a ssina do easômetro se fez a moda, com referência em % das cartas 
analisadas. O Gasômetro é uma construção que antigamente era usada como uma usina 

de geração de eletricidade. Dentro do prédio, encontram-se salas para peças de teatro 

ou exposições e um espaço aberto no segundo andar. lo entanto, a ssina ica em frente 
ao Guaíba, sendo parte de sua orla. E é nela que se concentram os jovens, visto que na 

orla há espaço para sentar e conversar, além de poder caminhar, atividade que é citada 

em algumas cartas como “vamos dar uma caminhada no Gasômetro”. 

A pedenção, nome popular para o narque darroupilha, é um espaço grande na zona central 
de Porto Alegre no qual há a convivência de todas as gerações e de animais. É um espaço 

de lazer que costuma icar cheio principalmente nos inais de semana, sendo inclusive um 
cartão-postal da cidade. A Redenção é espaço de eventos musicais e políticos. 

Como espaço cultural mais citado, apareceu a Casa de Cultura Mário Quintana, que 

chama a atenção pela sua arquitetura diferenciada. É um espaço no Centro de Porto 

Alegre que valoriza a arte, com exposições artísticas e peças de teatro, além de um 
cinema no primeiro andar. Ao seu redor, encontram-se bares e cafeterias. 

eráico : mutros cspaços srbanos citados de norto Alegre

Organização: os autores (2019)

qobre o gráico , destacam-se os outros espaços urbanos mais citados na lista do 
mapeamento, os quais icaram com uma frequência de % e % de referência nas cartas. 
Aparecem juntos no gráico porque tiveram o mesmo n’mero de citações.

m narque eermânia é um local de lazer, situado na zona norte e encontrado perto de 
bairros nobres, por ser um parque fechado por grades e portões. No entanto, aparece 

como sugestão nas cartas, inclusive, logo depois de conhecer os shoppings por perto.  

É um parque mais novo na cidade, cuja movimentação partiu das construções no bairro. 

m Jardim Botânico conigura-se como um espaço urbano da cidade que ica mais distante 
da zona central. É um espaço fechado com grades e portaria, visto que também é um 
museu botânico. Portanto, há um espaço ao ar livre com pequenos lagos e fontes, junto 

com espécies da botânica. A entrada nesse espaço é de baixo custo para os estudantes, 
e permite que possam circular por todos os subespaços internos. Sua presença nas 

cartas aponta um diferencial em relação aos outros espaços urbanos citados, visto que 
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é sugerido para que o visitante possa conhecer junto com os jovens, porque há uma 

curiosidade pelo sujeito da pesquisa, que transita por perto, mas nunca entrou no local.

nercebe-se que os espaços da zona central da cidade são os mais visitados e ocupados 
pelos jovens, além de ser uma sugestão dada por eles. aonforme os gráicos, são poucas 
citações para além da zona central. qendo assim, em ordem do eixo horizontal do gráico, 
os próximos espaços fazem parte da zona central de norto Alegre.

O Iberê Camargo é uma fundação cultural, sendo um museu diferenciado. A arquitetura 

chama a atenção por ser diferente dos outros museus da cidade, que são de formato 

mais clássico, sendo o Iberê uma arquitetura de estilo contemporâneo. Entretanto,  

a maior movimentação se faz na sua área externa, visto que há a orla do euaíba.  
la cidade de norto Alegre, é comum, principalmente no inal de semana, que os 
cidadãos saiam para caminhar ou pedalar pelos parques e pela Orla. É por isso que a Orla 

do Guaíba é conceituada como um espaço urbano pelos próprios sujeitos da pesquisa. 

aontudo, apesar de ser um lugar longo, por ser uma orla desde a zona central até a zona 
sul da cidade, o foco dos sujeitos coube nesse espaço mais central, sendo iniciada pela 

Usina do Gasômetro até o Iberê Camargo.

A mrla do euaíba é um espaço urbano de lazer, sendo de movimento ou para relaxar. 
mu seja, podem-se praticar esportes ou apenas icar sentado na grama. É um local que 
permite a sociabilidade com diferentes grupos da sociedade, visto que é ocupado com 

diferentes objetivos, podendo ser, por exemplo, fazer um piquenique enquanto aprecia-
se a vista do euaíba, pedalar pela mrla, fazer uma festa aberta etc. Logo, diante dessa 
diversidade de pessoas, como dos próprios jovens da cidade, e dessa pluralidade de 

atividades possíveis, a mrla do euaíba na zona central é movimentada, principalmente 
nos inais de semana.

qobre os bairros citados, os mais evidentes são: aentro e aidade Baixa. peparou-se que 
o Centro foi referenciado para que o visitante pudesse conhecer a História de Porto 

Alegre e sua antiga arquitetura. Também foi situado como um espaço de passeio 

turístico, sendo que os sujeitos da pesquisa apontaram que estariam circulando com  

o visitante através de uma caminhada. Com uma movimentação diurna, ambos 

circulariam em busca de conhecer Porto Alegre por locais culturais, como os museus 

da nraça da Matriz ou a aasa de aultura Mário ouintana. cntretanto, percebeu-se que 
haveria de ser uma movimentação rápida, visto que, quando o Centro foi apontado, 

apareceu como mais um espaço urbano importante de conhecer, mas como um local 

transitório para o próximo espaço sugerido.

m bairro aidade Baixa já é apresentado como um espaço urbano para se permanecer 
por mais tempo, visto que a referência ao bairro sugere uma movimentação noturna, 

justamente em busca de bares ou festas para o jovem e o visitante. Conforme palavras 

dos próprios sujeitos, a ida para esse bairro à noite é para “fechar com chave de ouro”. 

Aqui, não foram nomeados por quais locais fechados seria a circulação, porque iriam 

descobrir na hora, ou passear pelas ruas, apenas. 
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ms luxos na cidade norto Alegre

m segundo tópico é sobre os luxos na cidade, ou seja, o trânsito para realizar  
o deslocamento entre os lugares citados. Em nenhuma carta se apresentou como seria 

a locomoção, seja por ônibus, seja por carro, por exemplo. cntretanto, aparece em 
algumas a sugestão de uma caminhada para conhecer a cidade. 

Outro ponto de destaque é que, na maior parte das cartas, é escrito um itinerário,  

do qual foi possível buscar o luxo urbano para saber sobre a percepção entre tempo 
versus distância, além dos espaços escolhidos para se conhecer em 24 horas na cidade. 

Assim, fez-se uma análise sobre todos os luxos citados e percebeu-se que houve uma 
rota mais recomendada: 

Figura 3: A rota mais recomendada: Orla do Guaíba

Organização: os autores (2019)
Elaboração via Google Maps (2019)

A rota ou o roteiro que apresentou maior sugestão nas cartas foi uma caminhada pela 

Orla do Guaíba, com saída ou do Centro ou do Iberê Camargo, quando não perpassar 

pelos dois espaços. Conforme o Google Maps, a rota inteira há de ser uma caminhada 

por, aproximadamente, h min, o que possibilita ser um luxo viável, visto que  
o visitante pode conhecer inúmeros espaços entre os mais citados, circulando entre  

os recomendados pelos jovens pesquisados. Foi possível perceber, igualmente, rotas 

com um luxo entre espaços distantes entre si. 
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Dicas ao visitante

Foram encontradas dicas de dois tipos: a de qualidade e a de perigo. Ao dizer qualidade, 
refere-se às dicas que sugerem pontos positivos, como o que se encontra de bom 

em Porto Alegre: churrasco e o pôr-do-sol. Conforme palavras dos sujeitos, “Aqui há  

o melhor churrasco do país”, e a sugestão de caminhar pela Orla do Guaíba para  

“ver o lindo pôr do sol de Porto Alegre”. 

cntretanto, o foco é maior nas dicas sobre a violência, ou seja, em % das cartas,  
se pontua fortemente para tomar cuidado, pois Porto Alegre é violenta, com frequentes 

assaltos e assassinatos. Inclusive, como escreve um jovem estudante, “há uma grande 

frequência de roubos, mas não se assuste, depois de duas horas na cidade vai se 

acostumar”. Ou outro que pontua: “Não ande com objetos na mão, esconda [...]”. 

aonsiderações inais 

biante dos tantos resultados, airma-se que os jovens pesquisados conhecem a cidade 
de Porto Alegre e seus espaços urbanos, sendo estes ocupados ou apenas perpassados 

pelos sujeitos. Entende-se que há uma marcação, circulação e ocupação da cidade 

pelos mesmos, sendo sujeitos que ensinam e aprendem com a cidade. Por outro lado,  

há a falta de percepção entre tempo e distância com espaços de zonas opostas, enquanto 
valorizam a zona central de norto Alegre.

mutro detalhe reparado é a supervalorização de espaços p’blicos da cidade, visto que 
foram a maior parte dos espaços referenciados nas cartas. Estes são espaços como 

parques, bairros de trânsito e consumo, além da Orla do Guaíba, que é característica 

da capital gaúcha. A carta ao visitante, como estratégia metodológica, possibilitou 

ampliar o grau de análise dos espaços urbanos de pertencimento dos jovens estudados, 

visto que sua utilização permitiu, para além da simples nomeação de espaços, entender  
a relação adotada entre os jovens estudantes e os locais da cidade pelos quais transitam 

e desejariam apresentar para um visitante hipotético. 

Conhecer os sujeitos da investigação e suas relações com a cidade, a partir de seus 

escritos nas cartas ao visitante, constitui-se, portanto, uma estratégia metodológica 

que evidencia a urgente necessidade de repensarmos as estratégias que envolvam  

a participação juvenil em contextos escolares. aonhecer os jovens estudantes e suas 
relações com os mais diversos aspectos da vida cotidiana, dentre esses, a cidade, trata-se 

de processo que vem colaborar com as interações tão necessárias no cotidiano escolar.

As narrativas de si e, consequentemente, de seus luxos urbanos faz com que se possa 
entender melhor quem é o jovem contemporâneo que transita pela cidade e que 

frequenta a escola, possibilitando, assim, um maior e melhor conhecimento por parte 

de seus docentes, pois conhecer os alunos forma parte, igualmente, de um melhor 

planejamento pedagógico.
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É possível, ainda, perceber nuances importantes a partir das análises dos luxos juvenis 
pela cidade. As cartas auxiliaram os pesquisadores a dirigir um olhar reinado aos sujeitos 
de análise: as questões de segurança, por exemplo, icam em evidência quando se trata 
de territorialidades dos jovens pela cidade, tanto na relação de frequentar espaços 

públicos ou privados, quanto na escolha por sair de dia ou de noite, bem como nas dicas 

apresentadas aos visitantes.

