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Este trabalho apresenta algumas reflexões sobre uma pesquisa-experiência com 

jovens da cidade de Jaraguá do Sul/SC, pesquisa esta vinculada ao Mestrado em 

Psicologia desenvolvido na Universidade Federal de Santa Catarina desde 2012. O 

objetivo consiste em investigar a relação dos jovens com as cidades, analisando a forma 

como vivenciam a urbe, como se apropriam de suas dinâmicas, o que entendem por 

política, se e de que forma participam politicamente da vida na cidade. Neste texto 

apresentaremos as relações entre pesquisadora, jovens, contexto urbano e processo 

criativo, sendo foco do debate algumas tensões que as caracterizam.  

Durante o primeiro ano de mestrado nos aproximamos de diversas teorias e 

experiências de pesquisa, com o intuito de consolidarmos uma proposta metodológica 

para nosso projeto de mestrado. Percebemos que a escolha de um método de pesquisa 

perpassa uma concepção ética, estética e epistemológica do pesquisador e encontra-se 

para além de uma mera relação de tarefas que deverão ser executadas ao longo de um ou 

dois anos. 

Optamos por uma perspectiva etnográfica pautada por um olhar para o sensível, 

para aquilo que emerge dos encontros e dos afetos, sem dicotomias e polarizações, 

trabalhando com os discursos em uma perspectiva dialógica, pois, “o sujeito como tal 

não pode ser percebido e estudado como coisa porque, como sujeito e permanecendo 

sujeito, não pode tornar-se mudo; consequentemente, o conhecimento que se tem dele 

só pode ser dialógico.” (BAKHTIN, 2011, p.400) 

A partir desta concepção e tendo em vista o foco do nosso projeto, definimos 

alguns procedimentos, sem descartar a possibilidade de modificá-los ao longo do 

percurso. Escolhemos o recurso de observação-participante das vivências dos jovens na 

cidade como principal fonte de informações. Decorrente do convívio com os jovens, 
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foram delineados outros procedimentos como: encontros coletivos e entrevistas 

individuais. Os recursos utilizados para registro das informações foram anotações em 

diário de campo, gravação em áudio e vídeo, recursos esses fundamentais para a 

posterior edição de um documentário.  

A escolha destes procedimentos se deu a partir de nossa pergunta de pesquisa e 

ao longo da mesma em contato com os anseios que emergiam de cada encontro. 

Segundo Freitas (2003), “[...] não se cria artificialmente uma situação para ser 

pesquisada, mas vai-se ao encontro da situação no seu acontecer, no seu processo de 

desenvolvimento." (p.28). Desta forma, pensar a pesquisa com os jovens em um 

contexto urbano é pensar nas contradições vividas por estes jovens e também nas 

tensões que aparecem durante o caminhar da pesquisa. 

Podemos assim considerar que a produção de conhecimentos é um processo de 

tensões entre as relações dos diversos contextos sociais e características de uma 

realidade considerada polissêmica, plural e complexa.  Bem como, o processo de 

pesquisa pode ser considerado um processo de criação que se caracteriza como um 

processo ético, estético e político. Ético, pois o pesquisador está imbuído de uma visão 

de mundo, com valores, crenças e conhecimentos que farão parte de sua pesquisa. Uma 

prática estética por se pautar nas sensibilidades e reconhecer as diversas possibilidades 

que existem ou podem existir a partir da relação dos sujeitos com a pesquisa. E uma 

prática política por se encontrar relacionada a um projeto de sociedade, assim como toda 

e qualquer ação humana. (ZANELLA E SAIS, 2008) 

Portanto, nossa aproximação com os jovens ocorreu a partir das suas vivências 

com a urbe. Como moradora recente de Jaraguá do Sul, saía pela cidade buscando 

conhecer os espaços frequentados pelos jovens - mas para tal, foi necessário deixar de 

lado o olhar preconceituoso e comparativo3. De bicicleta e com uma câmera fotográfica 

em mãos, conheci e me aproximei dos jovens e da cidade, vivenciado-a com eles. 

Encontrei diversos grupos, fotografei, conversei, troquei contatos, adicionei-os a minha 

lista de referência nas redes sociais e iniciei assim uma aproximação com alguns jovens 
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que se encontravam sempre num espaço no centro da cidade, conhecido como “meia 

lua”. 

