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Pesquisa-intervenção na infância e juventude:
construindo caminhos
Lucia Rabello de Castro e Vera Lopes Besset

A iniciativa deste livro tem uma trajetória que remonta a 2006, quando
o Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa e Intercâmbio sobre a Infância e a
Adolescência Contemporâneas – NIPIAC/UFRJ organizou sua Jornada anual
abordando esta temática. Diversos trabalhos, com orientações teóricas diferentes,
foram apresentados em três mesas-redondas que exploraram o modo de
compreender este método de pesquisa, assim como suas aplicações no campo
da infância e juventude. Pudemos constatar que, no âmbito de diferentes
perspectivas teóricas, a pesquisa-intervenção comparecia como o método de
investigação escolhido pelo pesquisador, ainda que cada abordagem teórica
modelasse um enquadramento distinto desse método. Ainda, verificamos
que a pesquisa-intervenção, como método, articulava o modo de construir o
próprio problema e a questão de pesquisa a serem investigados, de modo que
o entrelaçamento entre o que estava sendo investigado e o modo de investigar
se colocasse como aspecto marcante, sinalizando momentos analiticamente
distintos, porém inseparáveis, do ato da pesquisa. Assim, a diversidade de
caminhos que se abria por meio da utilização de tal método aparecia como
uma riqueza de possibilidades, mesmo que, naquele momento, se configurasse
como um horizonte ainda disperso.
O resgate da reflexão nesta área nos pareceu da maior importância, tal
como descortinado pela própria Jornada, como também pela experiência de
investigação acumulada pelo NIPIAC, que, há anos, vem trabalhando com este
método nos diferentes projetos de pesquisa dentro e fora da universidade: o
Projeto Jovem Total, realizado em parceria com o Governo do Estado do Rio de
Janeiro em 2003, vários projetos de pesquisa que utilizam os Grupos de Reflexão,
metodologia de pesquisa-intervenção desenvolvida pelo próprio NIPIAC;
projetos de pesquisa que fazem uso de outras metodologias de intervenção,
tais como as Oficinas de Leitura e Escrita, Oficinas da Cidade em Imagens,
Oficinas da Amizade, Oficinas da Cidade. O contato com pesquisadores de outras
universidades, no Brasil e no exterior, também nos indicava o quão prevalente
9
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tem sido a escolha por esse método de pesquisa cujo campo se delineia em
uma multiplicidade de abordagens, conceitos e linguagens que, nem sempre,
concorrem para uma visão consistente da especificidade desse método em
relação aos demais.
A Jornada de 2006 instigou-nos a organizar uma publicação em que colegas
de diferentes áreas temáticas, trabalhando a partir de diferentes abordagens
teóricas, pudessem refletir sobre seu próprio trabalho de pesquisa-intervenção, não
apenas apresentando o modo como desenvolvem suas pesquisas como também
discutindo as dificuldades e impasses que enfrentam a partir da escolha dessa
abordagem teórico-metodológica. O empreendimento era de grande monta,
pois queríamos que o resultado pudesse oferecer ao leitor um panorama amplo e
diverso, refletindo o que se faz realmente na área; ao mesmo tempo, desejávamos
que esse campo se estruturasse por meio de um olhar crítico, de modo que a
complexidade, a riqueza e a especificidade, bem como as lacunas, inconsistências
e limitações, pudessem ser apontadas e discutidas. Ao longo dos dois anos de
preparação desta Coletânea, convocamos pesquisadores, e trabalhamos para reunir
o que existe de qualidade na área. Neste sentido, os 32 artigos - aglutinando 53
autores - que fazem parte dessa Coletânea representam um esforço significativo
para debater os caminhos atuais do método de pesquisa-intervenção no âmbito
da Psicologia, principalmente, e dar visibilidade às potencialidades de tal método
como um instrumento relevante e valioso na investigação.
A Coletânea está organizada em sete seções temáticas, a saber: Cotidiano
e Transformação Social; Psicanálise e Adolescência; Juventudes e Sociedade;
Desenvolvimento Cognitivo; Contextos Sociais e Diversidade Cultural;
Instituições e Coletivos; Abordagens Clínicas, cada uma delas abarcando artigos
que mostram enquadramentos diferentes do método de pesquisa-intervenção
no âmbito de sua utilização para distintos problemas de pesquisa, assim como
de sua aplicação em contextos diversos. Cada seção temática – tomada como
um conjunto – é introduzida por um artigo que discute questões, perspectivas e
problemas abordados nos diferentes textos que compõem a seção. s Esses artigos
foram escritos pelos consultores da Coletânea, que não apenas puderam avaliar
cegamente os artigos de sua seção, como também nos brindaram com uma
discussão mais ampla dos pontos que consideraram pertinentes comentar a partir
dos textos da seção. Os consultores nos trazem uma perspectiva ‘externa’, crítica,
dos encaminhamentos propostos nos relatos de pesquisa-intervenção, assim
como discutem pontos gerais suscitados pelo método pesquisa-intervenção.
O campo sobre o qual se constroem as contribuições desta Coletânea é o
da infância e juventude que consiste no ‘fio comum’ desta iniciativa de reflexão
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teórico-metodológica. Não nos parece apenas uma coincidência esta aliança
que traz para perto o campo da infância e da juventude e a discussão sobre
pesquisa-intervenção. Como assinalamos no início, a pesquisa-intervenção
descortina um modo de fazer pesquisa fecundo na sua articulação entre o que se
investiga e como se investiga. Em relação ao campo da infância e da juventude,
isso quer dizer que a construção de pesquisas com crianças e jovens, e não
sobre elas, determina de modo irretratável o modo de investigação. Pesquisar
crianças e jovens, ou com crianças e jovens, implica diretamente uma reflexão
sobre a posição do investigador, sua relação assimétrica – em todos os sentidos
– em relação aos pesquisados, e sobre os efeitos de tal assimetria no fazer da
pesquisa.
Os estudos de pesquisa-intervenção têm crescido no campo da infância e da
juventude. Isso é revelador na medida em que partem exatamente da pesquisa
com grupos politicamente minoritários os desafios de se re-pensar os modelos
canônicos de pesquisa baseados em uma distância entre pesquisador e pesquisado
e em um controle do processo de pesquisa a partir da centralidade dada à
posição do pesquisador. Problematizam-se as diferenças (entre pesquisador
e pesquisados) que antes não importavam, ou então, eram negativizadas. De
outro modo, diferenças de linguagem, compreensão, e modos de estar e agir no
mundo entre adultos e crianças levariam ao descentramento do pesquisador da
posição de intérprete privilegiado de construção do mundo. É o que F. Portugal
nos sinaliza, neste volume, quando afirma que “a pesquisa-intervenção não se
constitui como uma tecnologia derivada de um conhecimento purificado a ser
aplicado sobre um objeto que se quer aprimorar ou que sofreu algum desvio de
sua forma padrão, mas como um opção política diante das formas de dominação
em que há participação de práticas acadêmicas.” (p.18, deste volume) Como
muitos autores deste volume vão mostrar, há uma implicação, ou ainda, um
compromisso político e/ou ético, quando se adota esta ou aquela metodologia
na pesquisa com crianças e jovens, quando ingressamos em uma área em que
tais escolhas não são isentas, neutras, e nem podem ser ingênuas.
Sem dúvida, o método de pesquisa-intervenção ainda constrói seus
caminhos nos fazeres dos pesquisadores da área da infância e juventude. Como
mostram Menandro & Menandro (neste volume, p.347), tal método não poderia,
a rigor, ser chamado de alternativo, apenas porque se compromete em inovar a
discussão metodológica, trazendo questionamentos da ordem das relações entre
o que se pesquisa e o como se pesquisa. Para esses autores, a pesquisa-intervenção
circunscreve um campo que complementa outros modos de pesquisar que
estiveram à frente, por longo tempo, nos estudos sobre indivíduos, grupos
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e instituições, mas que têm sido gradualmente substituídos por outros mais
afinados com uma construção sócio-cultural do que é investigado.
É no campo da infância e da juventude que a importância dos contextos da
pesquisa tem uma importância fundamental Se o artificialismo da situação de
pesquisa, em geral, pesa negativamente sobre os resultados da pesquisa, ainda
com mais razão nas pesquisas com crianças e jovens. A pesquisa-intervenção
mostra-se sensível a esse questionamento. Pesquisar é também buscar o que se
quer pesquisar no contexto onde isso acontece, e ao se procurar, então, estar
nestes contextos, as perguntas e propostas do pesquisador já constituem uma
intervenção (Sato, p.171, neste volume), uma vez que estão sujeitas a negociações,
mal-entendidos, esquecimentos, ou até, recusas. Significa, outrossim, que
na pesquisa com crianças e jovens os ‘desvios’ provocados pelas emoções,
sentimentos e afetos de ambas as partes, muitas vezes dispersando as intenções
retilíneas do pesquisador, convocam pesquisadores e pesquisados a refletir
sobre os acontecimentos deslanchados pela própria pesquisa, avaliando-a e
redirecionando-a.
Com a publicação da Coletânea sobre Pesquisa-Intervenção na Infância
e Juventude, o NIPIAC pretende contribuir para a divulgação de um método
de pesquisa que se afirma, cada vez mais, como um instrumento privilegiado
para a investigação nesse campo. Com isso, almeja fomentar o debate sobre essa
metodologia entre os pesquisadores brasileiros, esperando, ao mesmo tempo,
contribuir para o avanço e o aperfeiçoamento deste método de pesquisa, por meio
dessa publicação, pioneira no Brasil. Acredita que, com a diversidade e a qualidade
dos textos que ora publica, reunindo autores relevantes no cenário nacional e
internacional, coloca à disposição do público uma obra que promove o debate e
- por que não? - polêmica, mas, sobretudo, a discussão fecunda dos problemas e
dificuldades relacionados à investigação do campo da infância e juventude.
Nós, organizadoras desta Coletânea, pensamos que, no cenário atual,
de uma sociedade voltada para o descarte rápido dos bens que prometem a
felicidade sem dor, a contribuição do método de pesquisa-intervenção pode se
resumir como um modo específico de abordar crianças e jovens para, com eles,
e para eles, construir o conhecimento. Dentro dessa perspectiva, trabalhar em
torno dos textos que ora apresentamos nos fez aprender com cada autor, cada
consultor. Esperamos que o leitor possa se beneficiar, à sua maneira, do fruto
desse trabalho e, quem sabe, contribuir brevemente para o aprimoramento
deste método de pesquisa.

Cotidiano e transformação social

A pesquisa-intervenção e o diálogo com os agentes sociais
Francisco Teixeira Portugal