 Espera-se que os gestores públicos da cidade atentem para esse transitar juvenil, pois 

essa construção de relação com a cidade justamente se inicia nesses processos de 

independência dos jovens, quando estes circulam sozinhos, ou com amigos, pela cidade. 
mxalá se tenha, em um futuro próximo, uma cidade na qual os jovens possam circular 
sem medo e, assim, serem mais felizes.
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RESUMO m presente artigo busca apresentar uma técnica de coleta de dados do luxo urbano de jovens 
contemporâneos a partir do que se denominou metodologia de cartas. A técnica propõe  

a análise do conteúdo das cartas escritas por jovens para um visitante hipotético em sua cidade, 

o qual teria vinte e quatro horas de convivência para apresentar seus locais de interesse e seus 

itinerários com o convidado. nara discutir a aplicação metodológica, realizou-se um estudo de 
caso com 24 jovens estudantes do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul, tendo como recorte espacial a cidade de Porto Alegre. Os resultados apontam que os 

locais p’blicos e de lazer predominam para os jovens participantes da pesquisa, bem como se 
pode constatar uma visão sobre a cidade ser perigosa e insegura. Percebeu-se, em diversas 

cartas, que o itinerário escrito passou por lugares em que estes jovens escolarizados circulam 
em sua rotina. 

Palavras-chave: juventudes, cidade, metodologia de cartas, educação.

The feature of “letter methodology” as a form of capture  

of urban lows of contemporary young people

ABSTRACT rhis article seeks to present a technique for collecting data on the urban low of contemporary 
young people from what has been called letter methodology. The technique proposes the 

analysis of the content of letters written by young people to a hypothetical visitor in their city, 

who would have twenty-four hours of living together to present their places of interest and 

their itineraries with the guest. To discuss the methodological application, a case study was 

carried out with 24 young students from the College of Application of the Federal University of 

Rio Grande do Sul, with the city of Porto Alegre as a spatial section. The results show that public 

and leisure places predominate for young people participating in the research, as well as a view 

of the city being dangerous and insecure. It was noticed, in several letters, that the written 

itinerary passed through places that these young schoolchildren circulate in their routine.

Keywords: youth, city, letter methodology, education.
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Rosangela Pereira  Antes de mais nada, gostaria de agradecer à professora Rosely por ter aceitado 

o convite para esta entrevista. A ideia é falarmos um pouco sobre a questão da 

obesidade na infância. Hoje, sabemos que um quarto dos adolescentes brasileiros 

apresenta excesso de peso. cm crianças menores de  anos de idade, o quadro 
parece ser ainda mais grave: mais de um terço dessas crianças são afetadas pelo 

excesso de peso. tocê, que é uma pesquisadora que tem se debruçado sobre esse 
tema há bastante tempo, poderia fazer um retrospecto de como começou a pesquisar 
esse assunto e sobre o que lhe motivou?

Rosely Sichieri  Eu agradeço o convite. É sempre bom falar de temas sobre os quais a gente se debruça. 

Na verdade, quase todo mundo da minha geração que trabalha com obesidade  

e excesso de peso chegou aí pela via da desnutrição. m Brasil, na década de setenta do 
século passado, tinha um volume grande de investigação desenvolvido por grandes 

pesquisadores, inclusive grandes pesquisadores sociais, nessa área de desnutrição. 

Eu comecei por aí, pesquisando a anemia, que é um importante problema de saúde 

pública até hoje. Então, é importante lembrar que a gente convive hoje com as 

obesidades e ainda com as questões das carências. No passado, o termo malnutrition 

em inglês era sinônimo de desnutrição e hoje ele engloba todas as formas de má 

nutrição: carências e obesidade.

  toltando à questão que você coloca, eu fui fazer um pós-doutorado nos cstados 
Unidos em 1989 e, obviamente, lá o tema era a obesidade. Então, eu trabalhei com 

obesidade lá e, ao voltar para o Brasil, estavam saindo os dados da Pesquisa Nacional 

sobre Saúde e Nutrição (PNSN) e eu fui chamada para analisar esses dados. Foi nesse 

momento que a gente já começou a ver que a obesidade se conigurava como um 
importante problema de sa’de p’blica. A prevalência de excesso de peso de % em 
adultos já era o dobro da prevalência da desnutrição. A importante variação segundo 

renda e regiões do país claramente indicavam que maior acesso a bens e serviços 

estava na base dessas mudanças observadas nas taxas de dist’rbios nutricionais.

Rosangela Pereira  Quais são os principais temas e linhas de investigação sobre a obesidade como um 

problema na infância e na adolescência com que você tem trabalhado e que você 

também destaca no cenário nacional, principalmente?

Rosely Sichieri  Em 1993, nós publicamos os dados do Brasil para adultos e, em 1994, para 

adolescentes, com dados de 1989. Mas, naquele momento, comparado aos 

adolescentes americanos, o que mais se destacava, mesmo em áreas de maior 

nível socioeconômico, era a estatura ao im da adolescência, que era muito menor  
entre os brasileiros. Eu acho que a gente perdeu muito tempo porque, inicialmente, 

quase todas as pesquisas olhavam o problema da obesidade em adultos e, quando 

a gente se deu conta, cada nova geração vinha com mais obesidade, e constatou-se 

que esse problema começava cada vez mais no início da vida. sm problema com 
os adolescentes, e que foi objeto de estudo nosso em , era de como classiicar 
os adolescentes por grau de excesso de peso, mas quando os dados nacionais 
de 2008-2009 foram publicados, foi evidenciado que o aumento da obesidade, 

particularmente nas crianças, era gritante.
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  E hoje a gente sabe que, se pensarmos em cuidado, essa linha de cuidado tem que 

começar durante o pré-natal, durante a gestação, porque esses fatores vão se 

acumulando ao longo da vida. Uma criança que sofre de algum problema, e não é 

um problema da obesidade, um problema de retardo de crescimento intra-uterino, 

um problema de prematuridade, tem mais chance de ter distúrbios do ponto de vista 

da obesidade e do excesso de peso no futuro. cntão, é uma coisa extremamente 
complexa que a gente não pode localizar em um momento só. qe quisermos ter um 
impacto realmente importante nessa redução da obesidade, temos que começar lá 

na gestação. c as mães estão cada vez mais com excesso de peso, fator de risco 
para diabetes gestacional, que predispõe as crianças a nascerem com pesos maiores.  

E a gente tem, no Brasil, para piorar tudo isso, altos índices de cesáreas que, por sua 

vez, fazem nascer bebês pré-termo e crianças com baixo peso. ranto os nascidos 
com baixo peso quanto aqueles com peso elevado para a idade gestacional têm 
maior chance de obesidade na vida adulta. cntão, isso é extremamente complexo  
e somente quando você pensar em toda a linha da evolução do ciclo de vida é que 

você vai conseguir ter um impacto maior sobre a questão da obesidade.

  No campo da obesidade infantil, nosso grupo de pesquisa tem se dedicado, 

principalmente, a avaliar ações que promovam a redução do ganho de peso em 

adolescentes.

Rosangela Pereira  Você gostaria de acrescentar alguma coisa, incluindo a parte ambiental? A questão 

dos estímulos para o aumento do consumo e a redução da atividade física seria um 

tema para pesquisa?

Rosely Sichieri  m problema é que esses estímulos ambientais são tantos e tão dispersos e complexos. 
rodo mundo imagina que não faz bem essa quantidade de agrotóxico que há 
na alimentação. Agora, como que a gente aborda isso? Como a gente consegue 

provar que essas coisas estão realmente associadas à obesidade? É um problema 

extremamente complexo. nor outro lado, a obesidade não é uma coisa do indivíduo. 
A obesidade é uma doença do ambiente, é uma doença social. A abordagem mais 

recente da obesidade incorpora-a junto às doenças carenciais como a desnutrição, 

em um complexo entendido como sindemia da má nutrição1. cssa sindemia relete 
complexas interações dos sistemas de alimentação, agropecuária, transporte, 
desenho urbano e uso do solo e que requerem mudanças globais urgentes.  

csse caráter sindêmico explica nossas diiculdades em mitigar depois que se instalam 
os casos de obesidade e mesmo sua prevenção. remos experiência de mais de  
10 anos com escolares, promovendo consumo alimentar saudável e, embora seja 

possível melhorar a qualidade da alimentação com essas ações, reduzir a obesidade 
é quase impossível. m mesmo pode-se dizer de in’meras dietas apregoadas para 
emagrecimento.

1  SWINBURN, B. A.; KRAAK V. I.; ALLENDER, S. et al. The Global Syndemic of Obesity, Undernutrition, and 
Climate Change: The Lancet Commission report: Lancet, v. 393, n. 10173, p. 791-846, 2019. 
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Rosangela Pereira  Com relação à sindemia global de obesidade, desnutrição e mudanças climáticas, 

como essa questão tem sido abordada nas suas pesquisas?

Rosely Sichieri  A sindemia hoje é isso, é não olhar para um lado só, mas ver as interrelações que você 

tem do ambiente com o meio biológico, e como as mudanças cada vez mais aceleradas 
no tempo estão impondo cargas de doenças, que são inclusive muito difíceis de 

diagnosticar com os instrumentais epidemiológicos que a gente tinha no passado. 

  Temos um projeto aprovado, que espera recursos, com participação de vários 

especialistas e cuja ideia é abordar em adolescentes e adultos como vários fatores 

ambientais, entre eles os agrotóxicos, marcadores genéticos, fatores psíquicos 
e fatores socioambientais podem estabelecer cadeias causais da obesidade.  

São múltiplos fatores que isoladamente não conseguimos associar à obesidade, mas 

que avaliados conjuntamente podem trazer maior explicação. A velha ideia de uma 
balança em que, de um lado, o que comemos e, de outro, o que suamos com atividades 

físicas explica a obesidade não funciona, há vários condicionantes que modiicam 
a balança. cxemplos desses condicionantes:  micropartículas e possivelmente 
antibióticos e poluentes, como os agrotóxicos, atuam em mecanismos endócrinos que 
modulam o metabolismo; 2) condições de gestação, alimentação e desenvolvimento 

na infância modulam o ganho de peso na vida adulta; 3) o estresse, alterações do sono 

e o sofrimento psíquico também são condicionantes para a obesidade.