Desta forma, podemos afirmar que o contato com os jovens possibilitou a 

criação de diversos recursos para aproximação e consolidação de um vínculo. Isto nos 

faz pensar a pesquisa sob base etnográfica como um processo de criação onde “o 

produto da criação, seja ela cotidiana, científica, técnica ou artística, sempre dialetiza a 

relação objetividade/subjetividade na medida em que possibilita aos sujeitos produzirem 

constantemente novas significações, construindo, desconstruindo e reconstruindo 

sentidos singulares e coletivos em contextos concretos.” (MAHEIRIE, 2003, p. 153) 

Assim, inicialmente, os encontros com os jovens se davam de forma 

“espontânea”. Andava pela cidade nos espaços onde eles frequentavam e procurava 

pelos jovens que já havia feito contato anteriormente. Muitas vezes não encontrava 

ninguém e voltava para casa frustrada. Num desses dias, no caminho de volta para casa 

fui pensando em diversas alternativas para me aproximar desses jovens. Perante o 

insucesso, cheguei a cogitar abandonar a etnografia e partir para uma forma mais 

tradicional de pesquisa. No entanto, ao chegar em casa fui surpreendida com a 

mensagem de uma jovem dizendo que eles estavam na “meia lua”. Imediatamente, fui 

ao encontro deles. Nossa conversa durou algumas horas e fez com que eu voltasse para 

casa mais confiante.  

Contudo, percebi que, ao optar pela pesquisa etnográfica, era preciso encontrar 

uma forma de entrar em contato com o universo desses jovens, compartilhar ideias, 

possibilitar relações de troca, buscar um jeito outro de fazer pesquisa. Para tanto, seria 

necessário encontrar aquilo que Magnani (2009) chama de ponto intermediário. Um 

ponto capaz de captar os contextos individuais e coletivos, fugindo de padrões e regras, 

seguindo o fluxo, o movimento dos acontecimentos. 

Groff, Maheirie e Zanella (2010) afirmam que, “para Bakhtin o acontecimento, 

evento ou ato, conceitos trabalhados como tessitura em uníssono, é um estar sendo num 

tempo-espaço, onde o recorte do evento é o acontecimento.” (p.100). Acontecimento, 

portanto, se relaciona com um espaço-tempo, com base no ato dos sujeitos pesquisados 

e com base no vivido pelo pesquisador em outros palcos da vida. O acontecimento se dá 

nos mundos dos objetos que “determinam axiológica e totalmente o ato para o próprio 

sujeito atuante”. (BAKHTIN, 2011, p. 128) 

Afirmar a pesquisa como acontecimento e o pesquisador como partícipe ativo do 

próprio campo que investiga tensiona concepções vigentes sobre sua posição, as quais 



lembram de certo modo as discussões sobre o ator e o público, o agente e o espectador. 

Rancière, em seu texto O Espectador Emancipado4, traz um pouco da relação entre o 

teatro, a dança e o espectador que nos ajudam a problematizar a condição do 

pesquisador. Afirma Rancière que há uma perspectiva muito conhecida e difundida no 

âmbito das artes cênicas, que considera o espectador como passivo, sem a possibilidade 

de interagir com o espetáculo, alguém que somente assiste ao que se passa à sua frente. 

Para o autor, o teatro deve se tornar o seu oposto, ou seja: ao invés de ser um 

espaço onde o espectador é apenas um observador, pode se tornar um ambiente onde o 

espectador é considerado vital. Nesta perspectiva o espectador deixa de ser um 

observador racional para deixar-se envolver pela magia do teatro, possibilitando assim 

ser afetado. 

É possível comparar o pesquisador com o espectador na perspectiva que defende 

Rancière (2007), ou seja, alguém que observa, seleciona, compara, interpreta, de forma 

ativa, conectando-se com as histórias da trama. Sob esse prisma, o pesquisador vivencia 

as experiências no seu acontecimento, participando do espetáculo no qual é diretor, ator 

e espectador ao mesmo tempo. “Ele conecta o que observa com muitas outras coisas que 

ele observou em outros palcos, em outros tipos de espaços. Ele faz o seu poema com o 

poema que é feito diante dele.” (RANCIÈRE, 2007) 

Diversas são as metáforas utilizadas pelos antropólogos para definir o trabalho 

de pesquisa etnográfica e que coadunam com a perspectiva de pesquisador/espectador 

aqui apresentada. Magnani(2009) afirma que “para descrever esse momento às vezes 

fugidio, no trabalho de campo de todo antropólogo, muitas vezes lança-se mão de 

metáforas, de aproximações, como tentativas de cercar a especificidade da etnografia.” 