A reflexão sobre metodologias em Psicologia tem sido uma atividade
constante em sua história e tem-se apresentado relacionada com as próprias
formas de conceber esse saber. As tentativas de sistematização desse campo
controverso alinhavam uma concepção de seu objeto de pesquisa a uma forma
de investigação por meio de um, ou mais de um, método determinado. Foi assim
que muitos dos manuais de Psicologia que pretendiam fornecer um panorama
da área organizavam o tema (Schultz, 1988; Boring, 1979; Marx & Hillix, 1988;
Figueiredo, 1991). Essa postura básica fez com que os cursos sobre história da
Psicologia privilegiassem no Brasil nas décadas de 1980 e 1990, uma leitura
mais afinada com a perspectiva histórica sistemática, individualista e, em certos
casos, experimentalista.
Aprendíamos, grosso modo, que a Psicologia propriamente dita, a Psicologia
que havia ultrapassado seu período inicial e tateante na Europa do século XIX,
havia sido constituída na primeira metade de século XX pelas abordagens que se
filiavam a um projeto científico fortemente marcado pelo método experimental.
Grandes eram as esperanças então depositadas na ciência. Em seguida, em
meados daquele século, emergiram críticas impondo o retorno da consciência
e dos estudos cognitivos que acabaram por se firmar como abordagem relevante
na Psicologia, sem alterar, na mesma profundidade com que seu objeto havia sido
modificado, conforme anunciado por seus arautos, os métodos da investigação.
Também foram difundidas as concepções que se apresentavam em franca
oposição a essa escolha, como as psicologias humanista e existencial, ou as que
tentavam se firmar se apresentando estrategicamente como uma não-psicologia,
como foi o caso de muitas psicanálises.
Esse quadro sumário, próprio dos manuais de história da Psicologia de
origem norte-americana ainda em uso nas universidades brasileiras, tem, em
sua maioria, deixado de fora as questões sociais e políticas envolvidas com a
produção e o exercício desse saber. Se quiséssemos nos informar sobre algum
aspecto social próprio à Psicologia, acabávamos às voltas com abordagens
majoritariamente individualistas ou subjetivistas embora existisse um campo
15
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denominado Psicologia Social. As primeiras – as individualistas – mais
diretamente relacionadas com métodos experimentais ou quase experimentais, as
segundas – as subjetivistas – produzindo uma maior variedade metodológica.
Diversas críticas de cunho político e social ao saber psicológico votavam
um futuro pouco promissor a esta disciplina. Denunciavam seu passado
essencialmente normalizador e deixavam pouca margem para a construção de
um horizonte mais iluminado (Canguilhem, 1973; Bernard, 1974; Foucault,
1990). Aos interessados em Psicologia, parecia haver poucas possibilidades de
ação social que não visasse ao controle. Uma versão simplificada do campo – que
parecia se esgotar nesses projetos normalizadores – foi utilizada por agentes do
campo psi para legitimação de sua ação na medida em que se afirmava negando
a Psicologia.
No que diz respeito ao difundido campo da Psicologia Social que se
tem convencionado chamar de Psicologia Social psicológica formada nas
universidades norte-americanas a partir da década de 1920, hegemônica até
os final da década de 1960, os métodos experimentais, chamemos métodos
científicos, foram amplamente alardeados; tendo sido em grande parte
relacionados ao individualismo e universalismo ali presentes (Kruger, 1986;
Goldstein, 1983, Rodrigues, Assmar e Jablonski, 2001; Lindzey, 1968; McDavid
& Harari, 1980). Embora tenha havido reflexões mais matizadas quanto ao
individualismo na Psicologia Social (Asch, 1966), essa foi a escolha mais
difundida.
Os métodos científicos apresentavam-se, nessas comunidades acadêmicas,
como via magna para produção de um saber seguro e universal e com a
“vantagem” de isentar esse conhecimento de questões de ordem política e social.
A segmentação entre pesquisa pura e tecnologia vinha respaldar essa concepção
(Skinner, 1991).
Foi pressionada por questões de teor epistemológico (Gergen, 1973; Harré
e Secord, 1972; Álvaro e Garrido, 2007) e também de ordem social e política,
que, principalmente no âmbito da Psicologia Social (Freitas, 1996; Lane e Codo,
1984), tomaram corpo críticas tanto ao individualismo presente em grandes
segmentos do saber psicológico quanto à hipertrofia do método.
A partir dos anos 1970, emergiu uma variedade de abordagens em Psicologia
Social, enriquecendo o campo e as possibilidades de ação social. Na América
Latina, uma dessas orientações ganhou corpo e se denominou Psicologia
Social da Libertação. Centrada na noção de libertação (Ortega, 2000), suas
ações, inicialmente voltadas para populações economicamente empobrecidas,
atingiram frontalmente a questão metodológica.
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Tornava-se claro o caráter purificador dos métodos então difundidos pela
Psicologia Social psicológica. Como trabalhar com a libertação concebida 1.
como a emancipação de grupos sociais oprimidos e carentes de possibilidades
de realizar suas necessidades básicas, ativamente alijados dos meios de obtenção
desses bens e de sua autodeterminação e 2. busca da liberação, no que diz
respeito aos grupos opressores, de sua “própria alienação e dependência de
idéias socialmente negativas” (Montero, 2000: 10) impondo de antemão aos
grupos pesquisados uma hierarquia e um controle?
Algumas das premissas vigentes na Psicologia, em especial na Psicologia
Social, foram questionadas. Diante do universalismo e do individualismo,
valorizou-se a diversidade dos dispositivos de produção subjetiva e a
desnaturalização dos fenômenos psíquicos. Em face do experimentalismo então
reinante e sua pretensa neutralidade, optou-se por pesquisas que explicitavam
seus objetivos políticos, positivando a autonomia, a promoção de mudanças
pessoais e sociais, o papel interventivo da pesquisa.
Novos campos de trabalho se tornaram relevantes e legítimos para
os psicólogos pesquisadores, as questões de gênero, os grupos pobres e
desempregados, o consumo, os direitos humanos. Esses e muitos outros temas
que vemos atualmente difundidos nos sites, livros, periódicos, encontros de
Psicologia.
Essas novas práticas, não necessariamente engajadas com interesses
partidários mas certamente reconhecendo sua dinâmica política, produziram
deslocamentos metodológicos que serão discutidos nos textos a seguir.
Outra fonte de reflexões quanto ao papel dos métodos provém do
descentramento do sujeito produtor de conhecimento. Se o lugar do
pesquisador foi considerado absoluto nas abordagens universalistas, o sujeito
do conhecimento era suposto único e exterior ao objeto a ser pesquisado;
por conseguinte, a direção de sua produção e os efeitos de sua pesquisa não
entravam na história. Foi a valorização do lugar da juventude, da criança, das
minorias e de outras formas muito freqüentemente retratadas nas pesquisas
como um objeto essencializado que trouxe significativas contribuições para
a construção de uma metodologia valorizadora da participação. Assim, da
pesquisa de um objeto do qual se pode retirar sua características permanentes
– a infância, a juventude, as minorias – realizou-se um significativa mudança
no sentido de estabelecer um diálogo com esses novos grupos que são
inicialmente reconhecidos por atributos socialmente estabelecidos que se quer
investigar. As alteridades e as minorias foram, gradativamente, se constituindo
como campo de interesse legítimo.
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Dentre as estratégias acadêmicas de legitimação de sua produção
investigativa, a criação de uma assimetria entre o pesquisador e o pesquisado
tem funcionado como um dispositivo eficiente para amoldamento dos alvos
da inquirição. Uma contrapartida a esse dispositivo ocorre ao se produzir
uma simetria na pesquisa. Configurar um campo de investigação em que
o pesquisado tem voz e se apresenta como um agente social e individual
transforma essencialmente a prática da pesquisa. A objetividade científica – e seu
corolário imediato, a neutralidade – caminha de braços dados com a assimetria
pesquisador-pesquisado. Ela tem consistido não apenas em imobilizar e isolar o
outro, mas, por essa ação, dominá-lo. Não se trata de opor objetividade científica
a ideologia ou política, mas de enxergar que a isenção científica e seus métodos
purificadores trabalham na reprodução de modelos de sujeição. Significa dizer
que não há neutralidade de relação para aqueles que trabalham com o discurso
do outro (Guattari, 1986). A pesquisa-intervenção não se constitui como uma
tecnologia derivada de um conhecimento purificado a ser aplicado sobre um
objeto que se quer aprimorar ou que sofreu algum desvio de sua forma padrão
mas como uma opção política diante das formas de dominação em que há
participação de práticas acadêmicas.
A valorização do lugar como resposta ao efeito normalizador da pesquisa
de pedestal, aquela que está um degrau acima de seu objeto, correu dois riscos: a
idealização e a banalização conceitual. Idealização ao atribuir uma certa pureza
ao objeto pesquisado que freqüentemente levava ao isolamento. Toda forma
de interação corria o risco de contaminar o objeto. Banalização conceitual por
se satisfazer muito rapidamente pelo projeto liberador das novas práticas da
Psicologia, a investigação se tornando quase um efeito menor.
Essa situação expõe um certo desamparo quanto às formas de realizar uma
pesquisa simétrica. A implantação desses novos modos de investigação não vinha
acompanhada de um manual metodológico explicativo por razões internas às
próprias escolhas ou premissas a ela pertinentes. O perspectivismo das experiências
e a co-construção do saber exigem uma estrutura metodológica relativamente
aberta, se comparada ao rigor e rigidez dos métodos experimentais de outrora.
Mas, longe de ser um efeito negativo, essa abertura demanda uma constante
inauguração das formas de investigação, constituindo-se, ela mesma, como uma
exigência reflexiva.
Todo esse esforço de construção de uma Psicologia científica no início do
século passado, tendo envolvido a criação de um objeto próprio e a utilização
de métodos consagrados em outras ciências mais renomadas, teve também o
efeito de isolar o saber psicológico das Ciências Sociais. Essas reflexões quanto
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ao método paradoxalmente revalorizam a pesquisa psicológica, conferindo-lhe
uma renovada força, ao mesmo tempo que tendem a dissolver, efeito sem dúvida
benéfico, as fronteiras entre a Psicologia e as demais ciências sociais e humanas
(Bauer & Gaskell, 2005).
Se já houve um tempo em que as pesquisas eram divididas entre puras
e aplicadas, cabendo a estas últimas todo o risco do mau uso da ciência, as
transformações comentadas acima não só tornam dispensável essa oposição
mas inserem na própria carne da investigação os efeitos políticos e as ações
sociais dela derivados. Assim, a investigação acadêmica encontra as ruas e os
locais públicos e se imiscui nas demandas sociais e na atualidade.
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Conhecer, transformar(-se) e aprender:
pesquisando com crianças e jovens
Lucia Rabello de Castro

Refletir sobre o conhecimento científico no campo da infância e da
juventude impõe, a meu ver, uma dupla tarefa: em primeiro lugar, a de trazer
à luz a especificidade do lugar de crianças e jovens na sociedade e na cultura;
em segundo lugar, a de analisar as implicações dessa especificidade sobre o
dispositivo de pesquisa.
Pesquisar crianças e jovens introduz uma dimensão singular na produção
de conhecimento, que é a da desigualdade estrutural entre pesquisador e
pesquisado. Crianças e jovens não são apenas diferentes do adulto pesquisador.
Eles ocupam posições de sujeitos, na sociedade e na cultura, estruturalmente
desiguais em relação aos adultos: são menores juridicamente, considerados
dependentes do ponto de vista emocional, imaturos do ponto de vista
educacional e social, e incapazes do ponto de vista político. A desigualdade
estrutural vai, certamente, afetar o processo de pesquisa, e, sobretudo, articular
diferentes posturas do pesquisador. Por exemplo, ela pode se naturalizar ao
se assumir como inevitável e inquestionável a posição de desigualdade da
criança e do jovem no mundo e, também, conseqüentemente, no dispositivo de
pesquisa. Ou pode ser problematizada, tendo-se em vista uma outra concepção
de infância e juventude que determina, conseqüentemente, outros modos de
encaminhamento do dispositivo de pesquisa.
A pesquisa com crianças e jovens está determinada pela concepção que
fazemos desses sujeitos, que não somente define nossa relação com eles como
também funda o saber científico que produzimos. Adotar determinada concepção
de infância e de juventude convoca o pesquisador a assumir as conseqüências
de tal concepção do ponto de vista da condução do dispositivo de pesquisa, ou
seja, articular conseqüentemente teoria (quem é a criança?) com metodologia
(como pesquisar crianças e jovens?).
Neste trabalho, discuto as implicações da estrutura de desigualdades sobre o
dispositivo de pesquisa, não no sentido de sua (impossível) superação, mas como
elemento que problematiza permanentemente a atividade do pesquisador, de
21
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modo a torná-la sempre aberta e incompleta, em que o conhecimento da realidade
ocorre simultaneamente à transformação de todos os que estão aí envolvidos.
Alguns pesquisadores (Christensen & James, 2000) vão indicar a
‘reflexividade’ como aspecto essencial da produção de conhecimento no campo
da infância/juventude, de modo que a pesquisa com esses sujeitos tem que se
submeter a um contínuo escrutínio de seus objetivos, métodos e resultados.
Acredito que essa reflexividade deva levar em conta também questões de
ordem ética e política, e uma das perguntas mais importantes, nesse sentido,
é se os resultados das pesquisas são tão relevantes, úteis e inteligíveis para as
crianças e jovens como o são para os adultos que as realizaram. Se não o são,
parece fundamental questionar o próprio dispositivo de pesquisa: as pesquisas
‘sobre’ crianças e jovens assumem, na sua concepção, responsabilidade para com
o seu bem-estar? Ou, as pesquisas ‘sobre’ crianças e jovens admitem, na sua
concepção, que os interesses da categoria social ‘infância’/ ‘juventude’ possam
estar contemplados?
Questionamentos semelhantes foram propostos, já há algum tempo, por
pesquisadoras dentro da tradição feminista, que apontaram os equívocos de se
tomar o sujeito humano universalizado a partir do modelo do adulto homem,
racional, branco e ocidental (Harding, 1986; Phillips, 1987; Harding & Hintikka,
1983). Inaugurou-se uma reflexão sobre como as diferenças de gênero deveriam
informar, orientar e sensibilizar modos de pesquisar e, até mesmo, construir os
objetos de pesquisa. Exemplos bastante conhecidos no campo da Psicologia do
Desenvolvimento foram as pesquisas sobre desenvolvimento moral realizadas
por C. Gilligan (1982), ou as sobre desenvolvimento cognitivo realizadas por
V. Walkerdine (1988).
O debate trazido pela tradição feminista teve um impacto importante sobre
o dispositivo de pesquisa. Questionou-se a invisibilidade dada à subjetividade
feminina ao se considerar a referência central do sujeito humano o ‘homem’;
ou, até mesmo, ao se recortar os sujeitos tendo por base dualidades de gênero
descontextualizadas culturalmente. Neste sentido, a discussão feminista
criticou as universalidades da linguagem e do universo simbólico (Dias, 1992),
reconstruindo os processos de subjetividade, de identidade, de racionalidade do
contemporâneo, historicizando conceitos, como os de público, privado, família,
socialidade, poder e cotidiano (Cocks, 1989). Como coloca Dias, a relação
entre o particular e o universal foi questionada, na medida em que se abriram
outras possibilidades de investigação: do que está marginal ao sistema ‘oficial’,
do que está aquém das convenções estipuladas e do instituído de um momento
histórico determinado. Saffioti (1992) afirma, ainda, que as próprias condições
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do pensamento ocidental centradas na oposição e na dominação da relação euoutro passam a ser questionadas pelo pensamento feminista. De modo análogo,
metodologias que pudessem ser mais sensíveis ao movimento de renovação
intelectual do feminismo (Bruschini, 1992) foram discutidas e propostas. Assim,
não somente conceitos importantes foram revistos e reconstruídos pela crítica
feminista ao fazer científico convencional, como novos objetos de preocupação
e interesse de pesquisa foram introduzidos.
No mesmo viés introduzido pelos estudos feministas, os estudos sobre a
criança e o jovem podem trazer novos elementos para a renovação do campo
da pesquisa. Como este debate apenas desponta no horizonte das discussões das
ciências humanas e sociais, gostaria aqui de destacar e recortar algumas vertentes
que me parecem importantes, sem ter a pretensão de esgotar os inúmeros
desdobramentos e possibilidades que esse debate pode encaminhar.