Rosangela Pereira  Como você vê a questão nutricional de crianças e adolescentes no Brasil e quais seriam 

os fatores e determinantes que você identiica que atuam no incremento dessas taxas 
de obesidade? cmbora você já tenha abordado em questões anteriores, talvez agora 
você possa complementar com algo mais especíico relacionado à criança.

Rosely Sichieri  los adultos brasileiros, já se reduziu bastante a velocidade de crescimento da 
obesidade. De uma pesquisa para outra, continua tendo um aumento, mas é um 

aumento muito menor, particularmente em mulheres com maior nível educacional. 

Mas não icar obeso na sociedade moderna requer uma ação consciente de restringir 
o consumo. )sso se aplica a uns % da população, pois há % da população, em 
vários estudos no mundo, cujo peso para a altura não aumenta, são resistentes a se 

tornarem obesos. Mas, nas crianças e nos adolescentes, a prevalência da obesidade 

continua aumentando, e o aumento é maior nas escolas privadas, comparadas com 

as escolas p’blicas. las classes de renda média, por exemplo, existe muito mais 
obesidade do que entre as crianças mais pobres. Se no adulto o aumento da renda 

melhora a qualidade da alimentação, no caso do adolescente isso não é uma regra. 

O adolescente se descola do padrão familiar para um padrão de pior qualidade da 

alimentação. No caso dos mais pobres, eles mantêm ainda esse núcleo de consumo 

de arroz e feijão, que é uma composição alimentar extremamente adequada. cntão, 
é bastante complexa essa questão na infância e na adolescência.

Rosangela Pereira  Podemos observar, nos discursos de guias e recomendações, mesmo em documentos 

oiciais, a tendência em atribuir ao indivíduo a responsabilidade por sua enfermidade. 
lo caso da obesidade, o obeso é estigmatizado como indolente, preguiçoso, como 
aquele que não se esforça para mudar a sua condição. E na obesidade de crianças  

e adolescentes, a culpa recai sobre os pais e a família. Como você vê essa questão?
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Rosely Sichieri  Bom, isso está superado do ponto de vista da ciência. cssa estigmatização ainda 
existe, mas as bases biológicas não mostram isso e as novas abordagens mostram 
exatamente o contrário. aomo eu já falei, existem vários mecanismos compensatórios. 
nor décadas, a gente pensou assim: é só mexer no consumo, é só mexer na atividade 
física, que essa balança ica no normal. m indivíduo faz mais atividade física,  
o indivíduo come um pouco menos... Mas a gente vem percebendo que existem 
vários fatores que independem do quanto o indivíduo come, e independem do 

quanto ele faz atividade física. (á vários estudos com mulheres, por exemplo.  
tocê põe  mulheres para fazer atividade física e só % delas vão ter aquela 
resposta que você esperou. Têm outras que vão ter compensações tão grandes 

depois do exercício, que acaba havendo aumento do peso em vez da esperada 
redução. cntão, não há como culpabilizar o indivíduo. 

  No mundo com tantos apelos para consumir alimentos ultraprocessados de alta 

palatabilidade, de forma tão fácil e de baixo custo, é muito fácil ganhar peso.  
Por outro lado, o organismo resiste, tudo que ele puder resistir para perder peso, 

ele resiste, porque a perda de peso é um indicador de que alguma coisa está errada. 

Foram mudanças muito rápidas da desnutrição para a obesidade, e biologicamente 

a gente não está preparado para entender a perda de peso. Os indivíduos que têm 

excesso de peso perdem peso, mas o duro é reter essa perda de peso. norque todo 
o mecanismo biológico faz o indivíduo voltar ao peso anterior. É o reganho que  
é o grande problema, depois que você desenvolveu algum grau de excesso de peso.

Rosangela Pereira  Eu acho que a gente poderia falar aqui também de duas coisas que a gente tem 

visto: a questão de que a recomendação de comer legumes e verduras pode acabar 

induzindo a um consumo maior, em vez de reduzir consumo. c a questão de que,  
nem sempre, para os pais e a família, a criança um pouquinho mais cheinha signiica 
que ela está doente ou que ela deve perder peso. Para eles, pode ser até um sinal de 

que a criança está muito bem e tem saúde.

Rosely Sichieri  )ndividualmente, às vezes, a criança engorda um pouquinho para crescer. cntão, 
a gente sabe que, populacionalmente, quando todo mundo está ganhando peso, 

quer dizer que na população vai ter muita gente obesa. Mas, individualmente, uma 
criança que engorda um pouquinho, antes do estirão, é até a forma que ela tem 

para depois ter o estirão do crescimento. Então, individualmente,  é complicado 

diagnosticar logo no início um ganho excessivo de peso e a própria família, quando 
informada de que a criança está com um peso um pouco acima do normal, resiste em 

mudar comportamentos. Por outro lado, com crianças e adolescentes, temos feito 

intervenções orientando maior consumo de frutas, legumes, verduras e eles mudam 

esse comportamento, mas não reduzem o consumo de alimentos não saudáveis. 

  lo passado, quanto mais uma pessoa comia uma dieta diversiicada, menos ela 
tinha desnutrição. A gente tinha esse indicador claro. Isso veio para os novos guias 

alimentares. cntão, comer de forma diversiicada signiica comer mais. qempre que 
você coloca mais itens na alimentação, a pessoa acaba comendo mais. Inclusive,  

a forma como a gente apresenta as orientações nutricionais pode levar a população 
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a icar confusa. c no caso de adolescentes, é muito complicado a gente falar para eles 
reduzirem o consumo alimentar porque eles estão crescendo e para não estimular 
distúrbios alimentares, que é também uma questão importante nessa população.  

Já izemos vários estudos para redução do ganho excessivo de peso com grupo 
controle em escolares da rede p’blica de ensino. restamos só reduzir refrigerantes. 
Houve redução dos refrigerantes, mas aumento do consumo de sucos. Orientamos 

para a redução de todas as bebidas adoçadas e substituição por frutas, houve 

aumento do consumo de frutas. Orientamos compras de alimentos pela família. 

Fomos aos domicílios de crianças com obesidade e discutimos com os familiares 

propostas de aumento de atividade física e redução do consumo de itens não 

saudáveis. Todos esses estudos melhoraram o padrão de consumo de alimentos  

e bebidas, mas não mexeram no ganho de peso. A gente já fez seis estudos tentando 
várias combinações disso e, na nossa população, nenhum deles levou à redução 

signiicativa do peso. teja, comer frutas e verduras é ótimo para várias coisas, mas 
experiências em que se estimulou o consumo de frutas mostraram que, mesmo 
havendo aumento do consumo de frutas, elas não substituem os itens que a gente 

gostaria que eles parassem de comer. A gente fala para eles comerem frutas  

e esperaria que eles parassem de tomar sucos adoçados, refrigerantes e biscoitos 

recheados. Mas na prática isso não acontece.

Rosangela Pereira  Como você vê o enfrentamento dessa questão da obesidade na infância no plano 

das políticas públicas? Você tem atuado fortemente em escolas, em que sentido você 

acha que as escolas podem atuar nesse enfrentamento? 

Rosely Sichieri  Eu e você, Rosangela, e vários alunos nossos temos nos debruçado nos últimos 

estudos nossos sobre isso. A minha posição hoje é que está se exigindo demais da 
escola, se quer que a escola resolva tudo. A escola não vai resolver se você não tem 

uma política ambiental que reduza a exposição de alimentos assim que a criança 
sai dos muros da escola. Dentro da escola, já está sendo oferecido o alimento que 

a gente não gostaria que eles comessem. cles saem da escola e existe uma oferta 
enorme desses alimentos. Para agravar o problema, os produtos de pior qualidade 

são muito mais baratos, o que leva as famílias a consumirem esses alimentos. Então, 

não se pode exigir que a escola resolva o problema da obesidade... A gente pode 
educar a criança e ela comer um pouco melhor. Em todos os nossos estudos, a gente 

percebe que isso acontece. A gente é capaz de fazer com que a criança entenda  
o quanto de açúcar tem no refrigerante. Mas para que isso vire uma ação, é preciso 

que existam ações paralelas super importantes. nor exemplo, reduzir, ou melhor, 
eliminar, a propaganda de alimentos ultraprocessados; eliminar a venda de bebidas 

adoçadas e de alimentos ultraprocessados nas escolas, universidades e demais 

serviços p’blicos; não permitir venda casada do tipo que induz a compra de um 
chocolate para ganhar um brinquedinho.  rudo isso faz com que a sinalização para  
a criança seja extremamente confusa.

Rosangela Pereira  tocê considera que os proissionais da sa’de estão preparados para lidar com  
a questão da obesidade infantil? m que poderíamos fazer para prepará-los melhor 
para enfrentar esse problema?
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Rosely Sichieri  aom certeza não estão preparados. ms médicos não sabem nutrição. cntão,  
é supercomplicado e difícil. Os pediatras ainda tinham alguma aula sobre isso.  

Com todas essas fórmulas e essas evoluções da indústria de alimentos e a ampliação 

da venda de comida pronta, as pessoas deixaram de cozinhar. cntão, para aprender 
sobre alimentação, a primeira coisa que a pessoa precisa saber é cozinhar, precisa 
saber como comprar o alimento, como escolher os alimentos na hora de comprar.  

A formação do médico é muito ruim na área nutricional. Eu sou médica e não tive 

curso nenhum sobre nutrição. Ainda hoje as experiências que tentam introduzir isso 
nos cursos de medicina são pequenas, que não alcançam a solução dessa questão. 

ms proissionais de sa’de, inclusive os da atenção primária, são ainda poucos para 
dar conta da questão nutricional.

  dizemos um estudo, um ensaio comunitário, com o objetivo de avaliar a eicácia 
de ações para reduzir o ganho de peso excessivo em estudantes do º e º anos do 
ensino fundamental, combinando ações na escola e nos domicílios. As ações na escola 

eram realizadas pelas professoras, após treinamento, e as ações nos domicílios eram 
desenvolvidas por agentes comunitários de saúde, do Programa Saúde da Família. 