(p. 134) 

Nossas aproximações metafóricas se dão no sentido de tentar explicar um pouco 

nossa pesquisa de campo. Desta forma, o contato com o campo de pesquisa torna-se 

uma experiência que dá sentido àquilo que encontramos nas teorias, bem como nos 

permite tensionar suas lacunas e ambiguidades. Articulando ao conceito de experiência 

de Bondía (2002, p. 25), percebemos que a pesquisa de campo pode ser considerada um 

“lugar um encontro ou uma relação com algo que se experimenta, que se prova”, sendo, 

portanto, “incapaz de experiência aquele que se põe, ou se opõe, ou se impõe, ou se 
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propõe, mas não se “ex-põe”. (Ibdem, 2002, p. 25) Expor-se, impor-se e contrapor-se é 

experienciar a pesquisa e o contato com os sujeitos com os quais se pesquisa, é colocar-

se à prova, fazer-se pesquisador na relação com as (im)possibilidades do campo. É 

imergir na dialogia que conota as relações dos jovens com a cidade e desta ativamente 

participar, condição para se compreender as tensões entre as várias vozes sociais que ali 

se (des)encontram. 

Percebi, assim, que minha dinâmica de vida deveria se modificar e se adequar à 

daqueles jovens. Deparei-me, desta forma, com uma dinâmica ao mesmo tempo 

estranha, mas já vivenciada, em alguns aspectos, anteriormente. No entanto, não se trata 

de uma vivência enquanto jovem, mas uma vivência enquanto pesquisadora, com outro 

olhar, outros sentidos atribuídos ao campo de possibilidades apresentadas. Enquanto 

pesquisadora estava ali para entrar:  

 
em contato com o universo dos pesquisados e compartilhar seu horizonte, não 

para permanecer lá ou mesmo para atestar a lógica de sua visão de mundo, 

mas para, seguindo-os até onde seja possível, numa verdadeira relação de 

troca, comparar suas próprias teorias, com as deles e assim tentar sair com 

um modelo novo de entendimento ou, ao menos, com uma pista nova, não 

prevista anteriormente.  (MAGNANI, 2009, p. 135) 

 
Portanto, assim como Magnani (2009, p. 141), consideramos o estranho uma 

condição importante no decurso de uma pesquisa etnográfica, pois, “para quem é 

introduzido pela primeira vez num meio que lhe é estranho, tudo é significativo, nada 

pode ser previamente hierarquizado numa escala de valores entre o insignificante e o 

relevante: tudo é digno de observação e registro”. 

Isto nos lembrou um dos encontros com os jovens, no shopping da cidade, 

quando expus a ideia de construirmos juntos um roteiro para as filmagens do 

documentário e uma das jovens disse ter várias ideias e ficou empolgada com minha 

sugestão. Segundo ela, poderíamos filmar os encontros deles na casa dos amigos. 

Afirmei que seria possível caso eles aceitassem. Neste momento percebi a importância 

de aceitar a proposta daquela jovem buscando consolidar o contato com esse grupo. Na 

mesma semana, a jovem me avisa, através do Facebook5, que haveria uma manifestação 

e “seria legal fazer umas filmagens”. Nesse momento percebi que ela sentia-se 

participante da pesquisa. 
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Assim, a pesquisa como um processo criativo, deve ser experienciada pelo 

autor/pesquisador como algo que nos passa, nos acontece e nos toca, conforme afirma 

Bondía (2002), modificando assim o próprio sujeito da experiência. A pesquisa, assim 

como a experiência, requer nossa atenção, nosso olhar, nossa possibilidade de escutar, 

de caminhar mais devagar, percebendo o caminho, abrindo-se para o novo. Durante o 

percurso da pesquisa é necessário experienciar:  

 

parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a 

opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da 

ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar 

sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a 

arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço (Ibdem, 

2002, p.24) 

 
Importante ressaltarmos que, ao relacionarmos a pesquisa como um processo de 

criação de uma obra, podemos relacionar também o produto desta pesquisa à uma obra, 

criada pelo pesquisador/autor. Desta forma, apresentamos alguns aspectos importantes 

de uma obra (conteúdo, material e forma) e suas relações no processo critaivo, segundo 