Desestabilizando o processo de pesquisa:
as desigualdades estruturais na pesquisa com crianças e jovens
A preocupação com o ‘lugar do pesquisador’ no processo de pesquisa
não é recente. Ela tem alimentado os mais diversos debates, inclusive os que
articulam a produção do conhecimento a um ponto (=lugar) de origem situado
temporal e espacialmente de tal modo marcado por essa especificidade que as
construções científicas não podem almejar estar desvinculadas da argamassa
de valores, interesses, motivações que constituem suas condições culturais
e políticas de produção. Nesse sentido, passam-se a questionar os aspectos
canônicos da pesquisa científica, como a objetividade e a neutralidade, que se
supõem fundamentais na produção de um conhecimento que se quer imparcial
e universal. A perspectiva epistemológica construcionista (Woolgar, 1998; Parker,
1992; Sampson, 1989) entende o processo de pesquisa como situado histórica
e socialmente, marcado pelos valores e orientações simbólicas e culturais.
Sobretudo, a compreensão do ato de pesquisar não se fundamenta sobre a visão
de que o conhecimento é resultado da manipulação de procedimentos técnicos
considerados corretos e válidos que poderão, então, ‘descobrir’ e ‘desvelar’
uma realidade que nos é desconhecida (Henwood, 1998). Nessa acepção, o
conhecimento científico se qualifica como a busca de uma equivalência do
conceito com a realidade, e da adequação da representação com seu objeto.
Sem ousar uma incursão aprofundada no âmbito das correntes filosóficas
que apontaram a fragilidade da concepção de sujeito do conhecimento e da
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razão como instância capaz de exteriorizar-se e dominar a natureza (a partir de
F. Nietzsche, com M. Heidegger e os pós-estruturalistas), pôde-se questionar o
lugar do sujeito como ‘senhor’ frente a uma realidade que a ele se submetia e que
dela se distanciava. A ‘morte’ do sujeito não seria tão somente a problematização
do ponto (e porto) seguro a partir do qual nosso conhecimento do mundo
pôde ser erigido, via a consciência e a razão, mas a perda do referencial sobre
quem somos – nós, sujeitos humanos: qual seria a especificidade da realidade
humana (em relação à natureza animada e inanimada), e quais seriam seus
universais, tendo em vista a possibilidade de que possivelmente tenham que
ser re-significados, já que a racionalidade é posta em questão.
As linearidades que predominavam no cenário moderno - uma delas
sendo o percurso retilíneo da vida humana, deslanchado pelo nascimento e
terminando na morte, carimbado pelo que a Modernidade entendeu como
um crescente domínio de si e do mundo – se tornam enfraquecidas. Esse
percurso foi concebido como ‘o desenvolvimento do indivíduo’ (Castro, 1998)
e colocava as crianças no lugar de ‘sujeitos marcados’ (Laclau, 1990), ou seja,
daqueles que não detinham as marcas desejáveis de uma humanidade, uma
vez comparados aos adultos, esses, sim, porta-vozes de uma humanidade
emblemática.
Essa desigualdade caracterizou a relação entre adultos e crianças ao longo
dos últimos séculos e, sem dúvida, marcou a forma de pesquisar. A desigualdade
se naturalizou na medida em que o lugar da criança foi fixado de modo absoluto a
partir da postulação de diferenças essenciais entre criança e adulto, que deveriam,
então, ser desveladas e descobertas pelo processo de pesquisa. O objetivo
mesmo de pesquisar crianças e jovens consistiu na descrição e na explicação dos
processos relativos a uma natureza distinta e supostamente inferior, a da criança,
que poderia, no entanto, através das práticas de socialização, se aperfeiçoar e
se desenvolver.
A preocupação do pesquisador visava a descrever e explicar as mudanças
que deveriam acontecer com crianças, de modo que essas superassem o
‘infantil’, enquadrando, portanto, as respostas da criança/jovem em um
referencial normativo que apontasse inexoravelmente para o que eles deveriam,
ulteriormente, alcançar. Se esse aspecto constituía o arcabouço que determinava
a postura do pesquisador e do que ele buscava junto a crianças e jovens, por
outro lado, os meandros do processo de pesquisa se constituíram no esforço
de contornar as ‘características infantis’, tidas como um obstáculo ao processo.
Biaggio (1975), reconhecida psicóloga do Desenvolvimento, cita Mussen
que invoca como impedimentos e dificuldades da pesquisa com crianças a
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comunicação, ou seja, sua incapacidade de articular suas experiências como um
adulto o faz. A autora afirma também que as crianças não são sujeitos livres,
e portanto, não são capazes de decidir sobre sua participação em pesquisas:
“já as crianças não têm nem a liberdade nem o conhecimento para decidir
livremente e em geral não são consultadas.” (p.37) Se crianças não são livres
nem têm o conhecimento para decidir, significa, também, que não precisam
compreender de que se trata o processo de pesquisa a que estão submetidas
e que esse pode se legitimar para além de seu consentimento e compreensão.
Sobretudo, admite-se que crianças não precisam exercer controle algum sobre
o processo de pesquisa, seja pela contestação dos resultados dos estudos que os
adultos pesquisadores fazem sobre elas (Hendrick, 2000), seja pela contribuição
que podem trazer à construção de temas/problemas a serem pesquisados, seja,
enfim, por qualquer inflexão que o processo de pesquisa venha a ter a partir da
ação de crianças e jovens.
Assume-se como um atributo fixo e universal da criança sua incapacidade
de se comunicar, além de sua falta de conhecimento e liberdade para decidir
sobre a participação em pesquisas científicas. O que é importante ressaltar é que,
ao mesmo tempo em que se cristaliza a visão da diferença da criança em relação
ao adulto como alvo da pesquisa sobre a infância, se a coloca como aspecto ou
elemento que pode interferir negativamente sobre o processo de pesquisa. A
‘incapacidade de comunicação’ da criança é objeto de pesquisa no que propõe
de diferença a um modo de funcionamento desejável e, simultaneamente, o que
atrapalha um processo de pesquisa que se quer liso e ‘limpo’.
Assim como a incapacidade de comunicação, outros aspectos se tornaram
simultaneamente variáveis dependentes e variáveis espúrias no processo de
pesquisa com crianças, tais como o egocentrismo, a ‘incapacidade’ de discriminar
fantasia e realidade, a labilidade afetiva e assim por diante. Controlar tais
variáveis espúrias significou afastar do processo de pesquisa aquilo que no
comportamento e expressão infantis criava ruído e estranheza, e que, ao mesmo
tempo, era considerado como tendo que ser superado através de mudanças que
deveriam ocorrer.
Essa perspectiva de pesquisa legitima lugares inequivocamente diferenciados
entre o adulto pesquisador e a criança, objeto de pesquisa, estabelecendo uma
valência negativa para o lugar da criança. Tal dispositivo de pesquisa com
crianças está a serviço tanto da produção de um saber sobre crianças como da
afirmação de seu lugar como ‘ainda não capaz’.
A crítica a essa visão demandou, em primeiro lugar, que se reexaminasse o
lugar da criança na pesquisa, assim como na sociedade. Significou, como coloca
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Alanen (2001), “retirar a ênfase colocada nas dessemelhanças das crianças em
relação aos adultos”... para que as crianças fossem vistas como “movimentandose e atuando no mesmo mundo em que as outras pessoas o fazem, e não somente
dentro desses limitados mundos da brincadeira, do cuidado e da aprendizagem
que têm sido especialmente indicados para elas.” (p.76) Além disso, demandou
positivizar a própria diferença da criança em relação ao adulto, não no sentido
de sua superação, mas no sentido de presença da ação da criança no mundo
(Castro, 2001). Conceber a criança como agente e ator social equivale a poder
reconhecer a perspectiva singular que ela traz para todos os contextos em que
atua (Jenks, 2000; Davis, 1998). Como afirma Solberg (1996), a investigação
com crianças deveria se preocupar mais com o ‘fazer’ do que com o ‘ser’.
Alguns autores invocam um novo paradigma para os estudos da infância,
chamado de “paradigma da competência” (James e Prout, 1990), expressão
que, a nosso ver, ainda está capturada por uma conotação “adultista” de ser
e estar no mundo. Ora, a competência sempre foi um atributo do adulto, em
contraposição à criança; então, a pergunta que cabe aí é: para que crianças
sejam vistas de forma positivizada será que têm que ser consideradas sob a
perspectiva da competência, equivalendo-as ao adulto? Pensar as crianças
como competentes é aproximá-las – imaginariamente - de um modo de
funcionamento que sempre qualificou os adultos. De qualquer forma, as
pesquisas que tomam a criança como um sujeito competente, ou um agente,
enfocam não apenas como elas são construídas pelos processos de socialização,
mas como elas os constroem e os re-constroem, como compreendem e
interpretam suas experiências a partir do lugar em que se encontram. Neste
sentido, as crianças seriam detentoras de um saber prático daquilo que é
ser criança, e são elas que estão legitimamente, e melhor posicionadas, a
falar sobre suas experiências (Gregory et al., 2001). Assim, as questões de
pesquisa deveriam se estender para além daquelas da aprendizagem, do
desenvolvimento e da maturação para incorporarem, preferencialmente,
outras que dizem respeito ao que é relevante para as próprias crianças. Além
disso, as diferenças porventura existentes entre crianças e adultos passam a ser
compreendidas como geradas socialmente, ou seja, como fenômenos sociais
e não como atributos fixos e absolutos que demarcam identidades estáveis e
monádicas. Assim, a falta de liberdade e a falta de conhecimento, ou ainda
a incapacidade de comunicação, consideradas acima como características
intrínsecas da infância, teriam que ser examinadas como questões sociais: ou
seja, quem tem o poder e a legitimidade para definir o que é conhecimento
e como esse é produzido no âmbito diferencial de poder entre os diversos
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agentes, adultos e crianças; que tipo de comunicação é valorizada entre os
diversos agentes e como isso influi na construção da realidade social; como os
diversos agentes vêem sua voz e sua ação restringidas, e quais os efeitos dessas
restrições no que fazem e como fazem. A análise desses aspectos aponta para
uma nova compreensão da posição da criança no dispositivo de pesquisa.
A produção de saber no campo da infância e da juventude não visa a ‘limpar’
o infantil considerado como uma dificuldade no processo de pesquisa, mas
em abordá-lo como parte integrante e resultante de processos intersubjetivos,
determinados pelas posições dos sujeitos na estrutura das relações sociais e das
gerações ao longo da história. Desta forma, abre-se uma brecha para conceber
a produção de saber sobre as crianças como resultante da sua própria ação e
conhecimento (a criança como agente e como detentora de um saber), e não
apenas da ação e do conhecimento do pesquisador sobre ela, com ela, ou para
ela, no processo de pesquisa.
Nesse sentido, pode-se perguntar como deve se modificar o dispositivo
de pesquisa a partir do entendimento de que no processo de pesquisa se
encontram dois agentes, adulto e criança, ambos sujeitos que ‘sabem’ e são
diferencialmente competentes para lidar com seus mundos. Em primeiro lugar,
a produção de saber visaria a resgatar a gama de experiências sobre como
as crianças vivem e atuam a partir de seu ponto de vista particular. Significa
reconhecer que as crianças podem construir tais experiências no âmbito de
estruturas de significação, uma delas sendo o próprio dispositivo de pesquisa,
que põe em curso práticas de significação e mobiliza saberes diferenciados. O
pesquisador seria o agente que, ao desencadear o processo de pesquisa junto
a crianças, atua como um parceiro na produção de significados no processo
em que adulto e criança se propõem a construir sentidos para a experiência
de um, de outro, ou de ambos (Castro & Souza, 1977/8). Assim, pesquisador
e criança contribuem para a construção da própria experiência da criança,
tornando-se esse o alvo do processo de pesquisar. O pesquisador não se coloca
fora, como um ator que não ‘contamina’ o processo de pesquisa, mas um ator
de quem depende a continuação do processo que é marcado por sua presença
e por sua ação.
Diferentemente de um processo de pesquisa ‘identitário’ em que há
uma distância (quase ontológica) entre o pesquisador e a criança e uma
inequivocidade de lugares sociais, na situação proposta aqui, pesquisador e
criança, ainda que permaneçam diferenciados, constituem-se reciprocamente
enquanto sujeitos no bojo das práticas de significação e no que essas práticas
produzem. Em segundo lugar, esse processo não é ‘liso’, ou seja, não é possível
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uma antecipação clara e total dos fatores que podem ser relevantes e que podem
acometer o processo de pesquisa. O controle do processo não está roteirizado
e ordenado por meio de mecanismos dos quais o pesquisador pode lançar
mão, como, por exemplo, o grupo de controle, ou o uso de vários observadores
para um mesmo fenômeno. Talvez não se possa falar de controle dentro desta
perspectiva de pesquisa porque o objetivo não seria ‘limpar’ o processo de
pesquisa para que possamos enxergar o ‘dado em si’, ou a ‘realidade em si’ da
criança, já que essa realidade, como foi discutido antes, estaria sempre sendo
produzida dentro das práticas de significação propiciadas pelos processos
sociais, dentre os quais se encontra o dispositivo de pesquisa. Junto com
O’Kane (2002) penso que esta abordagem de pesquisa com crianças responde
à exigência de se dar voz às crianças e transformar as relações de poder entre
pesquisador adulto e a criança.
O processo de pesquisar adquire as marcas das condições que o produzem.
Uma das mais importantes conseqüências de se problematizar a desigualdade
estrutural resulta em outro posicionamento ético-político e epistemológico
do pesquisador. Não somente os temas de pesquisa deveriam se conformar
mais ao que as crianças podem enxergar como relevantes às suas próprias
vidas como também os métodos deveriam condizer com a premissa de que
crianças constroem suas experiências no âmbito das práticas de significação,
numa situação partilhada com outros, sejam adultos ou outras crianças. Neste
sentido, a estrutura de desigualdades que se explicita e se reconhece, ao se
pesquisar com crianças e jovens, estabelece, no entanto, outras direções para
o processo de pesquisa que não ‘naturalizam’ as relações diferenciadas entre
adulto e criança/jovem, mas a consideram um aspecto a ser constantemente
problematizado promovendo inflexões e rupturas. Uma delas consiste, por
exemplo, na exigência de estar com as crianças nos seus ambientes naturais,
acompanhando-as no que costumam ou gostam de fazer. Essa maior
abertura aos espaços públicos e privados onde, de fato, as crianças vivem e
transitam, favorece a emergência de outras questões de pesquisa na agenda
dos pesquisadores.
É a partir dessas considerações iniciais que nos propusemos a compreender
como a pesquisa-intervenção pode ser considerada como um paradigma de
pesquisa que, através de uma variedade de métodos (Thomas & O’Kane,
1998; Morrow & Richards, 1996), aproxima de forma singular pesquisador
e pesquisado, numa atividade em que ambos conhecem, aprendem e (se)
transformam.
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Pesquisa-intervenção: um método, ou uma nova maneira de entender a
atividade de pesquisar com crianças?
A pesquisa-intervenção tem sido abordada e entendida de múltiplas
maneiras na literatura pertinente (Tripp, 2005; Paulon, 2005; Szymanski & Cury,
2004; Rocha e Aguiar, 2003; Brandão, 2000). A literatura revela a proximidade
conceitual e, freqüentemente, a confusão conceitual entre pesquisa-intervenção,
pesquisa-ação, pesquisa participante, termos que muitas vezes são utilizados
de forma equivalente. Nosso intuito aqui não é percorrer essa diversidade que
reflete tradições epistemológicas e disciplinares diferentes, mas de recortar o
campo da pesquisa-intervenção junto a crianças e jovens enquanto dispositivo
que possibilita renovações no processo de pesquisar.
Decorrente da visão de que não há uma extemporaneidade do pesquisador
em relação ao ato de pesquisar, reconhece-se que todo dispositivo de pesquisa
transforma o que se deseja pesquisar, ou seja, nenhuma pesquisa deixa de ser
também uma intervenção. Incorporar a intervenção do pesquisador no que
é pesquisado, esse se constitui o grande desafio do paradigma da pesquisaintervenção. A idéia de que o conhecimento da realidade está relacionada ao
fato de poder transformá-la não é recente; o próprio Kurt Lewin (1946), nos
seus trabalhos de pós-guerra, preconizava que a atuação sobre a realidade seria
uma estratégia para conhecê-la.
Alinhando-se com a visão de transformação da realidade, há o
comprometimento do pesquisador na ação de transformação social, podendo
esse se colocar de várias maneiras (Monceau, 2005): como acolhimento de sua
própria contribuição na dinâmica social que estuda, como comprometimento
com objetivos e demandas do grupo, ou com objetivos que o pesquisador leva
para o campo de análise. Alguns autores indicam, pelo termo ‘implicação’, o
profundo e até mesmo inconsciente comprometimento do pesquisador com
aquilo que pesquisa, a ponto de “admitir que eu sou objetivado por aquilo que
pretendo objetivar” (Lourau, citado em Altoé, 2004:148).
Na pesquisa com crianças, a implicação introduz a questão de como se pode
enfrentar a desigualdade inerente à posição societária da criança. A produção
de saber sobre a criança reflete a contradição entre buscar alterar a posição de
subordinação da criança, ao mesmo tempo em que essa não pode ser erradicada.
Expliquemos: o pesquisador implicado considera o ato de pesquisar como não
divorciado de uma posição ética e política sobre a infância que problematiza
seu estatuto de incapacidade. Ao mesmo tempo, tal estrutura de desigualdade
não pode ser anulada por decreto, nem por desejo do pesquisador, mas o insere,
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e também as crianças, em lugares sociais determinados por relações sociais de
poder que atravessam o dispositivo de pesquisa, seja ele qual for. O saber sobre
a criança está capturado nessa teia de determinações antagônicas, marcado pela
negatividade da situação que se quer superar, sem que, no entanto, se possa
deixar de afirmá-la.
A pergunta seria, então, como a pesquisa com crianças, implicada no
paradigma de transformação da realidade desses sujeitos, renova seu dispositivo
para poder incluir a participação desses sujeitos, inserindo-os como parceiros
no campo de pesquisa.
Uma condição fundamental seria buscar construir o dispositivo de pesquisa
nos contextos onde as crianças vivem e transitam, ou seja, na espacialidade onde
problemas e questões de pesquisa relevantes às suas vidas efetivamente surgem.
Significa poder romper com a linha imaginária entre pesquisa ‘pura’, que serve
à reprodução institucional do establishment da pesquisa e dos seus grupos de
interesse majoritários, e a pesquisa participante que atende às demandas dos
grupos (minoritários) com que se envolve. A pesquisa com crianças passa a ser
concebida como um dispositivo que se implica nas questões locais, emergentes
nas espacialidades em que os sujeitos-crianças vivem e habitam, e não com
questões tão somente emergentes a partir das espacialidades próprias do
pesquisador – sua universidade, sua rede de relações científicas, seu círculo de
interesses acadêmicos e assim por diante.
A perspectiva clínica pode ajudar no propósito de inserir o pesquisador
junto a seu campo de problemas tais como vividos por seus participantes.
Sévigny (2001) descreve a abordagem clínica como aquela que permite
colocar o pesquisador face aos problemas e questões de indivíduos, grupos
ou comunidades que necessitam de soluções. Significa que é preciso que o
pesquisador ‘se debruce’ sobre os problemas e as questões (como se estivesse
junto ‘ao leito’ ou bem próximo daqueles para cujas questões está convocado)
para que possa compreender o que aflige, o que vai mal e, conseqüentemente,
o que pode melhorar. Como ‘o que pode ir mal’ se refere sempre a situações
específicas, ao que ocorre nos cruzamentos da história individual e geral, a
perspectiva se volta especificamente para a singularidade, entendida como
o que é único e específico a respeito daqueles participantes envolvidos em
determinadas situações históricas.
É também em um sentido clínico que o pesquisador vai interagir com
as crianças no dispositivo de pesquisa, na forma de indagar e propor ações
envolvendo pesquisador e crianças. Qualquer ação do pesquisador vai se
completando na interlocução continuada com as crianças, que sustentam, junto
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com o pesquisador, a lenta construção de sentidos que permeiam as situações
problemáticas dos envolvidos. Neste sentido, pesquisar é fazer: produzir sentidos
específicos para aquela situação tal como se desenrola nos cenários em que o
pesquisador se relaciona com aquelas crianças à sua frente. Assim, a experiência
da criança é efetivamente construída ao longo do processo de pesquisa por meio
da interlocução com um outro (o pesquisador) quem também se inclui na forma
como essa experiência se produz (Castro, 2003; 2003; 2004)
Pode-se talvez afirmar que a busca de sentidos para uma determinada situação
tem uma função exponencial pelo fato de que é sempre sobredeterminada, e
novas configurações de sentido se tornam possíveis infinitamente. Assim, o
processo interlocutório se marca por sua incompletude e insuficiência.