Treinamos agentes de saúde para, nos domicílios, incentivar melhores escolhas 

alimentares e aumentar a atividade física em adolescentes com sobrepeso e obesidade. 

ms resultados dessa experiência foram curiosos, principalmente porque cerca de 
% das merendeiras e das agentes de sa’de são obesas. As proissionais da atenção 

primária que a gente treinou, mesmo não falando nada para elas, com o simples passo 

de pesar e de acompanhar, perderam peso ao im de  meses. ouando elas foram 
para a prática junto aos adolescentes e suas famílias, elas tinham que atender uma 

criança que tinha um pouco de excesso de peso, porque esse é o momento melhor 
para intervir. bepois que a criança icou muito obesa, é muito difícil de você fazer 
intervenções que funcionem. A gente teria que intervir naqueles casos mais leves para 

não permitir que a obesidade se estabelecesse. Mas a proissional de sa’de teria que 
deixar de acompanhar um paciente hipertenso, um diabético, um paciente idoso, para 
acompanhar essa criança. Então, concluímos que a gente deveria ter uma gama de 

proissionais, como há em outros países, que se dedicassem exclusivamente a fazer 
acompanhamento domiciliar, visando à prevenção da obesidade.

Rosangela Pereira  Para promover um consumo alimentar adequado, ultimamente, como você até 

mesmo falou sobre produtos processados, envolve fazer frente a lobbies fortes tanto 

da indústria quanto do comércio de alimentos, que hoje são dominados por grupos 

econômicos extremamente poderosos. aomo os pesquisadores e proissionais 
poderiam se preparar melhor e como podem fazer frente a essa situação?
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Rosely Sichieri  É difícil a gente preparar o profissional para individualmente intervir nisso.  

A diretora geral da mrganização Mundial da qa’de falou que o grande problema das 
doenças crônicas era a indústria de alimentos2, assim como foi a indústria de cigarro. 

aontinua sendo, mas se a gente conseguiu aprender como resolver e minimizar 
os efeitos do cigarro, o lobby das indústrias de alimentos é muito forte e esse 

enfrentamento muito mais complicado. Eles dominam os congressos e dominam 

inclusive as agências internacionais. ouem dá dinheiro para fazer pesquisa hoje, na 
verdade, é a iniciativa privada que deine a pauta até da mMq. nor exemplo, se o Bill 
Gates não der dinheiro para isso ou para aquilo, não vai ser pesquisado. Então, ou 

a gente faz um pacto de todas as instituições internacionais para de fato levar isso 
a sério, ou isso nunca vai acontecer. Os congressos vão parar e vão votar grandes 

medidas de prevenção da obesidade? lão vão. A gente pode fazer isso enquanto 
indivíduo, enquanto aquele que vota, enquanto aquele que se associa, enquanto 

aquele que pede para as nossas associações, muitos estão fazendo isso. cnquanto 
pesquisador também, pesquisando as causas. Considero que é importante que os 

proissionais de sa’de sejam informados sobre as questões éticas e políticas que 
estão envolvidas na relação com a indústria de alimentos, assim como ocorre com  

a indústria farmacêutica.

Rosangela Pereira  qão as organizações da sociedade civil que poderiam estar atuando mais fortemente 
na conscientização e na divulgação dessas informações. (á diversas organizações, 
como o projeto O joio e o trigo3, a Aliança pela Alimentação Saudável e Adequada4  

e a ACT Promoção da Saúde5, que fazem um trabalho importante de desmistiicar as 
informações sobre os alimentos e mobilizar a sociedade em prol de políticas que 
promovam a alimentação saudável.

Rosely Sichieri  Ah, eles fazem um trabalho excelente.

Rosangela Pereira  mbrigada, posely, pela entrevista e pela relexão interessante sobre a questão da 
obesidade no País.

  bra Margaret ahan, biretora eeral da mrganização Mundial da qa’de de  a , na abertura da th 
Global Conference on Health Promotion, Helsinki, Finlândia, 2013. Disponível em: <https://www.who.int/dg/
speeches/ /health_promotion_ /en/>. Acesso em:  mai. .

3  http://ojoioeotrigo.hospedagemdesites.ws/

4  https://alimentacaosaudavel.org.br

5  https://actbr.org.br/sobre-a-act-promocao-da-saude
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RESUMO A entrevista traz à discussão a multiplicidade dos fatores sociais e ambientais associados  
à obesidade na infância e adolescência, que diicilmente são investigados e que passam ao largo 
das ações educativas. No Brasil, este problema de saúde pública atinge um terço das crianças 

menores de 10 anos e se mostra preocupante na medida em que se apresenta de forma cada 

vez mais precoce. A entrevistada aponta para a necessidade de uma abordagem que tome 
a obesidade como um problema social e ambiental, que ultrapassa em muito as questões 

individuais. Trata-se de abordar de forma ampla os sistemas de produção e de consumo 

alimentar,  que impactam a saúde pública e a infância, de modo a tornar mais efetivas as ações 

de prevenção e controle da obesidade. 

Palavras-chave: obesidade infantil, obesidade na adolescência, saúde pública, má nutrição, sistemas alimentares.

The social problem of obesity and its prevalence in children and teenagers

ABSTRACT The interview brings the discussion of the multiplicity of social and environmental factors 

associated with child and teen obesity, which are rarely investigated and that are largely ignored 

by public policies in cducation. )n Brazil, this public health problem afects one third of children 
under the age of 10 and is concerning insofar as it presents itself evermore precociously.  

The interviewee points towards the need for an approach that understands obesity as a social 

and environmental problem, surpassing individual issues. It is about approaching the systems of 

food production and consumption that afect public health and childhood in an ample manner, 
allowing for more efective preventative and regulatory measures relating to obesity.

Keywords: child obesity, teen obesity, public health, malnutrition, food systems.
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Infância Crônica, organizado  
por Rita Ribes e Raiza Venas.
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Maria Cristina Soares de Gouvea

Crianças na cidade: olhares instantâneos  

O livro Infância crônica nos provoca e indaga já 

no seu título. De que crônica está se falando? 

Do gênero literário, ou de “problemas 

crônicos” da infância? De que infância falam  

os autores? Provocada, recorro ao dicionário, 

que me revela o deslocamento dos significados, 

de acordo com o campo discursivo. Assim é 

que, numa perspectiva médica, crônica é: “[…] 

Que dura muito, que permanece por um longo 

período na vida do paciente: doença crônica”. 

Já a partir da estatística: “Conjunto de valores 

que uma variável toma em diferentes épocas 

sucessivas”. Para a literatura, a crônica constitui 

um “texto literário breve, frequentemente 
narrativo, de trama quase sempre pouco 

definida e motivos gerados, extraídos do 
cotidiano imediato”. Para o jornalismo: 

“coluna de periódicos, assinada, dedicada a um 

assunto (atividades culturais, política, ciências, 

economia, desportos etc.) ou à vida cotidiana, 

contendo notícias, comentários, opiniões, às 

vezes críticas ou polêmicas . Já para a história: 
“compilação de fatos históricos apresentados 

segundo a ordem de sucessão no tempo”. 

i çõ  i i á i  
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É interessante perceber que, para os campos da história, jornalismo e literatura, a crônica 

constitui um substantivo. Já para a medicina e estatística, um adjetivo, a deinir um estado 
ou condição. petomo à obra que busca explorar tal polissemia. m livro tanto constitui 
um texto literário que se debruça sobre as muitas infâncias presentes na cidade, quanto 
destaca as crianças que circulam pelas ruas, presença ainda percebida por muitos como 

problema crônico, uma doença social de difícil extinção. mu quem sabe, o título evoca 
também a crônica diiculdade do adulto em compreender e retratar a criança?   

m texto constitui produto de um conjunto de escritas de um sujeito coletivo: erupo 
de )nfância e aultura aontemporânea. aoletivo que expressa em seu nome e nos seus 
muitos fazeres um compromisso com a s  infância s , como esta s  é são  vivida s  no 
tempo presente. 

Ao construir uma narrativa sobre os sujeitos crianças no mundo contemporâneo, esse 

coletivo recorre à crônica, gênero que tão bem explora aquilo que é aparentemente 
banal, mas que, sob um olhar arguto, anuncia sua complexidade, ainda que não a explore 
com maior profundidade. aada um dos autores convidados o faz, convidando também 
o leitor a estranhar o que é enxergado todos os dias, para ser então visto: a criança 
brasileira em seu circular pela cidade. O convite aos autores ancora-se, portanto, num 

exercício etnográico, tal como formulado por eilberto telho , num texto hoje 
clássico: familiarizar-se com o estranho e estranhar o familiar  p. .  

Ancora-se também numa tradição literária: a do laneur baudelariano que, ao deslocar-

se sobre a cidade, constrói uma crônica da vida urbana e seus sujeitos. Muitos desses 

laneurs, ao fazê-lo, deparavam-se em tempos e espaços distintos dos narrados pelos 
autores, com crianças. Frequentemente, a presença das crianças no espaço urbano era 

narrada em termos de denúncia: as ruas constituiriam espaço deformador, que negava 

a essas crianças a condição da infância.  

sm dos primeiros a fazê-lo foi o jornalista Henry Meylew, ao escrever sobre a vida 

dos pobres na cidade de Londres (London labour and the London poor). Publicado em 

, este apresentava uma entrevista realizada com uma menina de  anos, em que  
o surpreso reformador social deparava-se com uma criança vendedora de rua, concluindo 

que esta tinha sido privada da infância. 

Meylew não foi o único a falar da presença da criança pobre na Londres do século XIX. 

Dickens, laneur e cronista da mesma metrópole, em vários escritos, trouxe à cena a criança 
pobre e desvalida, numa Londres cruel e desumana. A cidade era percebida como espaço 

de corrupção e deformação. A criança deveria estar inserida na escola, tendo sido este 

argumento fundamental no estabelecimento da compulsoriedade da instrução, questão 

que atravessou os mais distintos países ao longo dos séculos XIX e XX. 

lo Brasil, tal tradição faz-se presente na obra de João do pio. m laneur carioca analisou, 

no livro A alma encantadora das ruas, a presença de crianças pobres e desvalidas. Porém, 

diferentemente das crianças européias, essas teriam sua condição de infância negada 

também por sua identidade racial. Meylew e bickens buscavam produzir no leitor  
a piedade, diante da desproteção das crianças descritas. João do pio enxergava nelas, 
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sob um olhar higienista, a deformação do caráter e depravação moral, fruto de seu 

pertencimento sociorracial. 