Bakhtin (2011).  O conteúdo se dá na relação do autor com o mundo, com o vivido. O 

material pode-se definir como a maneira que o autor trabalha a linguagem, seja ela 

verbal, imagética, em movimento etc. A forma é a intervenção do autor como 

enformador, pois é na forma que se reconhece a maneira como ele faz uso da linguagem 

para dar determinada enformação ao conteúdo. Bakhtin afirma que o autor não dá forma 

a sua obra somente a partir de sua concepção sobre a mesma, mas sim na sua relação 

com o material. Nesse caso, nossa pesquisa foi se desenvolvendo e tomando forma no 

contato com os jovens; nas vivências e experiências enquanto pesquisadora; nas 

possibilidades e impossibilidades de nossa pesquisa. 

Assim, outro importante aspecto da pesquisa foi o contato com o diário de 

campo e o ato de escrever sobre minha própria experiência. A utilização do diário de 

campo não se limita a um registro descritivo dos acontecimentos e dos encontros com 

os jovens, mas, principalmente, revela-se um recurso de elaboração do vivido. Enquanto 

escrevia, inquietava-me com os registros que fazia dos encontros. Gradativamente, pude 

iniciar, a partir desses registros, o rascunho daquilo que futuramente será minha obra. 

Para Oliveira (2000, p. 25), “é o escrever ‘estando aqui’, portanto fora da 

situação de campo, que cumpre sua mais alta função cognitiva”. Nesse aspecto, 

podemos relacionar esse “estando aqui” com o conceito de exotopia/distanciamento de 

Bakhtin, necessário para o autor concluir sua obra. No caso desta pesquisa, o 



distanciamento se dá na medida em que problematizamos nosso próprio lugar de 

pesquisador, nossa relação com os sujeitos da pesquisa e a forma como nos apropriamos 

e damos sentido aos discursos dos mesmos. 

 
Somente sob uma orientação dialógica interna minha palavra se encontra na 

mais íntima relação com a palavra do outro mas sem se fundir com ela, sem 

absorvê-la nem absorver seu valor, ou seja, conserva inteiramente a sua 

autonomia como palavra. Manter a distância numa tensa relação racional nem 

de longe é questão simples. (BAKHTIN, 2010, p.72) 

 

Esse distanciamento é por nós considerado como uma postura ética e estética do 

pesquisador na relação que ele estabelece de alteridade com os sujeitos com os quais 

pesquisa. Problematizar o texto e o contexto é perceber o distanciamento também como 

a análise do discurso do próprio pesquisador. Portanto, o acabamento não se dá em 

forma de síntese; ele acontece através de problematizações. 

 
[...] o conceito de exotopia, embora possa designar uma posição no tempo, 

[...] enfatiza a dimensão espacial. Essa ênfase não é casual. O conceito está 

relacionado à idéia de acabamento, de construção de um todo, o que implica 

sempre um trabalho de fixação e de enquadramento, como uma fotografia 

que paralisa o tempo. (AMORIM, 2012, p. 100) 

 
 

Desta forma, compreendemos que o acabamento dado pelo pesquisador não 

requer a construção de uma verdade única e pura sobre os sujeitos pesquisados, mas 

requer uma visão, um posicionamento, um sentido atribuído aos discursos dentro de um 

contexto específico. E isso se caracteriza como processo de criação, o qual depende da 

relação que se tem com a obra, bem como da condição axiológica do artista, discussão 

esta que relacionamos com a própria condição do pesquisador e seu métier.  

Portanto, o processo de criação é vivenciado pelo autor; este é agente de uma 

atividade existencialmente criada que parte da realidade, mas a recombina – a partir dos 

elementos transgredientes do próprio autor – para dar uma enformação e criar algo 

novo. A relação esteticamente produtiva entre autor e personagem; neste caso, entre 

pesquisadora e jovens, se deve a uma tensa distância do autor com relação aos 

elementos constitutivos das personagens. Esta relação possibilita agregar o todo da 

personagem que se encontra difusa e dispersa dentro de si mesma e no acontecimento, 

afastando a personagem de uma existência única e singular, da responsabilidade 

coletiva, a engendra como um novo ser. (BAKHTIN, 2011) 
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