Grupos de discussão com crianças e jovens:
potencializando a voz da criança
Em muitas de nossas investigações, temos trabalhado com grupos de
discussão com crianças e jovens coordenados por um ou dois pesquisadores.
Por meio desta metodologia, as questões de pesquisa constituem o foco da
discussão dos participantes permitindo que todos, pesquisador e crianças,
possam se envolver num processo de construção de sentidos. O fazer do
pesquisador encaminha o processo para todos os envolvidos, de modo que
tanto o pesquisador como as crianças e jovens são colaboradores na produção
de conhecimento (Spink, 2000).
Sem dúvida, há um trabalho importante a ser feito pelo pesquisador no
que se refere a re-colocar sua questão de pesquisa no grupo, de modo que
crianças/jovens possam se sentir mobilizados a aderir ao trabalho de discussão.
Nesse sentido, é necessário planejar como a demanda da pesquisa pode ir de
encontro aos interesses dos participantes, considerando, portanto, aspectos como
sua experiência cultural, sexo, idade; é importante, também, levar em conta o
contexto onde os grupos vão acontecer, como por exemplo, na escola ou na
comunidade, uma vez que os espaços detêm marcas das relações instituídas de
poder. Assim, a proposta de trabalho do pesquisador junto ao grupo de crianças/
jovens é ‘testada’ na sua relevância, na medida em que esses participantes se
sentem inicialmente mobilizados ou não a assumir o trabalho em grupo.
Por isso mesmo, nos grupos de discussão as questões de pesquisa podem
assumir outras inflexões, favorecendo que o controle do processo não se
circunscreva ao pesquisador apenas. Em primeiro lugar, em grupos, tanto as
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crianças como os jovens revêem sua experiência privada e individual à luz
das outras significações aportadas pelos outros participantes do grupo, num
processo de negociação e apropriação lenta de sentidos compartilhados. Não
é um processo fácil, uma vez que são colocados em movimento processos de
identificação, em que há tanto aproximações como estranhamentos em relação
ao outro (Castro, 2004). Em segundo lugar, nos grupos de discussão também
se coloca a questão da estrutura das desigualdades que discuti anteriormente;
em grupo se torna mais fácil para que crianças/jovens se sintam fortalecidas em
torno de uma identidade grupal e, portanto, mais dispostas a afetar o processo
do grupo impondo sua própria regulação ao processo de pesquisa. A contestação
sobre a relevância do que é pesquisado só aparece porque crianças e jovens estão
em grupo e, portanto, se sentem mais à vontade para questionarem o fazer do
pesquisador.
Em seguida, destaco algumas dimensões que se destacam no trabalho em
grupo com crianças e jovens, entendido como um método de pesquisa-intervenção
comprometido com as questões teóricas discutidas anteriormente.

A narrativa como ação: o acolhimento do imprevisível
No grupo de discussão, a narrativa é o dispositivo pelo qual os participantes
constroem outros sentidos para sua experiência individual. Por narrativa
entendemos o processo pelo qual os participantes se revelam mutuamente
como sujeitos singulares, contando suas experiências, escutando as dos
demais, enfrentando as diferenças em relação ao modo particular de cada um
compreender as situações, de sentir e estar no grupo. A narrativa funciona como
um modelo, na acepção de Brockmeier e Harré (2003), servindo de mediação
entre os indivíduos e a cultura no processo de construção de inteligibilidade
de si e do mundo. Segundo esses autores, a narrativa é uma “forma inerente
em nosso modo de alcançar conhecimentos que estruturam a experiência do
mundo e de nós mesmos” (p.531).
A narrativa interpela os sujeitos à revelação do que são: o que fizeram e
como fizeram; o quê fazem e como fazem. Neste sentido, a palavra e a ação
estão inseparáveis tanto em relação ao passado como em relação ao presente,
pois o processo em grupo também se estrutura como narração e ação entre os
sujeitos envolvidos, no aqui e no agora. Dizer de si no grupo gera, cedo ou tarde,
a interpelação do outro para se mostrar e agir em consonância com o que se diz.
No entanto, a ação sempre se sobrepõe aos sujeitos, escapando ao controle de
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suas intenções ou deliberações. A ação tem a qualidade de surpreender o ator. Por
isso mesmo, a ação e a narração produzidas no trabalho de grupos de discussão
abrem inexoravelmente o caminho para o acolhimento do imprevisível como
aspecto constitutivo do ‘estar junto’. No grupo, a palavra e a ação – emergentes
do processo grupal - constituem tanto os sujeitos como o próprio grupo. Como
expõe Kristeva, tendo Hannah Arendt como inspiração, pela palavra e pela ação,
os sujeitos se inserem no mundo humano, criando-o (2000:70).
Trago como exemplo um grupo de discussão que conduzimos, a partir de
um projeto de pesquisa sobre socialidades urbanas, em uma escola particular
do Rio de Janeiro, em que jovens mulheres com idades variando entre 13 e 14
anos, provenientes de estratos médios altos, foram convidadas a refletir sobre
seus relacionamentos próximos e distantes na cidade. Nosso propósito era
investigar a formação de vínculos no espaço urbano, sua natureza e de que modo
a formação de vínculos desenhava circuitos de ação e sociabilidade na cidade.
Foi um grupo bastante complicado, pois as jovens tinham muita dificuldade de
se ouvir, principalmente quando discordavam uma da outra. Falar sobre seus
relacionamentos nos espaços por onde transitavam na cidade mobilizou-as
também no sentido de questionarem as coordenadoras do grupo sobre os temas
que estavam sendo discutidos ali. Em um determinado encontro, protestaram
dizendo que gostariam de falar de sexo, drogas e pagode... As coordenadoras
do grupo procuraram entender de onde vinha essa demanda, e, ao longo
desse encontro, ficou claro que o grupo tinha questões prementes em relação
à sexualidade. Assim, a partir da discussão sobre os seus vínculos na cidade,
as jovens articularam outros vínculos que consideravam mais relevantes para
discussão: vínculos com o outro (sexual) que levantavam dúvidas e temores .
O protesto das jovens parecia nos dizer que não gostariam de estar
falando sobre o outro – o estranho, que não conheciam, e que também não
desejavam conhecer, conforme o que havia sido proposto como tarefa pelas
coordenadoras. Gostariam de falar sobre um outro estranho – o do outro
sexo – que as mobilizava intensamente. A proposta das jovens foi acolhida
pelas coordenadoras e se tornou uma inflexão importante introduzida pelas
próprias jovens, aportando uma sinalização teórica relevante, para nós, sobre
a delimitação dos vínculos sociais desse grupo na cidade. O deslizamento
propiciado pela inflexão na discussão pôde não somente atender à demanda
das jovens sobre o que achavam mais relevante discutir como também nos
sinalizou como os espaços de circulação na cidade permaneciam circunscritos
ao âmbito de algumas possibilidades identificatórias dessas jovens. Vínculos
sociais mais amplos com aqueles que elas não conheciam, mas com quem
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cruzavam na cidade – não pareciam fazer parte de seu campo de aproximação
imaginária nem de seu desejo. Neste sentido, a inflexão trazida pelo próprio
grupo para o curso da discussão nos aportou possibilidades de discussão
teórica, não previamente antecipadas, mas que se tornaram fundamentais para
uma melhor compreensão de como jovens mulheres, desta idade e inseridas
em determinados estratos socioeconômicos, fazem sua passagem dos espaços
privados para os espaços públicos e, conseqüentemente, quais são os outros
diferentes com quem se aproximam para estabelecer relações sociais, e quais
circuitos de ação e socialidade são produzidos.
O acolhimento do imprevisível no curso de um grupo de discussão implica
poder re-significar a proposta de pesquisa em função das demandas provenientes
de seus participantes que, junto com o pesquisador, estão envolvidos no processo
de fazer sentido do que está acontecendo ali. A narrativa, desde seus múltiplos
pontos de enunciação, e a ação conduzem o processo a desdobramentos
não antecipados. Tornar esses acontecimentos parte do próprio processo de
investigação demanda reflexão, como também sensibilidade e imaginação do
pesquisador.

Múltiplos atores: múltiplos enquadramentos
Os grupos de discussão acontecem nos locais onde crianças e jovens vivem
e transitam. Significa que o pesquisador e sua equipe devem sair dos ‘muros’
da universidade para encontrarem as crianças e jovens onde eles realizam
suas atividades cotidianas. Neste sentido, o contexto se torna co-extensivo
à ação da criança e do jovem e, portanto, aspecto integrante do sentido que
esses sujeitos emprestam à sua ação. Só que, na maior parte das vezes, nos
contextos em que as crianças e jovens vivem e transitam, outros atores sociais
estão também se fazendo ‘presentes’, demarcando posições que não se ‘apagam’,
mesmo que crianças e jovens estejam trabalhando somente com o pesquisador.
Para o pesquisador, isso significa correr certos riscos, inclusive aquele de ter
que interromper seu trabalho devido a problemas surgidos tendo em vista as
posições instituídas e os interesses de outros que são afetados pelo processo
de pesquisa, direta ou indiretamente.
Como crianças e jovens (até certa idade) são ainda menores, o procedimento
mais comum consiste em que autorizações para a participação nos grupos de
discussão sejam solicitadas aos seus responsáveis. Entretanto, mesmo com as
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autorizações concedidas, o processo de pesquisa será afetado pelos múltiplos
atores cujas posições estão instituídas nos locais onde as crianças vivem, e com
quem elas interagem.
Trago um exemplo a partir de um grupo de discussão realizado com
crianças, cujas idades variavam de 7 a 9 anos, de uma escola particular no Rio
de Janeiro. A questão da pesquisa tinha em vista a investigação dos processos de
participação social e política de crianças e jovens, incluindo aí os deslocamentos
subjetivos necessários à formação de coletivos. Além disso, a questão de pesquisa
buscava compreender de que modo a produção de espaços comuns de fala e de
ação conduziam ao enfrentamento da alteridade e como se lidava com ela. Neste
grupo de discussão com crianças, se estabeleceu, junto à direção da escola, uma
proposta de trabalho que seria a confecção de um jornal sobre o bairro.
A proposta foi bem aceita pelas crianças, e o processo de confecção do
jornal transcorreu de forma intensa, envolvendo as crianças no processo de
construção de uma ação coletiva com todos os impasses que isso acarreta. Num
determinado encontro, já no final do trabalho, as crianças quiseram dar um
nome ao jornal e, como havia vários nomes na disputa sem haver consenso,
elas propuseram uma votação. O nome do jornal escolhido levava o nome da
escola. As crianças também propuseram apresentar seu jornal para seus pais.
Quando essa proposta dos alunos foi levada à direção da escola, essa comunicou
que o trabalho das crianças não poderia ser levado aos pais porque se tratava
de uma pesquisa com que a escola não tinha nada a ver. Além disso, a direção
não concordava que o nome do jornal pudesse ter o nome da escola, já que esse
nome já tinha sido usado por uma outra série num outro trabalho.
A conversa que os coordenadores do grupo tiveram com a direção sobre
tal impasse nos mostrou que, ainda que eles tenham podido acordar com a
direção todos os procedimentos da pesquisa, o processo que se estabeleceu
entre as crianças e os coordenadores estava sobredeterminado pelos interesses
institucionais da escola. Ou seja, se concedeu permissão para que o projeto de
pesquisa se desenvolvesse na escola, mas a escola quis se manter à distância,
como se esse não fosse um projeto seu, mas de pesquisadores da universidade.
Tal distância significou, para nós, que a escola queria se resguardar de quaisquer
intercorrências e desdobramentos desse trabalho, principalmente junto aos
pais das crianças. Por exemplo, evitando que o trabalho de pesquisa assumisse
dimensões intensas, a escola estaria evitando demandas e/ou questionamentos
advindas dos pais das crianças. Ou seja, ao conter e delimitar os desdobramentos
do processo grupal com as crianças, a direção também se precavia em relação a
outros enquadramentos aos quais ela mesma teria que se submeter: por exemplo,
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a cobrança dos pais de que se continuasse o trabalho ou que ele se expandisse, já
que ele tinha sido muito bem avaliado pelas crianças e pela professora da turma.
A estratégia de destituir o nome do jornal, escolhido pelas próprias crianças,
significou neutralizar os possíveis efeitos de incluir a escola – simbolicamente
presente através do nome escolhido para o jornal - como o contexto ‘vivo’
onde a pesquisa se realizou e coadjuvante da ação da criança. Desta maneira, a
direção da escola parecia dizer aos pesquisadores que o processo que tinha se
estabelecido ali, por meio do grupo de discussão com as crianças, não poderia
interferir com a institucionalidade vigente, tinha data e hora de iniciar e acabar
e não poderia deixar ‘resíduos’. A escola, embora tivesse facilitado a entrada dos
pesquisadores e propiciado condições para a realização da pesquisa, apresentava
um enquadramento impermeável e rígido a qualquer desdobramento não
antecipado advindo do trabalho. De algum modo, a consideração desse aspecto
específico na análise geral dos resultados da pesquisa com as crianças pôde
contribuir para uma melhor compreensão dos processos de participação das
crianças no contexto escolar.