Ainda que os olhares sejam distintos, histórica e geograicamente situados, partilham 
de uma perspectiva comum. A de que a presença nas ruas constitui experiência 
deturpadora, que rouba à criança a condição da infância. Em tais autores, a infância 

é pensada no singular, remetendo à representação burguesa de uma criança restrita 

ao espaço doméstico ou à escola. Ainda hoje, esse olhar marca muitas das produções 

culturais. ouer a partir de um olhar piedoso, quer de uma visão criminalizante, ainda 
hoje, falamos de crianças sem infância, reproduzindo uma perspectiva normativa. 

O livro funda-se num outro olhar. Funda-se numa perspectiva que entende a criança 

como sujeito social, que vive a experiência da infância ou infâncias  em condições 
distintas. Busca-se compreender o olhar da criança sobre o mundo, em seus próprios 

termos, deslocando do olhar adulto, a partir de uma episteme e ética da antropologia.

O deslocamento dá-se não apenas do olhar do adulto para buscar captar o olhar da 

criança. O deslocamento marca o movimento de trânsito dos autores por diferentes 

espaços da metrópole carioca, buscando a presença infantil: no interior dos ônibus; dos 

metrôs; estações de trem; numa Parada LGBT; nas praças; dentro de um camburão da 

polícia; em um quintal; numa sala qualquer. Através da leitura, também nos deslocamos 

em movimentos rápidos, por distintos cenários, descortinando diferentes sujeitos de 

pouca idade. 

ms autores veem não apenas crianças pobres, embora elas predominem nos textos. 
São também crianças lanchando em shoppings, usando celular, passeando com pais, 

mães e avós. Ao atravessarem o olhar em trânsito dos autores, provocam nestes  

a indagação que move a escrita: que criança é esta? Como vive a infância? A resposta vem 

como fotograia, em que os autores dirigem suas câmeras para buscar retratar, num 

instantâneo, esses sujeitos. Dirigem suas câmeras para compreender como as infâncias 

são vividas em condições peculiares, ao mesmo tempo em que partilhando toda uma 

cultura material que busca homogeneizar a experiência infantil, a partir do consumo.  

m resultado é um mosaico de fotograias generosas e c’mplices, que convidam o leitor 
adulto a fazer o mesmo: deslocar o olhar para além da aparente banalidade das cenas 
cotidianas, para esses sujeitos, em sua diversidade.
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Niñas y niños en la migración  
de Estados Unidos a México:  
la generación 0.5, por Silvia Elena 
Giorguli Saucedo e Víctor Zúñiga.
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Mónica Jacobo-Suarez

Contra o nacionalismo metodológico:  
as contribuições da geração 0.5 ao estudo das crianças 
migrantes no corredor México-Estados Unidos.  

m objetivo explícito desta obra é analisar as 
trajetórias migratórias dos menores de idade  

 a  anos  que têm chegado ao México 
procedentes dos Estados Unidos desde o ano  

2000, referidos aqui como a geração 0.5.  

Ao longo de nove capítulos, os autores 

examinam, utilizando diferentes níveis de análise, 
uma pergunta: por que essas crianças estão no 

México, um país historicamente emigrante? nara 
construir as respostas, Z’ñiga e eiorguli realizam 
um percurso demográico dos luxos migratórios 
e geográicos das crianças migrantes, examinam 
a escola como uma instituição mediadora da sua 

integração sociocultural e linguística, discutem 

o papel da separação familiar e da migração 

internacional na formação de identidades culturais 

dos menores. Esta é uma obra interdisciplinar 

que utiliza a sociologia da migração, a educação,  
a demograia, a linguística e a história. 

Na minha perspectiva, a principal contribuição 

desta obra é teórica e metodológica, além 

dos achados empíricos que apresenta:  

i çõ  i i á i  
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a proposta do conceito geração .  e a criação de uma tipologia e eixos analíticos para 
desagregar a diversidade de experiências incluídas neste conceito. nara dimensionar 
essa contribuição, é indispensável situar o livro no seu contexto. m conceito geração 
0.5 é cunhado por Zúñiga e Giorguli depois de quase duas décadas de pesquisas sobre 

crianças e adolescentes no trajeto migratório México-cstados snidos, campo no qual 
Zúñiga é pioneiro. Na literatura, têm se utilizado m’ltiplas etiquetas para se referir  

a essa população. Estudantes transnacionais, sojourners, menores México-americanos 
e migrantes retornados são somente alguns dos termos referidos nas pesquisas que 

abordam as experiências dos menores migrantes quando se encontram no México. 
Quando o que se estuda é a etapa da sua trajetória migratória que se desenvolve nos 

cstados snidos, encontramos termos que fazem alusão à idade da chegada dos menores 
neste país, por exemplo, geração 1.25 e geração 1.5 – ou ao local de nascimento, neste 

caso, segunda geração versus gerações menores. 

Zúñiga e Giorguli são enfáticos ao rejeitar esses termos: “segunda geração ou geração 

.  já não fazem sentido quando essas crianças migrantes internacionais chegam ao 
México  p. . peferir-se a esses menores como geração . , uma vez no México,  
é incorreto porque retornam ao país onde nasceram. be qualquer jeito, os ilhos de 
imigrantes mexicanos nascidos nos cstados snidos são migrantes internacionais no 
México e não mais membros da segunda geração.

Assim, os autores propõem usar geração 0.5 como um termo que abarca a mobilidade 

internacional dessas crianças e seu pertencimento a uma geração de migrantes. Como 

pano de fundo, há uma crítica direta à pesquisa sobre menores migrantes nos Estados 

snidos realizada até agora: a literatura sobre migração internacional assume que a chegada 
dos menores migrantes na América  constitui o ponto inal do seu itinerário migratório. 
Em outras palavras, é ignorada a mobilidade transnacional a qual muitos destes menores 

incorrem durante sua infância e adolescência. Em consequência, se estuda a integração 

dos menores à sociedade americana: quão bem e rápido aprendem inglês e como é sua 

mobilidade social, uma vez adultos. lo entanto, o estudo dos menores desaparece uma 
vez que saem das fronteiras nacionais do país de acolhimento. Z’ñiga e eiorguli chamam 
esse viés na literatura sobre migração internacional de nacionalismo metodológico.

Como categoria analítica, a geração 0.5 contém duas dimensões. nrimeiro, o zero  
indica que, ao chegar ao México, essas crianças se colocam num novo ponto de partida. 
ouer dizer, o zero  faz desaparecer a diferença entre o menor imigrante nascido nos 
csA  e o menor migrante nascido no México  para incluir ambos numa mesma categoria 
analítica: a de menores transeuntes entre México e cstados snidos. m . , por sua vez, 
evoca um estado embrionário, algo que está em gestação e do qual ainda se desconhece 

o devir. Quais são as vantagens analíticas da geração 0.5? Primeiro, agrupar numa 

categoria só os diversos grupos de crianças migrantes de origem mexicana: os nascidos 
nos Estados Unidos e os que migram ao país dos pais como adolescentes, os nascidos 

no México que migraram muito novos e retornaram depois ao México, os que migraram 
m’ltiplas vezes entre ambos os países, os que nasceram nos cstados snidos, mas que 
têm vivido a maior parte da sua vida no México. A segunda contribuição é abranger  
a diversidade de experiências migratórias mediante a criação de uma tipologia de crianças 
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migrantes seis tipos  e de vários eixos analíticos para este im: país de nascimento, 
nacionalidade, experiência escolar e deslocamento espacial.

A respeito da abordagem metodológica, a obra utiliza distintos níveis de análise e fontes 
de informação. No nível macro, usa os censos e pesquisas intercensitárias do México 
para estimar os fluxos de retorno nas duas ’ltimas décadas. No nível meso, se serve 

de pesquisas para visibilizar as experiências dos menores migrantes dentro das escolas 
e, a partir destas, construir a tipologia das crianças da geração 0.5. No nível micro, 

utiliza entrevistas mais profundas com menores e professores para construir narrativas 
detalhadas sobre as dinâmicas escolares, a respeito da fragmentação familiar e referente 

ao surgimento de identidades nacionais e étnicas entre os menores entrevistados.  

qem menosprezar a complementariedade de métodos e níveis analíticos, a contribuição 
metodológica mais útil, ao meu parecer, é apresentar a perspectiva das crianças ao 

longo do livro. Diferentemente dos estudos tradicionais que abordam a migração 

internacional a partir de uma visão adultocêntrica, este trabalho privilegia entender  

e comunicar como é que os menores experimentam a migração.

É precisamente a perspectiva dos menores que permite contrastar as percepções sobre 

o fenômeno migratório dos adultos – como pais e professores – com as da geração 0.5. 

aitando um exemplo especíico, enquanto os professores entrevistados por Zúñiga  

e Giorguli etiquetam os menores migrantes como atrasados educativamente, sem 

domínio do espanhol e com pouco apego à pátria, as vozes dos menores reletem  
o domínio de um currículo educativo, mas não o mexicano, mostrando uma grande 
diversidade de níveis de bilinguismo e variados níveis de biculturalidade. 

Os achados deste livro permitem concluir que a geração 0.5 é uma população móvel 

que, com frequência, migra internamente tanto nos cstados snidos como no México, 
cujas experiências e necessidades são muito diversas. ouais são as implicações  
e responsabilidades derivadas desta mobilidade para ambos os países? É um tema que 

discutem só parcialmente os autores, ao assinalar as limitações na provisão de serviços 

para esta população por parte do governo mexicano. lo entanto, a ausência de uma 
discussão compreensiva das responsabilidades dos cstados snidos e do México para 
com esses menores compartilhados é um ponto fraco da obra. Dada a variedade 

de experiências mostradas neste livro, pareceria evidente que as necessidades de 
integração ou reintegração dependeriam das especiicidades de onde se viveu e onde 
se vive atualmente, assim como da situação familiar especíica. lem todos os jovens 
precisam do mesmo apoio, mas importa prover um mínimo de condições a partir das 

quais se possa trabalhar e fazer políticas apropriadas em ambos os lados da fronteira. 

nor exemplo, que tipo de programas culturais e linguísticos poderiam implementar 
os sistemas educativos de ambos os países para facilitar a transição entre eles? Qual 

deveria ser o papel dos consulados e embaixadas do México nos cstados snidos para 
atender às necessidades, de todo tipo, associadas à mobilidade dos menores migrantes? 

c, por sua vez, qual seria a responsabilidade do governo estadunidense, representado 
por sua embaixada no México, para garantir os direitos cidadãos dos menores nascidos 
nos cstados snidos? Associado à crítica ao nacionalismo metodológico que fazem os 
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autores, qual é a responsabilidade da academia nos cstados snidos e no México para 
construir pesquisas colaborativas que permitam conectar o estudo da experiência 
migratória nos Estados Unidos àquela no México? csta não é uma pergunta irrelevante, 
dado que os itinerários da geração .  mostram que o retorno  ao México também não 
é o ponto inal na trajetória migratória; muitos deles pretendem retornar aos cstados 
Unidos no futuro. 