Uma voz diferente e substantiva
Os grupos de discussão propiciam que crianças e jovens se sintam mais
potentes para intervir na tarefa solicitada pelos pesquisadores. Significa que
elas vão promover deslocamentos e digressões naquilo que se estabelece como
o objeto principal da discussão e do trabalho em grupo. Sua voz, que se articula
gradualmente através dos encontros, pode fazer face às demandas do pesquisador.
As crianças e os jovens surpreendem os pesquisadores ao se colocarem como
sujeitos que podem ver o trabalho em grupo sob um outro enfoque, trazendo
outras questões pertinentes em relação ao que é demandado.
Por exemplo, em uma das escolas onde conduzimos um grupo de discussão,
as crianças colocaram a questão da instrumentalização da relação entre elas e o
pesquisador. Questionaram o fato de o pesquisador estar ali apenas para obter
informações para sua pesquisa e não pelo fato de que era prazeroso conviver
com crianças. Em outro grupo, as jovens relataram que seus amigos as ‘zoavam’
porque elas estavam se dedicando muito a um trabalho que nem era pago e,
por isso, deveria ser muito pouco útil ou interessante. Essas duas situações
mostram que dificilmente poderíamos imaginar crianças/jovens questionando
dessa maneira o trabalho dos pesquisadores se estivessem sozinhas com eles. O
fato de estarem em grupo facilitou que tais emergentes pudessem ser colocados,
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como também passassem a ser objeto das discussões e das decisões do grupo.
Na primeira situação, se discutiram o lugar do pesquisador e as demandas do
grupo, que podem ser diferentes e até conflitantes. Os pesquisadores tiveram
que se colocar de modo franco frente ao grupo e dizer o que significava para
eles estabelecer uma relação com aquelas crianças/jovens, ainda que essa relação
tivesse que estar enquadrada em função dos objetivos da pesquisa. Ou seja, os
pesquisadores tiveram que refletir eles mesmos sobre sua condição de, ao mesmo
tempo, estabelecerem relações com objetivos específicos (de pesquisa), e, por
outro lado, mobilizarem e serem mobilizados como pessoas cujas emoções e
sentimentos, muitas vezes, escapam ao enquadramento. Na segunda situação
tornou-se objeto de discussão em grupo o valor do trabalho grupal, mesmo
que esse não seja pago. A situação colocou também para os pesquisadores um
questionamento sobre sua inserção nas escolas, desde a contratação do trabalho
junto à direção até seu contrato com as crianças e jovens. A pergunta seria que,
uma vez que o trabalho não é obrigatório nem é uma mercadoria atrativa que
pode ser adquirida e comprada, quais poderiam, ou deveriam ser, as condições
de participação de crianças e jovens em tais projetos? Nessa última situação, as
discussões que se fizeram foram incluídas na análise dos resultados da pesquisa
cujo foco de interesse era justamente investigar as relações sociais na cidade. Os
temas da instrumentalização do outro, da desconfiança em relação aos estranhos
e do preconceito foram aspectos que só puderam emergir na análise a partir da
contribuição que os dois grupos trouxeram, questionando os modos de agir
dos pesquisadores.

Considerações finais
O objetivo do trabalho foi discutir como a pesquisa com crianças e jovens
coloca questões que demandam a renovação do dispositivo de pesquisa. Tal
renovação exige rupturas, mas também cria novas possibilidades. A nosso ver, as
possibilidades fazem convergir objetivos que, porventura, podem estar separados
como sendo ‘de pesquisa’, de um lado, e ‘de intervenção’, de outro. A pesquisaintervenção constitui um campo que, qualificado pela perspectiva clínica, se
abre para enfrentar a estrutura de desigualdades que permeia as relações entre
adultos e crianças e conforma o dispositivo de pesquisa como reprodutor de
determinados interesses em detrimento de outros.
A perspectiva clínica qualifica a atividade de pesquisar como uma forma
de intervenção, porque o ‘campo de pesquisa’ se constitui a partir, e com, a
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presença do pesquisador. Por outro lado, as crianças e os jovens agem tanto
sob o efeito das demandas do pesquisador – como ‘pacientes’ de sua ação
– como também como ‘agentes’, ampliando os lugares de enunciação, fazendo,
também, do pesquisador um ‘paciente’ do que fazem, do que demandam e
do que não estão dispostas a fazer. Estabelece-se um processo cujo ponto de
início formal, dado pela entrada dos pesquisadores no campo, é sempre resignificado e re-estabelecido, à medida que outros lugares de enunciação são
produzidos, estabelecendo rupturas, desvios e deslocamentos, tanto individuais,
como coletivos. O que nos parece fundamental é que nesse processo se pode
assegurar a relevância do que se pesquisa para as próprias crianças e/ou jovens.
A pesquisa-intervenção permite que esses atores possam fazer sentido do seu
engajamento na atividade de pesquisa e, sobretudo, sustentá-lo na medida em
que essa traduz suas preocupações e seus interesses. Esse aspecto, que nos parece
crucial, é fundamental para se poder fazer face à estrutura de desigualdades que
exige uma transformação no modus operandi da atividade de pesquisar.
Certamente, a nosso ver, não tem sentido fazer pesquisa com crianças quando
o dispositivo de pesquisa está a tal ponto ordenado, seqüenciado e controlado,
que o script que cabe às crianças e aos jovens já foi completamente escrito.
Somente o lugar de enunciação do pesquisador foi previsto. Aos pesquisados,
apenas lhes cabe o papel de respondentes e ‘pacientes’ da ação do pesquisador.
Para que o processo de pesquisa possa fazer sentido para as crianças/jovens, ele
tem que ser re-criado, re-significado hic et nunc, possibilitando que esses sujeitos
estejam no campo como autores, falantes, sujeitos, atores e agentes. Os preceitos
éticos que têm sido preconizados e seguidos na pesquisa com crianças e jovens
não bastam para assegurar o lugar de agentes para crianças. No máximo, eles
revestem o fazer do pesquisador adulto de uma superfície de probidade que
reproduz a estrutura de desigualdades que permeia a relação entre adultos e
crianças. A questão ética – e política – da pesquisa com crianças e jovens não
pode se reduzir, a nosso ver, a um manual de normas do que o pesquisador
deve fazer e do quê deve evitar fazer (Christensen & Prout, 2002; Punch, 2002;
Grover, 2004; Löfman et al, 2004); deve, sim, resultar em uma reflexão sobre
como os interesses de grupos hegemônicos podem se reproduzir no nível do
dispositivo de pesquisa. Pensamos que, no horizonte mais longínquo, a pesquisa
com crianças poderá contemplar temas e problemas que tenham mais a ver com
suas demandas, seus interesses e suas preocupações, mais do que interessa ao
desenvolvimento e à reprodução do establishment científico e acadêmico.
Apresentamos um modo de fazer pesquisa-intervenção por meio da
utilização de grupos de discussão com crianças e jovens. No entanto, pensamos
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que essa é uma, dentre outras, modalidades de trabalho em pesquisa-intervenção.
Ela permite a criação de espaços de fala em que outros pontos de enunciação,
além daquele do pesquisador, possam ser produzidos. Isso significa, em última
instância, possibilitar que crianças e jovens possam se tornar não apenas
participantes ativos do processo de pesquisa, como também seus responsáveis.
Assim, tornar-se agente significa se tornar responsável pelo que se afirma, pelo
que se faz e pelo que se quer. Se o dispositivo de pesquisa deve poder acolher
outras demandas e outros interesses além dos de reprodução societária, então,
as crianças e os jovens podem ser incluídos como participantes e agentes.
A estrutura de desigualdades não é abolida ao se dar outra conformação ao
dispositivo de pesquisa, mas podem-se problematizar as posições identitárias
de pesquisador e de pesquisado, favorecendo a subversão de uma ordenação
unívoca do processo de pesquisa. Neste sentido, não somente o pesquisador
pode ser surpreendido pelos emergentes do processo, como também necessita
de que as crianças e os jovens o sustentem e apostem nele, contribuindo para
que ele se complete.
Muito há que se compreender ainda sobre essa modalidade de pesquisa
que expõe, de modo mais cru, a fragilidade do pesquisador e a precariedade
do pesquisar. Numa outra perspectiva em que se concebe o pesquisador como
quem deve ter controle do processo, o objetivo é muito mais o de dominação da
realidade do que o de ser surpreendido por ela. O controle também rende mais
ao pesquisador, no sentido de produzir um saber de cunho largamente aplicável,
ou seja, universal, que pode conter predições. A rigor, não há previsibilidade
possível a partir do conhecimento gerado pela pesquisa-intervenção porque o
que aconteceu entre pesquisador e crianças/jovens não pode ser transformado
num ‘outrora mítico’, como diria Adorno (1989), ou seja, um saber que está acima
e além de suas condições de produção e que, como um guia prático, poderia
controlar o presente e o futuro. A precariedade, por outro lado, significa abrir
mão de uma ambição de prever e tudo explicar, focalizando compreensões mais
localizadas e particulares. Precariedade também porque o processo de pesquisa
transforma o pesquisador porque esse, assim como as crianças, se envolvem
amorosamente nesse processo e se tornam dele susceptíveis.
Finalmente, a pesquisa-intervenção exige também cuidado ao se dar
conhecimento público das atividades de pesquisa. Que tipo de análise e de relato
se tornam pertinentes em tal dispositivo de pesquisa? Essas questões, que não
foram discutidas no âmbito deste trabalho, constituem aspectos importantes
uma vez que é pelo saber que é produzido e divulgado que se legitimam ou se
re-significam modos de representar a infância e a juventude. Em um ou no
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outro caso, o saber pode estar ou não a serviço da reprodução da estrutura das
desigualdades. De qualquer forma, a construção de um saber sobre a infância e
a juventude pode ser potencializado de forma interessante pelos elementos que
a pesquisa-intervenção dispõe para compreender a realidade humana
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Pesquisa e intervenção junto a adolescentes:
experiências que ensinam
Jorge Castellá Sarriera e Sheila Gonçalves Câmara

A infância e juventude são etapas privilegiadas do desenvolvimento humano
para o campo da intervenção psicossocial. Os profissionais podem trabalhar
contemplando diretamente as possibilidades inerentes a estes períodos.
De qualquer forma, infância e juventude não podem ser interpretadas
conceitualmente como definições únicas a serem consideradas no âmbito
das intervenções psicossociais, especialmente em países em desenvolvimento,
como o Brasil. Há muitas infâncias no Brasil (Frizzo, 2004; Frizzo & Sarriera,
2006), assim como há muitas juventudes (Banco Mundial, 2007), pertencentes
ao meio urbano e rural, de diferentes classes sociais (Barreto & Carmo, 1994;
Minayo, 2005). E há diversas concepções de infância e juventude, que variam de
acordo com a contextualização social e não apenas com parâmetros evolutivos
(Kimmel & Weiner, 1998).
Teoricamente, no que se refere à infância, é possível afirmar que as crianças
estão sob os cuidados e a tutela vigilante dos pais/cuidadores (Pavía, Gerlero
& Apendino, 1995). No entanto, outros âmbitos mais abrangentes também
são fundamentais no que se refere à infância, como é o caso das intervenções
psicossociais e das políticas públicas de educação, saúde e proteção à infância
(Casas, 2005). Mesmo considerando-se a infância como uma etapa do
desenvolvimento melhor atendida e amparada em termos legais, verifica-se que
ainda se mantêm em nosso país o trabalho infantil, a utilização de crianças como
alternativa para a inserção das famílias em programas sociais, o difícil acesso
a uma educação integral e de qualidade e outros problemas como a violência
doméstica (Frizzo & Sarriera, 2005).
Se tais discrepâncias estão presentes na infância, na juventude elas
multiplicam-se infinitamente, pois a juventude é um período de mais difícil
delimitação, com o qual a sociedade, de maneira geral, tem dificuldade de lidar.
Podemos considerar duas concepções complementares em termos de concepção
de juventude: A mais tradicional é ancorada pela definição de uma “Síndrome da
adolescência normal” (Aberastury & Knobel, 1984), que se ocupa de definir todas
43
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as “anormalidades” normais do período. A mais moderna fala da adolescência
como a etapa mais saudável do desenvolvimento humano, embora considere
que esse período “mais saudável” é também o que acarreta maior probabilidade
de risco para a saúde (Millstein & Igra, in Llorens & Moreno, 2002). Para que
a questão se complexifique ainda mais, a juventude não constitui um bloco
único, mas uma multiplicidade de identidades que vão se configurando de
acordo com aspectos socioeconômicos, culturais e educacionais (Kimmel &
Weiner, 1998).
Inicialmente, é preciso considerar a difícil diferenciação deste período
evolutivo em relação à infância e à vida adulta (Castillo & Balaguer, 2002;
D’Amico, 2000; Van Hasselt & Hersen, 1987). Conforme as circunstâncias,
o jovem é considerado como criança ou como adulto, sem que se saiba
exatamente como tratá-lo em seu momento existencial específico. Exemplo
disso são as discussões sobre a diminuição da maioridade penal e os programas
socioeducativos para jovens infratores (Alencar, 2007).
De maneira geral, parece constituir uma problemática social concreta a
inserção dos adolescentes em atividades saudáveis que sejam de seu interesse.
No caso da classe média, na qual ambos os pais tendem a ocuparem postos de
trabalho fora de casa, a preocupação relaciona-se, em grande medida, às relações
virtuais que os jovens mantêm e ao largo período em que passam em frente a
mídias eletrônicas. Aliada a isso está a preocupação real com atividades a serem
desenvolvidas fora de casa, dado o contexto de violência social atual (Câmara,
Sarriera & Carlotto, 2007).

Pressupostos conceituais utilizados no trabalho junto aos adolescentes
A perspectiva que temos utilizado no decorrer do nosso contato com
os adolescentes tem como base os referenciais de Intervenção da Psicologia
Comunitária (Sarriera, Silva, Pizzinato, Zago & Meira, 2004).
Inicialmente, é fundamental a inserção no contexto: A credibilidade e
riqueza dos dados a serem coletados dependerá em grande parte da inserção
do pesquisador no campo adolescente. Estabelecer um vínculo afetivo e uma
afinidade e aceitação das formas de ser adolescente são ingredientes básicos
para poder iniciar um mergulho em seu mundo, de maneira a entender e
compreender o fenômeno que se queira pesquisar.
O conhecimento do fenômeno ou do problema através dos próprios
envolvidos geralmente surge da demanda dos próprios sujeitos da pesquisa,
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emerge de políticas públicas dirigidas a atender determinados problemas
ou estudos anteriores com essa população. O ponto de partida é a análise de
necessidades, na qual cabe ao pesquisador inserir-se no contexto estudado,
estabelecendo uma relação com o grupo alvo, a partir da qual torne-se capaz
de compreender as condições presentes naquele grupo de acordo com a forma
como são sentidas pelo grupo (Freitas, 1998). O princípio norteador é o de
estabelecimento de uma relação igualitária, que coloca os membros do grupoalvo no papel de parceiros, inclusive, do próprio processo de análise. Cabe
ressaltar que, embora o nome de tal procedimento metodológico seja Análise
de Necessidades, o mapeamento consiste também na identificação de recursos
instalados e potenciais, posto que a tarefa do psicólogo é, justamente, mobilizar
estes recursos para que os próprios envolvidos implementem sua capacidade de
fazer frente às demandas de suas condições de vida (Sarriera, 1998).
O próprio processo de análise de necessidades já se constitui em uma
intervenção uma vez que pressupõe o estabelecimento de uma nova relação
(pesquisador / grupo-alvo) e mobiliza o grupo-alvo, chamando-o à participação
no processo. A intervenção psicossocial pode ser descrita como a relação
indivíduo e coletivo, na interação dos sistemas macro, meso e micro-sociais
visando a possibilitar melhor qualidade de vida (Sarriera & cols., 2004). Vemos
então que as práticas de intervenção, dizem respeito aos grupos de pessoas no
seu devir coletivo (Levy, in Sarriera & cols., 2004).
Tais processos, Análise de Necessidades e Intervenção Psicossocial, aplicamse às mais diversas possibilidades de atuação do psicólogo. Especificamente no
trabalho com jovens, nossa experiência tem demonstrado que é possível contar
com níveis excelentes de sinceridade e cooperação. Os jovens demonstram
interesse em compartilhar suas experiências e visões de mundo, demonstrando
uma lógica distinta do mundo adulto, porém centrada na realidade e com grande
potencial simbólico. Eles falam de si, de seu mundo e experiências particulares
ao mesmo tempo em que revelam suas preocupações em termos da realidade
mais abrangente e possibilidades de futuro.
Nesse processo, estabelecer um vínculo de proximidade é o fator primordial.
Quando falamos de pesquisa junto aos adolescentes estamos tratando de
uma abordagem específica para um grupo com características próprias. O
adolescente, pela própria etapa vital, gosta de experimentar, de ser protagonista,
de participar ativamente. Dentre as estratégias de trabalho com adolescentes,
tem-se mostrado um recurso fundamental o Protagonismo Juvenil (Sarriera,
Silva, Bielh & Zandonai, 2008). O trabalho, nesse sentido, extrapola o “fazer
com”. A idéia aqui é oportunizar espaços para que o adolescente faça. Isso requer

46 Pesquisa-intervenção na infância e juventude

favorecer que ele possa refletir sobre a realidade que o cerca, sentir-se parte
disso e, portanto, responsável pelo aporte de soluções, através da utilização de
seu potencial criativo. O processo traz uma série de ganhos sociais, além de
estimular a autonomia e a solidariedade.
Essa opção de trabalho, além de contar com as potencialidades da própria
etapa do desenvolvimento, vai ao encontro das características contextuais da
realidade brasileira. Dados os problemas estruturais que afetam diretamente o
campo social e a qualidade de vida de todos os cidadãos, apoiar-se em recursos
como a solidariedade tem sido sempre uma estratégia da Psicologia Social
Comunitária, com raízes latino-americanas (Martín-Baró, 1998; Montero,
2004), a qual tem embasado nossa trajetória de trabalho.
Neste sentido, contemplamos a desnaturalização dos fenômenos que geram
a pobreza e as desigualdades sociais, a promoção da mudança de estruturas
pessoais e comunitárias baseadas na passividade e na dependência social e o
fortalecimento do capital humano, natural, econômico, social e cultural através
de ações positivas e de organização comunitária. Todas as intervenções, portanto,
têm como pano de fundo um objetivo a priori que é o do processo de reflexão e
tomada de consciência. Aproveitando o potencial revolucionário da juventude,
as ações destinam-se ao rompimento com os padrões de conformidade, através
do questionamento da realidade que está posta e que, como se de uma lei natural
se tratasse, designa os lugares sociais de um indivíduo antes mesmo de ele nascer
(Montero, 1994, 2004). O questionamento, como processo continuado, precisa
ser transposto em ações para que se consolide como uma nova realidade. E as
ações somente tornam-se possíveis quando implicam compromisso. Montero
(2004, p.236) define compromisso como “a consciência e o sentimento de
responsabilidade e obrigação em relação ao trabalho e os objetivos de um
grupo, comunidade, projeto ou causa que conduz a pessoa a acompanhar, atuar
e responder perante eles através das ações que realiza”.
O compromisso e o envolvimento vão ser as bases para o que chamamos
de capital social comunitário, o qual se institui a partir da evolução conjunta
das estratégias das pessoas, das decisões racionais e conscientes destas e da
socialização de normas relevantes em determinado contexto com vistas ao
desenvolvimento de capacidades de gestão conjunta. Na maioria dos casos, o
potencial de capital social já existe e se apresenta através das ações diárias de
resolução de problemas em determinado contexto (Durston, 2000). Em termos
do capital social representado pela juventude, contamos com um aspecto
fundamental que é a incorporação deste conceito como uma prática cotidiana
que se estabelece em termos tanto de personalidade como de projetos de vida.
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Em contextos onde estas normas não estejam consolidadas, é possível, através
de metodologias de capacitação, que um agente externo cumpra o papel de
catalisador desse processo (Durston,1999).
Outra premissa do trabalho é o foco no conhecimento de um grupo
específico da população, no caso, os adolescentes de classes populares, que
correspondem a grande maioria dos adolescentes do Brasil, com características
diferenciais dos adolescentes de classe média ou alta. Não porque eles sejam
mais vulneráveis ou ‘necessitem’ mais de ‘ajuda’, ou que os demais tenham mais
oportunidades de conseguir serviços especializados, pois com essa abordagem
estaríamos estigmatizando os adolescentes com os quais trabalhamos. O
relativismo cultural entende que o conhecimento produzido se relaciona com
as características de cada contexto, com sua cultura, hábitos, crenças, etc., sem
que os achados possam ser generalizados ingenuamente.

Pressupostos metodológicos
Nenhuma abordagem teórica tem a exclusividade de alguma metodologia
e técnica. Conhecer as diferentes metodologias e adequá-las ao objeto de estudo
e aos participantes é a tarefa do pesquisador.
Segundo Bronfenbrenner (1996), uma experiência é ecologicamente
válida quando ela se realiza no habitat natural dos participantes, preserva ao
máximo a integridade do meio e considera as influências recíprocas (efeito de
A sobre B e também de B sobre A). Uma pesquisa ecológica deve considerar as
características do contexto social e cultural de onde provêm os participantes
(validade de contexto), e deve conhecer a definição da situação segundo cada
participante, Isso é a maneira pela qual cada sujeito percebe o ambiente e seus
elementos (validade fenomenológica).
Para a validação dos dados qualitativos, Pourtois e Desmet (1992) enfatizam
a triangulação entendida como o uso de dois ou mais métodos de coleta de dados
relacionados a uma parcela do comportamento humano, poderia também ser
denominada como aproximação por métodos múltiplos, buscando estudar a
complexidade e riqueza do comportamento humano. A vantagem da triangulação
reside na utilização de métodos contrastados reduzindo consideravelmente as
possibilidades que os achados se atribuam ao método.
Para que a abordagem qualitativa tenha garantidos os critérios de
cientificidade, Pourtois e Desmet (1992) propõem pressupostos qualitativos
equivalentes aos dados quantitativos: a validade interna e externa correspondem
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respectivamente a credibilidade e a transferibilidade; a fidedignidade
corresponde a constância interna e a objetividade, à confiabilidade. O primeiro
critério, credibilidade, é para termos segurança quanto a qualidade e quantidade
das observações efetuadas e com relação à exatidão quando relacionamos
observações e interpretação. A transferibilidade busca responder se as conclusões
do estudo podem ser estendidas a outros contextos (triangulação espacial). A
constância interna (equivalente a estabilidade e independência entre observações
com relação a possíveis variáveis de confusão) pode ser verificada através de
ter mais de um observador e pela triangulação temporal. A confiabilidade
consiste na independência das análises com relação à ideologia do pesquisador
(triangulação interna do pesquisador), sendo transparente no enunciado dos
seus pressupostos epistemológicos e capaz de estimar a influência dos mesmos
na eleição dos instrumentos, das observações e das interpretações.

Algumas técnicas utilizadas
Uma das técnicas utilizadas com os adolescentes é a técnica da linha de vida,
que é o estabelecimento de um plano, delimitado em seu início pelo nascimento
do jovem e aberto para projetos futuros. Baseia-se na linha do tempo familiar
(Cerveny, 1994), e em uma técnica utilizada no ensino de História, com a
finalidade de mostrar ao aluno a ocorrência dos fatos, numa seqüência de tempo.
Inicialmente, o jovem é solicitado a demarcar o período entre seu nascimento
e o ano atual, identificando eventos importantes de sua história de vida. Tais
eventos contribuem para uma reflexão sobre suas experiências e seu modo de
ser, conferindo importância às experiências pessoais. Em seguida, é solicitado
que sejam feitas prospecções em termos de metas pessoais, demarcadas no
tempo. Definir uma meta, concretizando-a a partir da escrita, contribui para
a objetivação de projetos ou sonhos. O passo seguinte é delimitar estratégias
precisas para cada uma das metas relacionadas. As estratégias possibilitam que
se ultrapasse o campo do sonho e se possa pensar na efetivação de projetos.
Essa técnica, utilizada em termos de um projeto profissional, contribui para
a reflexão e delineamento de um projeto de vida, de maneira que sua aplicação
traz à tona todo um contingente de desejos, além de configurar-se como um
espaço potencialmente livre de condicionamentos ideológicos. Por propiciar um
espaço mais amplo, em sua aplicação a técnica representou algumas dificuldades:
1) dificuldade em identificar que eventos vitais são representativos, como se
existisse uma regra quanto ao que é importante na vida de uma pessoa; 2) saber
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o que pode ser considerado meta, como se os projetos se devam circunscrever
a parâmetros socialmente representativos; e, 3) dimensionar estratégias
compatíveis com as metas, posto que este passo era o mais sofisticado da técnica.
Uma vez que pensar em metas já constitui uma tarefa difícil, tentar alcançá-las
parece um empenho não autorizado.
Tais dificuldades devem-se a um aparato ideológico que, instalado dentro
de cada indivíduo, lhe determina seus limites e possibilidades, impedindo os
recursos cognitivos e emocionais individuais de reagirem. O processo, que se
instala individualmente, é fruto de um movimento coletivo que se conforma e
não representa resistências (Martín-Baró, 1998).
Em termos de habilidades sociais, uma técnica relevante é o ensaio
comportamental. O ensaio comportamental consiste na representação de
maneiras apropriadas e efetivas de enfrentar as situações da vida real que são
problemáticas para o indivíduo ou grupo (Caballo, 1996). O objetivo é que
se aprenda a modificar modos de respostas não-adaptativas, substituindoas por novas respostas. As situações são bastante pontuais, nas quais os
comportamentos dos sujeitos vão sendo modelados de acordo com as
habilidades sociais demonstradas em seu repertório. Cada “esquete” não tarda
mais que um minuto e meio e os participantes devem envolver-se como se de
uma encenação se tratasse.
Outra técnica que encanta os adolescentes é a de Grupos Focais (Guareschi,
Rocha, Moreira, Boeckel, 2008), que é um método de pesquisa em profundidade
no qual se pretende pesquisar o fenômeno considerando suas dimensões espaçotemporais e de contexto. O método auxilia a captar o fenômeno de forma global
com a possibilidade de investigar respostas atípicas, idiossincráticas, o que não
seria possível através de meios mais objetivos e predeterminados. A amostra é
escolhida intencionalmente e sem pretensão de generalizar seus resultados.
Nesse sentido, Bauer e Gaskell (2002), afirmam que o mundo social não
é um dado, sem problemas; é, na verdade, ativamente construído pelas pessoas
no quotidiano. A possibilidade de utilização de técnicas qualitativas parece
fundamental na compreensão da realidade dos participantes, das narrativas
dos atores sociais e das suas circunstancias.

Práticas de intervenção junto aos adolescentes
Trabalhar com adolescentes de classe popular, como tem sido nossa
experiência, é, sem dúvida, um grande aprendizado que permite uma
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compreensão aprofundada da realidade desses jovens. Os primeiros estudos
foram no sentido de identificar as experiências dos jovens em termos
ocupacionais, identificando as vivências e os itinerários de transição dos jovens
da escola ao trabalho (Sarriera & Teixeira, 1997). Este primeiro estudo deu
origem a uma investigação acerca dos critérios das empresas para a inserção
de jovens (Câmara, 1999; Câmara & Sarriera, 2001; Sarriera & cols., 2001). Os
resultados relativos ao posicionamento dos empregadores quanto aos critérios
de inserção dos jovens no mercado de trabalho, indicaram uma cadeia linear de
circunstâncias que, em sua raiz, revelavam que as possibilidades reduzidas de
socialização, ocasionadas por um nível socioeconômico mais baixo, acabavam
por configurar-se nos entraves de inserção (Câmara, Sarriera & Pizzinato, 2004).
Nesse caso, ao falarmos das dificuldades de inserção de jovens no mercado de
trabalho, é preciso ter claro que as restrições, de forma mais ou menos direta,
revelam a disparidade entre as classes sociais.
Conhecendo com maior profundidade este contexto foi que demos início
a uma série de intervenções junto aos adolescentes que procuravam trabalho
no SINE (Sistema Nacional de Emprego) que visava a orientar a procura de
trabalho. No caso dos trabalhos sobre inserção laboral descritos, a intervenção
psicossocial ocorreu em uma fase posterior, contando com base nos dados
previamente obtidos (Sarriera & Verdin, 1996). Os resultados deram origem
a um manual dirigido aos adolescentes, pais e orientadores (Sarriera, Câmara
& Berlim, 2006).
Além do processo de inserção laboral, nosso grupo de pesquisa desenvolveu
outras pesquisas com jovens em termos de comportamentos de risco e utilização
do tempo livre. A seguir, passamos a expor situações ilustrativas das pesquisas
realizadas.