Sem dúvida, o conceito de geração 0.5 não está isento de críticas, em particular,  

a partir da disciplina da demograia, em que sua utilização pode conduzir a imprecisões 
importantes ao incluir em uma mesma categoria analítica os menores nascidos no 

México e migrantes internacionais nascidos nos cstados snidos. cssa obra também 
não será ignorada pelos que estudam as diversas gerações de migrantes nos Estados 

snidos. c talvez seja esta crítica uma base sólida para fomentar o diálogo e colaboração 
tão necessários entre academias regidas por nacionalismos metodológicos.
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Casamento Infantil –  
Infância roubada por graves 
violações dos direitos humanos  
das crianças, de Luiza Sartori Costa.
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Luiza Borges Dulci

Casamento infantil.  
Violação grave dos direitos humanos das crianças  

O casamento infantil corresponde a uniões nas 

quais um ou ambos os cônjuges são menores de 

dezoito anos de idade. la maior parte das vezes, 
ocorre entre um homem mais velho e uma 

menina. Este tipo de prática foi tema do estudo 

Casamento Infantil – Infância roubada por graves 

violações dos direitos humanos das crianças, de 

autoria de Luiza qartori aosta, publicado pela 
editora Hucitec, em 2019. 

Segundo uma das principais fontes consultadas 

pela autora, a organização Girls not brides,  

no mundo, a cada ano 12 milhões de mulheres 

se casam antes de completar 18 anos, o que 

corresponde a 23 casamentos por minuto - 

ou quase uma jovem menor de dezoito anos 
se casando a cada 3 segundos. Segundo  

a mesma organização, de todas as mulheres 
vivas atualmente, cerca de 650 milhões se 

casaram enquanto crianças, ou uma em cada 

cinco mulheres em todo o mundo. Conforme 

a mesma organização, se esta tendência não 
for interrompida, até 2030 mais 150 milhões de 

meninas devem se casar antes dos dezoito anos 
(Girls Not Brides, 2018). 
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Nigéria % , pep’blica aentro Africana % , ahade % , Bangladesh %  e Burkina 
daso, Mali e qudão do qul %  são os países com as cinco maiores proporções de 
mulheres com idade entre 20 e 24 anos que se casaram antes de completar 18 anos de 

idade. Em números absolutos, a Índia ocupa a primeira posição (15,5 milhões), seguida 

de Bangladesh (4,4 milhões), Nigéria (3,5 milhões), Brasil (3,03 milhões) e Etiópia  

,  milhões . nara o Brasil, os dados mais recentes, de , indicavam que % das 
mulheres brasileiras, à época entre  e  anos, se casaram antes da maioridade e % 
se casaram antes dos 15 anos de idade (Girls Not Brides, 2018).

Os números denunciam as dimensões do problema no Brasil e no mundo. Conforme 

o estudo de aosta, tal situação é ainda mais grave em sociedades identiicadas como 
sistemas tradicionais . qegundo a mls, estas são caracterizadas por famílias 

estendidas, famílias comunais, poligamia, exercício autoritário do poder pelo patriarca, 
casamento com pouca idade, cônjuges escolhidos pelos mais velhos, absorção dos 

recém-casados a uma casa já formada por outras famílias, sem papel não-doméstico 

ou identidade para as mulheres” (United Nations Children’s Fund, 2001, p. 6 apud Costa, 

2019, p. 89-90). 

O estudo de Costa evidencia, contudo, que a visibilidade e a repercussão da questão não 

são proporcionais à sua ocorrência. No terceiro capítulo do livro – O casamento infantil como 

grave violação dos direitos humanos das crianças –, a autora analisa fatores que motivam 

essa prática no mundo e também no Brasil. Mostra que, dentre as motivações mais comuns 

dos casamentos infantis, encontram-se a pobreza, a busca pela provisão de estabilidade 
econômica, expectativas de conservar a honra da família e preocupações com a segurança 
e a saúde das meninas. Nota-se inclusive que muitas famílias acreditam que o casamento 

seria uma forma de impedir a contaminação de doenças sexualmente transmissíveis, 
quando, ao contrário, muitas meninas são contaminadas pelos próprios maridos.

lo caso dos sistemas tradicionais, a autora identiica a existência de uma lógica singular. 
lesses contextos, o casamento infantil se insere no âmbito de estratégias econômicas 
de sobrevivência para as famílias, que necessitam se livrar dos “fardos econômicos”, 

condição com a qual as jovens mulheres são percebidas e associadas. Por um lado, 

há constrangimentos relativos à inserção subordinada das mulheres no mercado de 

trabalho que, via de regra, auferem remuneração inferior à dos homens, assim como 

são proibidas de exercer atividades desempenhadas por eles. nor outro, o costume do 
pagamento dos dotes por parte das famílias das mulheres reforça sua identiicação 
como fardo. É justamente nesses contextos em que os casamentos infantis podem 
tomar a forma de estratégias econômicas de sobrevivência. 

aosta analisa que, no caso brasileiro, o casamento das meninas não é ritualizado e imposto 
por motivos religiosos. Porém, as consequências se assemelham àquelas vivenciadas por 

meninas em outras partes do mundo: gravidez precoce e subsequentes problemas de sa’de 
materna, neonatal e infantil; evasão escolar e redução do nível educacional; limitações à 

mobilidade, autonomia e independência; e a frequente exposição à violência doméstica. 
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A análise de aosta se situa no campo das pelações )nternacionais e examina a presença 
– e a ausência – do tema nos acordos internacionais que versam tanto sobre os direitos 

humanos das crianças, quanto sobre casamentos e casamentos infantis em especial. Seu 

estudo se dedica, portanto, ao mapeamento do tema no âmbito dos acordos internacionais 

e à identiicação de caminhos e espaços propícios para o enfrentamento da questão. 

Sua análise aponta incongruência entre diversos documentos internacionais e tratados 

que discorrem sobre casamentos de modo geral e sobre casamentos infantis, ao mesmo 

tempo em que ressalta a inexistência de uma proibição clara nos tratados internacionais, 
[os quais] deixam os cstados decidirem sobre questões fundamentais para a erradicação 
dessa prática” (Costa, 2019, p. 25). 

De forma inovadora, o livro então argumenta em favor de normas proibitivas, “com 

obrigações de caráter positivo e negativo que deverão ser cumpridas pelos Estados” 

(Costa, 2019, p. 111). Propõe um “protocolo adicional à Convenção sobre os Direitos das 

arianças  que trate especiicamente desta matéria. A proposta de aosta está amparada 
no entendimento de que o casamento infantil não é apenas uma violação dos direitos 

humanos das crianças, mas uma violação grave desses direitos, reconhecidamente 

universais, inalienáveis, indivisíveis e interdependentes. A autora mostra, por exemplo, 
que sua violação contraria diversos artigos da Declaração sobre os Direitos das Crianças, 

de 1959, e da Convenção sobre os Direitos das Crianças. 

Os dois mais importantes documentos internacionais sobre as crianças, a Declaração 

e a Convenção, são analisados no segundo capítulo do livro – Direitos das crianças:  

A Convenção sobre os direitos das crianças e outras normas e tratados internacionais.  

Ao trazer o contexto histórico, aosta analisa tensionamentos envolvidos nos processos 
de elaboração e aprovação dos documentos pela comunidade internacional.

No que tange à Convenção, o mais importante documento internacional sobre os 

direitos das crianças, foram dez anos entre o início de sua elaboração e a aprovação 
inal. m documento começou a ser elaborado em , decretado pela mls como o Ano 
)nternacional das arianças, e foi inalmente aprovado em . Ao longo da década, 
posições conlitantes vieram à baila, marcadas principalmente por diferenças entre 
visões ocidentais e orientais acerca da infância e pelo contexto da euerra dria  aosta, 

, p. . delizmente, resultou no documento internacional sobre direitos humanos 
com maior aceitação internacional, tendo sido a sua ratiicação a mais rápida já veriicada 
dentre os demais documentos que visam assegurar os direitos humanos” (Costa, 2019, 

p. . doi sancionada por  países, sendo a ’nica exceção os cstados snidos. 

Note-se que, nessa mesma época, o Brasil sancionava o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), de 1990, reconhecendo as crianças como atores sociais e sujeitos de 

direitos, na esteira das conquistas da Constituição Federal de 1988.

A análise de Costa mostra, no entanto, que a temática do casamento infantil está ausente 

tanto na Declaração quanto na Convenção. Veio a ser tratada pela Assembleia Geral da 

mrganização das lações snidas mls  em duas resoluções especíicas sobre Child, early 

and forced marriage /  e /  somente nos anos de  e , respectivamente. 
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Posteriormente à publicação do livro – portanto ausente da análise de Costa –, também 

no Brasil comemoramos uma importante conquista do ano de 2019: a aprovação da Lei 

13.811, que alterou o artigo 1.520 do Código Civil brasileiro, proibindo o casamento de 

pessoas menores de 16 anos. Até então, o Código Civil permitia o casamento, desde 

que autorizado pelos pais, em caso de gravidez ou para evitar cumprimento de pena 
criminal. A nova lei, contudo, não revogou alguns dos dispositivos que versam sobre  

a possibilidade de anulação da união, dentre eles o referente ao casamento decorrente 

de gravidez Licia, . 