Dizendo a verdade e contando de si
Em pesquisa sobre comportamentos de risco entre jovens, visando
a identificar a prevalência dos comportamentos de consumo de drogas,
enfrentamento violento físico e relações sexuais sem preservativo (Câmara,
2003; Câmara, 2005), foi utilizado um questionário auto-aplicável em sala de
aula nas escolas onde os jovens estudavam. Inicialmente, no estudo-piloto, a
preocupação dos pesquisadores era com relação a efeitos de desejabilidade social,
interferências grupais ou das figuras de autoridade, fossem estas os professores
ou os pais, considerando o caráter pessoal do tema investigado.
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A desejabilidade social pode ser compreendida como o processo inerente
à resposta de questionários, no qual os sujeitos tendem a responder de forma
a preservar a congruência entre suas atitudes ou comportamentos com seu
autoconceito. As interferências grupais, no caso da abordagem de adolescentes,
correspondem à identificação com um determinado grupo que pode direcionar
as respostas a um comportamento aceito pelo grupo mais que manifestar
as preferências ou comportamentos dos jovens. O mesmo pode ocorrer em
termos das figuras de autoridade, de maneira que as respostas poderiam estar
enviesadas, por um lado, ao desejo de contrapor-se aos valores das figuras de
autoridade e, por outro, ao receio de manifestar respostas que pudessem ir de
encontro a estes valores.
Cooperar; compartilhar; mostrar quem se é para si mesmo e para o
investigador em um instrumento anônimo. É a reafirmação de uma identidade
em construção. O adolescente mantém um sentimento de que é único e especial
e que ninguém experiencia as coisas como ele. Seus êxitos ou fracassos, reais
ou imaginários, vão constituindo uma história pessoal própria, ou uma fábula
pessoal, conforme Elkind (em Balaguer, Castillo e Pastor, 2002). Baseado nesta
construção, o jovem faz generalizações sobre si mesmo, de forma mais abstrata,
descrevendo sua personalidade. É possível que o nível de abstração seja tão
elevado que se percam os parâmetros reais ou observáveis, originando uma
imagem irreal de si mesmo. De qualquer forma, com base nesta fábula, tantas
vezes contada, com versões não raramente diversas, mas que congrega todo o
vivido e o pensado até então, é que vai se consolidar um delineamento de seu
autoconceito. Para o pesquisador esse processo é a chave de entrada em um
mundo que desvela distintas lógicas e simbolismos, e encanta.

Mundo externo e mundo interno
Em pesquisa de caráter etnográfico (Câmara & Berlim, 2004), utilizando-se
o método autofotográfico, jovens de baixa renda de uma comunidade carente de
Porto Alegre foram convidados a fazer fotos que respondessem às duas perguntas
do estudo: “Qual é a minha comunidade?” e “Quem sou eu?”.
Esses jovens vinham trabalhando com os pesquisadores já há algum
tempo antes da realização da pesquisa e, portanto, os vínculos de proximidade
já existiam. O trabalho realizado, nesse sentido, pode ser caracterizado como
uma pesquisa social desenvolvida de forma cooperativa e participativa em
torno de uma ação voltada a uma situação específica. De acordo com Monteiro
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(1994), pode ser denominado de Investigação Ação Participante (IAP), posto
que o objetivo era avaliar a conjugação entre pesquisa e processo de mudança
social.
Também o método de Observação Participante, presente durante a pesquisa,
permitia conhecer e compreender a realidade do contexto foco do estudo, em
termos de tradições, costumes, sentimentos e história do grupo social estudado
(Minayo, 2004; Victora, Knauth & Hassen, 2000).
A clareza da metodologia utilizada permitiu que, em posse das fotos
reveladas, os pesquisadores convidassem os jovens para uma entrevista de
categorização das fotos entre as duas questões, como passo subseqüente. Em
uma das fotos, retirada por uma adolescente, figurava a parada de ônibus que,
como bem sabiam os pesquisadores, era a mais próxima da comunidade e
situava-se fora da mesma. Era, portanto, uma foto respondendo à pergunta
“Qual é a minha comunidade?”, demonstrando as dificuldades vividas em
termos de deslocamento? Não. A foto respondia a “Quem sou eu?”. A menina
disse simplesmente que tirou aquela foto porque via a si mesma como muito
“parada”.
Não é possível querer entender esse mundo estando de fora. Este mundo
adolescente é um mundo que precisa ser visto através dos olhos do adolescente,
entendido e pensado a partir de referenciais próprios, e qualquer pressuposição
é errada.

Mundo interno e mundo externo
Trabalhando com jovens em uma escola profissionalizante sobre o tema
da educação comunitária e as possibilidades alternativas ao emprego, depois,
possivelmente, da quinta aula, vieram dois garotos conversar com a professora
na hora do intervalo. Um branco e um negro. Ambos bastante compenetrados e
um tanto acanhados. O assunto começou por algum tema geral até que chegou
ao tema de interesse: Perguntaram se a professora havia percebido que em
determinado local de trabalho no comércio não havia negros. Em seguida veio
toda uma explicação sobre o preconceito naquele e em outros locais.
Veio a preocupação sobre o que fazer com a educação profissional em
um mundo excludente. Contaram que além da cor, na ficha de solicitação
de emprego era sempre um problema preencher o item “bairro onde mora”,
pois a partir do bairro vinham todas as representações sociais sobre o local e a
exclusão da ficha.
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A juventude não é alheia ao mundo ao seu redor. Esse mundo ao redor é que,
muitas vezes, vai aplacando os interesses em função das poucas possibilidades.
Não há alternativas?

Roubar um banco nem sempre é a melhor solução
Em comunidade carente da periferia de Porto Alegre alguns adolescentes
ocupavam-se de lavar os carros enquanto os profissionais que trabalhavam no
local estavam em alguma atividade. Toda a semana. A chave do carro. O carro
limpo. Tudo em ordem. Mas descobre-se um plano secreto. Não se devia mais
deixar as chaves dos carros com eles, pois estavam planejando assaltar um banco.
Gente que nunca tinha assaltado um banco. Gente que toda a semana recebia
por entregar os carros limpos e em ordem a seus clientes. Então vamos conversar
com eles. A pergunta não era: por que roubar um banco? Pois isso era óbvio.
A pergunta era: Avaliaram o que pode acontecer em uma situação dessas? Sim.
Haviam avaliado. Podiam morrer. Mas qual era o problema de morrer em um
lugar onde todo o final de semana morrem, pelo menos, umas seis pessoas? Não
tentaram roubar o banco. Não naquela ocasião. De qualquer forma, é lamentável
que a alternativa encontrada possa ser a derradeira e que, na etapa mais saudável
do desenvolvimento, morrer não represente um problema.

Uma alternativa é um programa de orientação para a procura de emprego
Em programa realizado pelo Grupo de Pesquisa em Psicologia Comunitária
no SINE/Porto Alegre, junto a jovens em busca de emprego, as necessidades
estavam levantadas, as estratégias de intervenção cuidadosamente montadas, mas
como tudo funcionaria com os adolescentes? O programa intervinha em três
aspectos: auto-imagem, habilidades sociais e direitos e deveres do trabalhador.
Cada tema correspondia a um módulo específico. O primeiro, denominado
Orientação do projeto profissional, visava a orientar os jovens no seu projeto
profissional tendo como principais objetivos: levantar as necessidades do grupo
com relação à inserção no trabalho; promover o conhecimento de características
profissionais e a definição da identidade vocacional; propiciar informações
mostrando as áreas profissionais no mercado, a fim de identificar através de seus
interesses as possíveis áreas de atuação; e, facilitar a definição do projeto vital e
profissional dos jovens, auxiliando assim, na sua tomada de decisão.
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O segundo módulo, Treinamento em habilidades sociais e de procura de
emprego, visava a desenvolver a autoconfiança do jovem; orientar na procura
ativa de emprego; e, desenvolver postura assertiva e participativa, no convívio
grupal, seja este durante a seleção , como também nas equipes de trabalho.
O terceiro e último módulo, denominado Cidadania e trabalho, dedicava-se
a estimular uma reflexão crítica sobre o contexto social, político e econômico
do trabalho, através da discussão de situações específicas vivenciadas e das
informações contidas na Legislação Trabalhista e no Estatuto da Criança e do
Adolescente.
Sobre a auto-imagem, o desafio foi propiciar que os jovens conseguissem ver
a si mesmos em um nível mais abrangente e não apenas no aspecto referente ao
trabalho. A premência por encontrar trabalho já havia embotado a capacidade
de avaliar a si mesmos como pessoas com diversas possibilidades, interesses e
habilidades. Pessoas com uma história e que poderiam ter um projeto de vida.
Os projetos de vida na adolescência são, geralmente, curtos. Mas considerar
sua vida até o momento como algo realmente importante é um ponto crucial de
autovalorização. Já as perspectivas para o futuro não precisam estar alicerçadas
em grandes projetos, mas é fundamental que, nesse período da vida, seja
permitida a possibilidade de sonhar, de querer (Martín-Baró, 1998; Montero,
1994). Se as barreiras entravam essa possibilidade, estamos trabalhando com
menos de 10% do que representa ser jovem. Nesse sentido foi que, utilizando
a técnica de linha da vida, foi possível “esticar” o eterno hoje em que vivem os
adolescentes, especialmente aqueles que têm poucas oportunidades de pensar
no futuro.
A tarefa seguinte seria operacionalizar posturas conscientes em termos de
uma atuação eficaz para a conquista de espaço em um mercado de trabalho
restritivo, através da técnica de ensaio comportamental, trabalhando as
habilidades sociais.
No caso dessa intervenção, os jovens recebiam instruções iniciais sobre
alguns tipos prototípicos de comportamento (passivo, agressivo e assertivo) e
iam revezando-se nas esquetes, a fim de que identificassem os comportamentos
facilitadores ou obstaculizadores na situação de uma entrevista de emprego.
Como fazer que os jovens se envolvessem na encenação de situações
de entrevista de emprego, por exemplo? A alternativa foi a própria equipe
de treinamento iniciar as atividades, expondo-se a situações que melhor
representassem os jovens na procura de emprego, caracterizando com isso o
ambiente que se estabelecia: um ambiente onde todos estávamos ensaiando para
aprender e o aprender era importante para todos envolvidos no programa.
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O ensaio de apresentar um repertório distinto do habitual, caracterizado
por uma postura de submissão, representa uma tarefa de grande porte. No
entanto, a partir das instruções e da avaliação do próprio comportamento
(os ensaios eram gravados em vídeo e apresentados aos participantes como
uma etapa de auto-avaliação), os critérios estavam menos sujeitos ao estigma
social e revelavam-se como parâmetros de avaliação do indivíduo tendo como
parâmetros seu próprio comportamento.
Quanto aos direitos e deveres do trabalhador, foi que identificamos as
maiores dificuldades. Eram jovens. Muitos deles em busca do primeiro emprego.
Outros com alguma experiência no mercado informal. Mas todos reproduziam
a idéia de que mais vale uma carteira de trabalho assinada do que se arriscar
em outras possibilidades.

Alternativa aos comportamentos de risco:
orientação sobre o tempo livre
Pesquisas anteriores sobre Comportamentos de Risco evidenciaram que
as situações de risco se apresentavam, sobretudo, quando os adolescentes se
deparavam com ‘não ter nada para fazer’ (Sarriera e cols, 2007) e se encontravam
em grupo (Câmara, 2005). Esse espaço de ócio tanto poderia ser positivo, bater
bola e se divertir de forma saudável, ou, em outras circunstâncias, planejar uma
ação violenta ou se reunir para o consumo de drogas.
A hipótese foi desenvolver estratégias educativas para o aproveitamento do
Tempo Livre, no qual poderíamos auxiliar na promoção do desenvolvimento
saudável dos adolescentes. Conhecer o grupo, saber suas formas de representar
a realidade, sua história, identificar suas preocupações, crenças e possibilidades,
nos auxilia para aumentar o grau da validade ecológica da pesquisa, no sentido
que seja fidedigna e que tenha credibilidade, porque ela inicia e se constrói a
partir dos seus protagonistas.
Nossa estratégia foi o contato individual e grupal com esses adolescentes
através da inserção em 15 escolas de periferia, com adolescentes de 12 a 18 anos,
que se ofereceram voluntariamente, ‘extraclasse’, para participar do estudo.
Eram, no máximo 12 adolescentes entre 12 a 15 anos e outros 12 de 16 até 18
anos em cada escola.
Iniciamos pela abordagem individual após receber o termo de consentimento
informado do adolescente e seus pais, solicitando preencher uma tabela de dupla
entrada (Um dia da semana e um dia de final de semana - sábado ou domingo,
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com grade dividida por horas do dia, e onde o adolescente escreveria a atividade
que desenvolve no horário). Posteriormente foi solicitado que fosse feito um
círculo entre aquelas atividades que considera que são de Tempo Livre. A seguir
aplicou-se outro instrumento com perguntas abertas que especificam o tipo de
atividades, com quem, sua motivação, nível de liberdade, etc. Esse contato direto
entre o pesquisador e o adolescente fortaleceu o vínculo e mostrou o interesse
pelo uso, o entendimento e as formas como essas atividades de tempo livre se
desenvolviam.
A abordagem seguinte foi grupal, buscando entender a partir dos
adolescentes os significados ou sentidos que eles atribuíam ao tempo livre e os
elementos que traziam associados a este. A técnica do Grupo Focal foi excelente
para esse tipo de finalidade, e os adolescentes foram extremamente hábeis para
desenvolver seu raciocínio crítico sobre o assunto, mostrando-se autênticos,
colocando suas experiências, mesmo quando o tema era comportamentos de
risco. Não se tratava de identificar comportamentos individuais ou problemas
específicos na técnica de Grupo Focais, mas sim de captar as representações
sociais que estão presentes no grupo, o conhecimento e tipos de experiências
pelas quais os adolescentes têm feito esse percurso.
Um momento mais técnico e de organizar os dados e falas foi o da
digitação, transcrição, organização e análise inicial. Um trabalho que pode ser
feito junto com os próprios sujeitos da pesquisa ou, muitas vezes, levados pelas
circunstâncias, o próprio grupo de pesquisa. Aprender a fazer o mapeamento
e codificação para passar os dados quantitativos em planilhas de programas
estatísticos, transcrever de forma fidedigna as entrevistas grupais a partir
dos grupos focais, anexar observações do Diário de Campo, ou da própria
gravação em vídeo da imagem junto à fala, qualificando e respeitando o real
sentido dos dados trazidos pelos sujeitos. Nosso grupo de pesquisa teve vários
seminários discutindo a análise qualitativa e quantitativa, elaborando uma
Matriz Compreensiva que tentou espelhar o universo representacional que os
adolescentes manifestaram.
Além dos sujeitos da pesquisa serem adolescentes, os membros do nosso
grupo de pesquisa são jovens universitários que vivenciam também todo esse
processo de estudo, interação e convívio com os jovens da pesquisa. Buscar
ir além dos fatos manifestos, das verbalizações transcritas, das anotações de
campo e integrar esses elementos com a teoria aprendida e as próprias vivências
pessoais, é um aprendizado.
Um momento significativo foi o da devolução e re-significação dos
dados com os próprios adolescentes (Sarriera e cols.,2006). Em alguns
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casos os adolescentes participantes da pesquisa apresentavam novos dados e
interpretações aos dados sistematizados. Em outros, conseguiam captar o avanço
na percepção e significado dos dados, e se sentiam valorizados e orgulhosos
de suas descobertas. A pesquisa teria continuidade em forma de processo
sistemático de análise e discussão.
A elaboração de um vídeo sobre ‘Adolescência e Tempo Livre’ foi o momento
mais criativo do grupo o qual se dispôs a mostrar o seu cotidiano, retomar suas
falas sobre seus projetos pessoais e seu tempo livre. Foram vários encontros de
filmagens, para posteriormente ser editado o DVD com mais de 30 minutos de
conteúdo, das cinco horas de gravação. Foram os jovens membros do grupo de
pesquisa com os adolescentes que estruturaram o roteiro, identificaram os atores,
escolheram as cenas, articularam as diversas falas para dar vida e protagonismo
ao cotidiano dos adolescentes e suas formas de pensar. Assim como eles estavam
sendo os protagonistas do vídeo, buscando: coerência técnica, fundamentação
cientifica e capacidade de entender e interagir com outros contextos, como
profissionais em formação.
Esse instrumental, elaborado com os adolescentes, servirá de material de
sensibilização junto a pais, docentes e colegas, para construir um programa
psicoeducativo para o Tempo Livre dos Adolescentes.