Conforme nos mostra Costa, as legislações nacionais e internacionais são fundamentais 

e desempenham funções complementares. Proibições formais são importantes na 

medida em que um dos desaios ao enfrentamento da questão envolve a percepção do 
senso comum de que essas são uniões informais e consensuais, portanto, raramente 

identiicadas como um problema social. aom isso, escamoteia-se o caráter de imposição 
ou falta de opção melhor para as meninas, uma forma de ocultar o abuso e a violência. 

pessalta-se, contudo, que o consentimento decorre muitas vezes de uma expectativa 
de se conquistar liberdade ao sair da casa dos pais, ambiente muitas vezes marcado por 
conlito e violências  aosta, , p. . Ao passo que essa espécie de agência feminina 
evidencia a própria “ausência de qualquer outra opção que apresente às meninas 

melhores condições de vida” (Costa, 2019, p. 98). 

O estudo de Costa nos apresenta, portanto, uma análise profunda do tema e dá ênfase 

aos tensionamentos que envolvem a questão, seja no âmbito do sistema internacional, 

seja nos diferentes contextos nacionais e locais. Justamente porque é um fenômeno 
multifacetado, com causas variadas, seu enfrentamento requer políticas públicas 

integradas, envolvendo combate à pobreza, educação, sa’de, promoção da autonomia 
das mulheres, dentre outras. Conforme a autora, no âmbito internacional, tais políticas 

devem se orientar pelas metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da 

mls. Já no plano nacional, a recente aprovação da Lei . /  pode ser considerada um 
avanço, ao mesmo tempo em que relete o ac’mulo do debate p’blico sobre a questão. 

lesse contexto, Casamento Infantil - Infância roubada por graves violações dos direitos 

humanos das crianças mostra-se ainda mais atual. É leitura recomendada a todas  

e todos que se interessam pela matéria. Ademais, merece e necessita alcançar outros 

segmentos e setores sociais. qua escrita fácil permite que o texto extrapole o campo 
acadêmico e contribua de forma efetiva no debate sobre os direitos humanos das 

crianças no Brasil e no mundo. 
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Levantamento Bibliográico

 Nesta seção, apresentamos o levantamento bibliográfico dos livros publicados na área 

das ciências humanas e sociais dos países da América Latina sobre infância e juventude. 

O levantamento contemplou obras publicadas no período de abril a julho de 2020, cujas 

informações puderam ser obtidas nos sites de suas respectivas editoras.

1 A Criança Contemporânea e suas Expressões (ISBN 9788560360963)

 mrganizadoras: cdda Bomtempo, Luana aarramillo-eoing e qabrina rorres eomes 
 Editora: Editora Universitária Leopoldianum, Santos, 174 páginas.

2 Adoles (seres): La orientación a lo real en la clínica psicoanalítica con adolescentes  

)SBl - - - -
 Autor: euillermo López
 Editora: Grama Ediciones, Buenos Aires, 222 páginas.

 Atendimento psicossocial de adolescentes em conlito com a lei:  
resultados de pesquisas e práticas exitosas (ISBN 978-65-5578-267-7)

 Autores: Alex qandro eomes nessoa, cdinete Maria posa e Maria de datima nereira Alberto
 Editora: CRV, Curitiba, 276 páginas.

 Ayacucho: la educación en tiempos de violencia -  )SBl 
 Autor: Ranulfo Cavero Carrasco

 cditora: Amauta / Libros neruanos, Lima,  páginas.

5 Bioética para niños y niñas (ISBN 9786070928857)

 Autoras: bora earcía dernández, Lorena Malpica (ernández e aarmela roro
 cditora: Librería de norr’a (ermanos y aía q.A. de a.t., México, b.d.,  páginas.

 aartas a un joven político )SBl - - - -
 Autor: Juan José podríguez nrats 
 cditora: Maporr’a, México, b. d.,  páginas.

7 Ciudades x jóvenes. Aportes para la nueva agenda urbana desde las juventudes latino-americanas  

(ISBN 978-987-722-627-0)

 mrganizadores: Liliana Mayer, Juan nablo buhalde, Adriana Arroyo mrtega e María Jes’s qilva pozas
 Editora: CLACSO, Buenos Aires, 196 páginas.

 alínica y diagnósticos en la niñez y la infância )SBl 
 Autora: Pía Martina Roldán Viesti

 Editora: Editorial Autores De Argentina, Buenos Aires, 220 páginas.

9 Combates por la memoria en la escuela. Transmisión de las memorias sobre la dictadura militar 

en las escuelas secundarias )SBl - - - -
 Autora: Martín Legarralde

 Edirora: Miño y Dávila, Buenos Aires, 230 páginas.
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10 Cómo crear Centros Educativos Integrados de Educación Básica Regular )SBl - - - -
 Autores: Antonella Rivera e César Guadalupe

 cditora: dondo cditorial de la sniversidad del naciico, Lima,  páginas.

11 Competencia social y salud escolar (ISBN 9789588993676)

 Autores: Luis dlórez e (elena télez 
 cditora: Manual Moderno, aidade do México.

12 Crianças e adolescentes em situação de rua no Brasil:  

táticas de sobrevivência e ocupação do espaço público urbano )SBl 
 Autor: Fábio Santos de Andrade

 Editora: Paco Editorial, Jundiaí, 148 páginas.

13 Diversidade, infâncias e educação infantil (ISBN 978-85-232-1701-3)

 mrganizadoras: Ana Katia Alves dos qantos e Kenia Adriana peis e qilva 
 Editora: EDUFBA, Salvador, 269 páginas.

 cducação e infância )SBl 
 mrganizadora: Ligia de aarvalho Abões tercelli 
 Editora: Paco Editorial, Jundiaí, 212 páginas. 

 cducar ilhos: entre a renúncia e a urgência )SBl 
 Autor: Leonardo Posternak

 Editora: Ágora, São Paulo, 104 páginas.

 cscola e redes sociais: conexões, conlitos e sociabilidades )SBl - - - -
 Autora: Rosália Monteiro Mota

 Editora: Appris, Curitiba, 141 páginas.

 

17 Estudios críticos del currículo. Educación, toma de conciencia y políticas del conocimiento  

)SBl - - - -
 Autor: Wayne Au

 Editora: Miño y Davila, Buenos Aires, 176 páginas.

 cxperiências diante da saúde mental na infância )SBl - - - -
 Autor: Marcos Venicio Esper

 Editora: Appris, Curitiba, 157 páginas.

19 Ferenczi e Winnicott: uma leitura psicanalítica e descolonial sobre a confusão e a invenção  

de línguas entre adultos e crianças (ISBN 978-65-5523-136-6)

 Autor: Antônio Gonçalves Ferreira Junior

 Editora: Appris, Curitiba, 363 páginas.

 eamiicación en la biblioteca escolar )SBl - - - -
 Autores: Carlos Luis qánchez nacheco e Karina Marilu Bernal Consuegra

 Editora: Publicia, 60 páginas.

21 Huellas de la educación popular en la escuela pública (ISBN 978-987-538-765-2)

 mrganizadores: qilvia Almazán, eustavo ealli e latalia qtoppani.
 Editora: Noveduc, Buenos Aires, 256 páginas.
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 )nfancias del cuerpo. lueva edición corregida y aumentada )SBl - - - -
 Autor: Daniel Calmels

 Editora: Biblos, Buenos Aires.

23 Infancias y juventudes a 30 años de la Convención sobre los derechos del Niño:  

nolíticas, normativas y prácticas en tensión )SBl - - - -
 mrganizadoras: naula )sacovich e Julieta erinberg 
 Editora: EDUNPAZ, Buenos Aires, 454 páginas.

 )ntervenção psicanalítica na escola )SBl - - - -
 Autor: Alexandre natricio de Almeida
 Editora: Zagodoni Editora, São Paulo,132 páginas.

25 La niñez desviada. La tutela estatal de niños pobres, huérfanos y delincuentes. 

Buenos Aires 1890-1919 (ISBN 978-987-691-809-1)

 Autora: Claudia Freidenraij

 Editora: Biblos, Buenos Aires.

26 Las infancias y el tiempo (ISBN 9789875387553)

 Autor: Esteban Levin

 Editora: Noveduc, Buenos Aires, 176 páginas.

27 Las desigualdades en clave generacional hoy. Las juventudes y las infancias en el escenario 

latinoamericano y caribenho (ISBN 978-987-722-623-2)

 mrganizadoras: Liliana Mayer, María )sabel bomínguez e Mariana Jesica Lerchundi
 Editora: CLACSO, Buenos Aires, 268 páginas.

 Lengua oral: destino individual y social de las niñas y los niños )SBl 
 Autor: Evelio Cabrejo Parra

 Editora: Fondo Editorial Cultura Peruana, Lima, 224 páginas.

 m desmonte das políticas públicas e a situação da juventude )SBl 
 Autora: clizabeth qouza de mliveira
 Editora: Paco Editorial, Jundiaí, 144 páginas.

 nais e ilhos em tempos de crise: aomo construir presença, autocontrole e uma rede de apoio 
(ISBN 9788571832695)

 Autores: Omer Haim e Heloisa Fleury

 Editora: Ágora, São Paulo, 52 páginas.

 nesquisa auto biográica  em educação: infâncias e adolescências em espaços escolares e não-
escolares )SBl - - - -

 mrganizadoras: Maria da aonceição nasseggi, Martine Lani-Bayle, ccleide aunico durlanetto  
e Simone Maria da Rocha

 Editora: EDUFRN, Natal, 730 páginas.

 nrojetos de vida: fundamentos psicológicos, éticos e práticas educacionais )SBl 
 Autores: Ulisses F. Araújo, Valéria Amorim Arantes e Viviane Pinheiro

 Editora: Summus Editorial, São Paulo, 120 páginas.
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33 Resonancias de El Chavo del 8 en la niñez, educación y sociedad latino-americana  

(ISBN 978-987-722-620-1)

 mrganizadores: baniel driedrich e crica aolmenares
 Editora: CLACSO, Buenos Aires, 252 páginas.

 Sob o olhar das crianças: espaços e práticas na educação infantil )SBl - - - -
 Autora: Liana Garcia Castro

 Editora: Papirus Editora, Campinas, 160 páginas.

35 Tecnología y educación. Aquí, allá y más allá (ISBN 978-987-760-176-3)

 Autores: Susana Leliwa e Carlos Marpegán

 Editora: Brujas, Córdoba, 192 páginas.

 recnología y educación. pecursos para personas con diicultades de aprendizaje,  
limitaciones intelectuales, motoras, visuales y auditivas (ISBN 978-987-691-807-7)

 Autora: Lucia Maldonado

 Editora: Biblos, Buenos Aires.
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Normas para todas as seções

1. Os artigos, entrevistas ou resenhas serão submeti-

dos, em português ou espanhol, ao Conselho Edi-

torial ao qual cabe a responsabilidade do processo 

editorial dos manuscritos. A submissão é feita no 

site da DESIDADES, no portal de periódicos da UFRJ, 

seguindo as orientações disponibilizadas.

2.  O Conselho Editorial se reserva o direito de propor 

modiicações que venham a contribuir com a clareza 
e a adequação do texto.

3. O Conselho Editorial fará uso de consultores ad hoc 

externos ao corpo editorial, que, de forma cega, 
avaliarão os artigos e farão recomendações em rela-

ção à sua publicação ou não. Em casos de controvér-

sia entre os dois pareceristas, um terceiro será con-

sultado. O Conselho Editorial se reserva o direito de 

propor modiicações que venham a contribuir com a 
clareza do texto. 

4. Serão aceitos apenas artigos, entrevistas e resenhas 

inéditos. 

. sma vez que a submissão tenha sido aprovada para 
publicação, sua versão para o espanhol, ou para o 

português, conforme o caso, será solicitada aos auto-

res, que terão um prazo determinado para enviá-la.

6. Todos os artigos, entrevistas ou resenhas enviados 

para submissão deverão estar como documento 

uord, em extensão .doc  ou .docx , fonte Arial , 
espaço duplo.

7. Autoras e autores deverão enviar junto com o ma-

nuscrito informações curriculares de 3 linhas no má-

ximo, incluindo titulação e ailiação institucional. lo 
caso de submissão de entrevista, devem ser envia-

das as informações curriculares do (a) entrevistador 

(a) e do (a) entrevistado (a).

. As referências bibliográicas devem ser apresenta-

das em ordem alfabética ao inal do texto e se pau-

tarem pelas normas ABNT (NBR 6023, 2002).

cxemplos de casos mais comuns: 

   a
CASTRO, L. C. Dicionário do Folclore Brasileiro. 12. 

ed. São Paulo: Global, 2012. 

    ê  a
CASTRO, L. R.; CORREA, J. Mostrando a Real: um re-

trato da juventude pobre do Rio de Janeiro. Rio de 

Janeiro: NAU Editora; FAPERJ, 2005.

Nas referências de até três autores, todos são citados, 

separados por ponto e vírgula. Quando ultrapassar três 

autores, citar somente o primeiro, seguido da expressão 
et al. (sem itálico).

 a   a   
TORRES, M. C. E.; CASTRO, L. R. Resgatando e atua-

lizando os sentidos da autoridade: um percurso his-

tórico. Paidéia (USP), Ribeirão Preto, v. 19, n. 42, p. 

- , jan./abr. . 

 a í   
GALINKIN, A. L.; ALMEIDA, A. M.  O. Representações 

sociais da violência entre adolescentes e professores 

de classe média. In: CASTRO, L.  R.; CORREA, J.  (org.). 

Juventude Contemporânea: perspectivas nacionais 

e internacionais. pio de Janeiro: lau/daperj, . p. 
229-232.

  aç
CORDEIRO, D. M. A. Juventude nas sombras: escola, 

trabalho e moradia em territórios de precariedades. 

2008. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade 

Federal Fluminense, Rio de Janeiro, 2008.

 ê a a
OBSERVATORIO NACIONAL DE LOS DERECHOS DEL 

l)Ñm Y bcL AbmLcqaclrc. )(A / : los hombres 
negros adolescentes son las principales víctimas de 

homicidios en Brasil. Disponível em: <http://www.obs-

criancaeadolescente.gov.br/index.php?option=com_
content&view=article&id= :iha- -adoles-

centes-negros-do-sexo-masculino-sao-as-principais-

-vitimas-de-homicidios-no-brasil&catid= :noticia-

s&)temid= >. Acesso em  abr. . 

  i çã
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8. Citações e notas.

• As citações indiretas de autores, no corpo do tex-

to, devem seguir a forma: Autor (data)ou (Autor, 

data . cxemplos: 

Segundo Cordeiro (2008)…

(Lima, 1999)

(Torres; Castro, 2009)

(Castro; Correa, 2005; Cordeiro, 2008).

• As citações literais de até três linhas são integra-

das ao texto, entre aspas duplas, seguidas de pa-

rênteses com sobrenome do autor, ano da publi-

cação e página ex. Lima, , p. . 

• Citações com mais de três linhas devem ser des-

tacadas no texto com recuo de , , em corpo , 
com a indicação: (Autor, ano, p.).

• As notas de rodapé, tratando de observações, 

comentários e esclarecimentos feitos pelos auto-

res, devem vir no inal da página, em algarismos 
arábicos, devendo ter numeração única e conse-

cutiva ao longo do texto.

• As remissões sem citação literal são incorporadas 

ao texto. cx.: qegundo aordeiro .

. los casos de destaque de palavras no corpo do tex-

to por exemplo, palavras estrangeiras , deverá ser 
utilizado itálico. 

Normas específicas para a seção 

TEMAS EM DESTAQUE

Os artigos desta seção devem abordar criticamente 

algum tema ou problema que diga respeito à infância 

e/ ou juventude no contexto latino-americano. ms ar-

tigos são voltados tanto para especialistas como para 

o p’blico mais amplo, e neste sentido, os/as autores/as 
deverão privilegiar a clareza e a simplicidade da escrita. 

1.  Os artigos devem ter de quatro mil a cinco mil 

e quinhentas palavras (incluindo resumo e 

referências).

. sm resumo de aproximadamente  palavras deve-

rá ser inserido no inal do artigo, após as referên-

cias, seguido de 3 (três) a 5 (cinco) palavras-chave 

(separadas por vírgula) que abarquem a temática 

abordada no artigo. 

. eráicos, tabelas e iguras: deverão ser enviados se-

paradamente e estar sinalizados no corpo do texto, 
próximos aos locais de interesse. bevem estar nu-

merados sequencialmente. Em relação às imagens, 

os autores devem ter assegurado os direitos de uso, 

cuja comprovação deve ser enviada à revista.

. sma vez que a submissão tenha sido aprovada para 
publicação, o resumo, título e palavras-chave em 

inglês serão solicitados aos autores, que terão um 

prazo determinado para enviá-la.
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Normas específicas para a seção 

ESPAÇO ABERTO

Esta seção destina-se à publicação de entrevistas, 

escritas ou em vídeo, que versem sobre tema atual 

e/ou controverso na área da infância e juventude. As 
entrevistas devem ter o objetivo de expor a opinião 
do entrevistado, como também de explorar, junto 
com ele, a complexidade do debate sobre a questão. 
As entrevistas visam, sobretudo, obter pronuncia-

mentos que estejam propensos a analisar aspectos 

favoráveis e desfavoráveis do tema abordado.

1.  A parte inicial da entrevista deve conter uma 

apresentação breve do entrevistado e as razões 
que levaram o entrevistador a entrevistá-lo so-

bre o tema em pauta. O entrevistador deve tam-

bém situar seu lugar de fala e interesse sobre o 

assunto. 

2. Para sondagem de interesse sobre temas e entre-

vistados prospectivos, o entrevistador pode en-

trar em contato com o Conselho Editorial. 

3. As entrevistas devem ter entre duas mil a cinco 

mil palavras, e se enviadas também em vídeo, 

esse deverá ter no máximo quarenta minutos de 
duração.

4. Caso sejam enviadas em vídeo, deverão ser enca-

minhadas em DVD de dados (arquivo de alta re-

solução SD ou HD, formato .mov ou .avi) com a 

respectiva transcrição em Word, em DVD lacrado 

com o nome do entrevistado e do entrevistador 

na parte externa do disco. 

. bevem ser inseridas no encaminhamento do tex-

to ou vídeo da entrevista de 3 (três) a 5 (cinco) 

palavras-chave, separadas por vírgula. 

. sma vez que a submissão tenha sido aprovada 
para publicação, o resumo, título e palavras-cha-

ve em inglês serão solicitados aos autores, que 

terão um prazo determinado para enviá-la.

Normas específicas para Resenhas 

As resenhas destinam-se a avaliações críticas de publi-

cações recentes na área da infância e juventude que te-

nham registro no sistema ISBN.

1.  As resenhas devem ter entre mil e quinhentas a duas 

mil palavras. 

2. Uma imagem da capa do livro resenhado, em arquivo 

.jpg ou .tif, resolução  dpi, deverá ser enviada em 
arquivo separado. 

. bevem ser inseridas no inal do texto da resenha de  
(três) a 5 (cinco) palavras-chave, separadas por vírgula.

. A resenha deve conter uma icha técnica contendo 
os dados da publicação: título, autor, editora, cidade, 

ano, número de páginas, ISBN.

5. A resenha deve ter título diferente do livro resenhado.

6. As citações e referências seguem as regras gerais, 

apresentadas acima. A referência do livro resenhado 

deve ser destacada em negrito.
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Envio do material

Os artigos, entrevistas e resenhas devem ser submeti-

dos no site da DESIDADES, no portal de revistas UFRJ. 

ms autores serão notiicados do recebimento do ma-

terial enviado. 

No caso de submissão de entrevista gravada em ví-

deo, a transcrição deve ser enviada pelo sistema de 

submissão e a gravação em DVD encaminhada pelo 

correio para o seguinte endereço:

NIPIAC, Instituto de Psicologia - Universidade Federal 

do Rio de Janeiro: Av. Pasteur, 250 – Urca, Rio de Ja-

neiro - RJ, Brasil | CEP 22.290-902.

No caso da publicação de qualquer material, seus direi-

tos autorais são imediatamente cedidos à Desidades 

sem ônus para a revista. O autor poderá, no entanto, 

publicar esse material posteriormente, na íntegra, ou 

parcialmente. Os autores são inteiramente responsá-

veis pelo conteúdo de seus artigos publicados.

 

Contatos

DESIDADES

Revista Eletrônica de Divulgação Científica  

da Infância e Juventude

Instituto de Psicologia/NIPIAC

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Av. Pasteur 250

22290-902  Rio de Janeiro  RJ  Brasil

www.desidades.ufrj.br

desidades@protonmail.com
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