Dimensões a destacar na abordagem investigativa do adolescente
Toda pesquisa e intervenção estão mediadas pela interação pesquisadorpesquisado. Não deve ser o propósito do pesquisador aplicar instrumentos
junto aos adolescentes para depois publicar suas descobertas em revistas
científicas, sem que os adolescentes tenham tido oportunidade de receber os
resultados, re-significando os mesmos, e dentro de um processo de constante
evolução, transformar os dados para avançar no nível de aprofundamento e
compreensão da complexidade do fenômeno pesquisado. Para fazer da pesquisa
uma intervenção, os participantes não devem ser considerados objetos, mas sim
sujeitos de mudanças no campo do conhecimento, das atitudes, das emoções
e dos comportamentos.
No caso adolescente, a sua participação é essencial. Ser protagonistas mais do
que observadores passivos. É a participação efetiva nos processos de investigação,
descoberta e intervenção que incrementa uma formação cidadã, na qual aspectos
sociais e políticos se traduzem em uma postura de responsabilidades e direitos,
conformando o que podemos chamar de empoderamento.
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A idéia de protagonismo juvenil não se restringe a uma estratégia
preventiva para comportamentos de risco, mas visa à formação de pessoas
conscientes e com potencial de multiplicação de conhecimentos e alternativas
no contexto de seus pares. Esta perspectiva, que dá voz e vez aos adolescentes,
visa ao incremento da autonomia e da responsabilização social através da
assunção de compromissos com sua rede de relações. Mas o caminho da
responsabilização não deve constituir-se em uma imposição de adultos. Deve
ser permeado pela livre iniciativa, pela liberdade de escolha de caminhos para
a resolução de problemas. É a promoção dos indivíduos, que são parte de
grupos, comunidades, culturas e nações. Capacitar os jovens para que sejam o
que querem ser e o que podem ser é o sentido primordial de lidar com pessoas.
Nesse caso, pessoas muito especiais, em plena fase da vida em que mudar
o mundo é uma questão de sonho misturada a uma energia esperançosa e
realmente transformadora.
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Juventude e vida cotidiana:
perspectiva da Psicologia Social Comunitária Latino-Americana
Maria de Fátima Quintal de Freitas

Mundo contemporâneo: introduzindo algumas reflexões
Quando presenciamos a fome e a miséria ao lado de um certo ‘anestesiamento’
das pessoas diante das diversas formas de ‘desumanidades contemporâneas’;
Quando cada vez mais vamos vendo contingentes populacionais que
migram em busca de melhorias de vida, trazendo com isso não só um forte
e doloroso desenraizamento e perda identitária e histórica mas também
repercussões psicossociais, conflitos e embates produzidos junto às populações
autóctones que se sentem ameaçadas;
Quando a violência – nas suas inúmeras formas e manifestações - além de
se tornar cotidiana e entrar nos lares, tem-se revestido de formas mais sutis e,
nem por isso, menos perversas e cruéis, entrando inclusive no universo juvenil
como uma maneira quase “natural” e esperada;
Quando o desemprego para os mais velhos, assim como o não emprego
para os mais novos, configuram-se como formas de negação da sua condição de
seres humanos e sociais, diminuindo a sua auto-estima, comprometendo a sua
coragem diante da vida e eliminado os seus sonhos de futuro, sem se falar na
descrença em si mesmos como seres de mudança e de transformação social;
Quando os diferentes segmentos excluídos, oprimidos e marginalizados
de nossa sociedade encontram nas condições ‘não institucionais e não oficiais’
- de trabalho, de tráfico e comércio de drogas, de tráfico e comércio de armas
e de corpos, como também nos diversos tipos e formas de violência - as suas
possibilidades de sobrevivência, que acabam por fortalecer, assim, o fatalismo
diante da miséria e da pobreza, e a aumentar a inevitabilidade diante de uma
vida curta, efêmera e precarizada;
Quando mesmo diante da iminência de destruição do planeta, como fruto
dos desmandos de longos anos, encontramos o imediatismo e o individualismo
como metas e valores básicos nas relações humanas, afetivas, profissionais ou
de convivência coletiva;
62
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Quando o tamanho do horizonte e do futuro que se apresenta às pessoas
e, em especial, à juventude, equipara-se ao comprimento das possibilidades
imediatas de um cotidiano sem escola, sem moradia, sem família, sem paz e
sem justiça, independentemente de se isso acontece no mundo ocidental ou
oriental, no mundo ao Norte ou ao Sul do Equador;
Quando tudo isso acontece, então podemos nos perguntar:
Como sustentar e (re)criar as bases de uma vida dignamente humana,
coletiva e solidária no cotidiano de nossas casas, ruas, parques, vilas e
cidades?
Esta parece ser uma pergunta que, incessantemente, a todos nós – e, em
especial aos psicólogos(as) sociais comunitários (as) - coloca desafios sobre o
nosso fazer psicossocial em comunidade. Numa época em que nos defrontamos
com inúmeros fenômenos que parecem reacender confrontos e, às vezes, conflitos
quase insolúveis, parece que a questão de como recuperar os valores básicos da
convivência humana, ao lado de como fazer com que isso integre e fortaleça as
redes de colaboração e participação comunitária, torna-se um dos maiores desafios
e tarefas à atual Psicologia (Social) Comunitária, antes mesmo de pensarmos em
possibilidades de organização e de mobilização comunitárias.
Parece, então, que vivemos num tempo em que devemos re-editar e reencontrar as razões para uma convivência humana em comunidade, como
sendo a razão da construção de nossa humanidade. Com isso, pode-se fazer uma
reflexão sobre a atuação e intervenção em comunidade, assim como sobre as
possibilidades de que as comunidades e as pessoas participem, solidariamente,
na construção de seus projetos de existência. E, em especial que pensemos no
que isso toca, afeta e impacta uma juventude que, hoje, parece se encontrar em
uma encruzilhada, seja para recuar ou prosseguir. Recuar diante das incertezas
e baixas possibilidades de realização de seus projetos e de seu futuro concreto.
Prosseguir na luta pela construção de possibilidades de redes de convivência
que preservem a solidariedade e as formas cooperativas de participação. Desta
maneira, considera-se importante detectar em que condições e com que
perspectiva esta juventude pode avançar ou recuar, e que processos psicossociais
tornam-se decisivos em seu cotidiano de relações, para uma perspectiva solidária
de convivência comunitária.
Quando o mundo parece dar-se conta de que temos pouco tempo para
garantir um futuro aos nossos netos, seja na dimensão ecológica, seja na
dimensão das relações humanas, seja na dimensão da perspectiva de futuro a
partir de um presente que pouco garante as condições básicas de vida, algumas
reflexões e preocupações ocupam espaço.
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Que aspectos teóricos e metodológicos são importantes e estão ligados
à intervenção comunitária, à prática psicossocial e às condições necessárias
para uma atuação que ajude a formar pessoas cada vez mais comprometidas e
participantes em projetos coletivos e de melhoria de vida?

Qual a “Parte” da Psicologia (Social) Comunitária no mundo atual?
Olhando-se, de um lado, o movimento de crescimento, ampliação e
fortalecimento da Psicologia, nos últimos tempos, e, de outro, as próprias
necessidades e desafios que têm se apresentado às diferentes populações e
nacionalidades, no mundo contemporâneo, poder-se-ia dizer que o campo das
ações, programas e projetos comunitários vem recebendo uma valorização e
reconhecimento nunca tido antes. Assim é que encontramos, nos mais diversos
governos, países e continentes, diferentes propostas de políticas públicas que
estão – independentemente das diferenças conceituais, metodológicas e políticas
– dirigidas à organização e mobilização comunitárias, ao desenvolvimento e
construção de redes sociais, e à participação da população em torno de um
projeto de cidadania que traga benefícios para a maioria da população. É neste
cenário que hoje, depois, por exemplo, de pelo menos três décadas de trajetória
de construção na América Latina, vemos a materialização de uma espécie de
´necessidade social´ ao se olhar o campo de ação da Psicologia Social Comunitária
no mundo atual.
O interesse pela Psicologia Social Comunitária, antes tímido e hoje já
assumidamente incluído nos programas pró-cidadania e de políticas afirmativas,
manifesta-se em solicitações institucionais para a análise e levantamento
de alternativas para os diferentes problemas sociais, como os ligados, por
exemplo, à relação saúde-adoecimento, às condições de trabalho e sobrevivência
psicossocial, às diversas formas de exclusão, discriminação e preconceito relativas
aos processos educacionais, às perversas formas de convivência imbricadas
com as diversas manifestações (concretas e simbólicas) da violência , dos
impedimentos e das violações dos direitos humanos, e às possibilidades de
construção de redes solidárias de convivência humana, em um mundo, hoje,
fortemente marcado por relações competitivas, individualistas, discriminatórias
e de marginalização social.
Quando pretendemos desenvolver trabalhos e práticas de intervenção
em uma perspectiva histórica, coletiva, participativa e de melhoria da
vida, as condições concretas de vida das pessoas devem ser consideradas e
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contextualizadas. Isso aparece através de uma preocupação em que as pessoas
consigam sobreviver às adversidades e desumanidades de suas vidas para
que, depois, possam transformar as alternativas de sobrevivência – inclusive
psicossociais - em maneiras mais dignas e exemplares, para a (re)construção
uma existência de fato, humana, especialmente nos dias atuais.

Aspectos conceituais no campo da Psicologia Social
Comunitária Latino-americana e Brasileira
Ao longo do processo de construção e consolidação da área da Psicologia
Social Comunitária, no Brasil, nas últimas quatro décadas, verifica-se que alguns
aspectos conceituais, metodológicos e de compromisso político-profissional
imprimiram uma marca peculiar para esta prática de intervenção que pôde
aliar-se a outros campos, como o da Educação Popular, das Ciências Sociais e
da Saúde Pública (Freitas, 2000, 2003, 2005;Montero, 2003; Wiesenfeld, 2002;
Serrano-Garcia, 1992).
Que marca é essa? Clara e explicitamente trata-se de uma preocupação e um
compromisso em desenvolver trabalhos de intervenção, comprometidos não só
com a construção de um conhecimento afeito á realidade concreta das pessoas,
mas fundamentalmente que possa trazer subsídios para os problemas reais da
população de tal modo que ela possa tornar-se autora e atriz da sua própria
história cotidiana de transformação e busca de relações mais justas e dignas.
O resultado das sistematizações sobre as experiências comunitárias e
as propostas metodológicas ao longo destes anos - baseadas na chamada
investigação-ação-participante (IAP) ou pesquisa participante – mostraram a
existência de eixos conceituais centrais que passaram a ser utilizados seja para
a implementação de diferentes formas de intervenção ou atuação nas variadas
dinâmicas comunitárias, seja para a formação e preparação de novos quadros
profissionais, seja para a proposição de análises psicossociais relevantes e
comprometidas com a formulação de programas comunitários e de políticas
públicas dirigidas ao fortalecimento de redes comunitárias mais solidárias,
justas e humanas (Montero, 1994,2003; Martín-Baró, 1987,1998; Freitas, 2002,
2003; Wiesenfeld, 2002).
Assim é que encontramos diferentes estudiosos que, nos últimos anos, têm se
debruçado sobre questões – teóricas e práticas - relativas ao desafio de promover,
no dia a dia das relações humanas, contextos e significados que sejam de fato
catalisadores dos processos de democracia, de solidariedade e de justiça na vida.
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Embora empregando categorias teóricas nem sempre coincidentes semanticamente,
pode-se dizer que da perspectiva do compromisso e da preocupação para com
a vida concreta e as relações pró-cidadania, alguns destes investigadores trazem
contributos importantes para o campo das práticas psicossociais em comunidade,
na linha do exposto neste trabalho. Como autores para além do campo específico
da psicologia social comunitária, podemos citar Chantal Mouffe (2004,2005,2006),
Ernesto Laclau (2004), Alain Touraine (2005), Alberto Melucci (2001,2004), José
Machado Pais (2003), entre outros, que nos remetem a analisar as práticas de
intervenção comunitária dentro de uma perspectiva de como fazer com que no
cotidiano dos diferentes agentes comunitários – sejam eles externos e/ou internos
– seja possível construir, de maneira coerente e efetiva, práticas e ações coletivas
que reforcem uma solidariedade e justiça, que vá de encontro aos princípios
democráticos propugnados .
Considerando as propostas de ação e intervenção comunitárias (Freitas,
2005) e, também, os tipos de pesquisa qualitativa e de intervenção participante,
algumas dimensões conceituais importantes localizam-se nos seguintes aspectos,
processos e dinâmicas psicossociais que estão presentes nas relações cotidianas,
a saber:
a) a rede de relações que os jovens estabelecem dentro da comunidade, seja acontecendo em pequenos e/ou grandes grupos, assim como a sua transitoriedade
e constituição;
b) as crenças e os valores em relação a si mesmo, aos outros e à confiança na
capacidade de mudança e enfrentamento das adversidades, de tal modo que
contribuem para que as pessoas envolvam-se ou não em trabalhos comunitários,
seja numa perspectiva individual ou coletiva;
c) as diferentes e sutis formas de opressão, discriminação, competição e preconceito
que se instauram nas relações interpessoais e que podem, muitas vezes, fragilizar redes comunitárias antigas que pareciam estar sólidas e bem constituídas;
assim como, as possibilidades de construção de formas de coesão, cooperação
e conscientização entre os diferentes atores envolvidos e nas diferentes esferas
e hierarquias de relacionamento na dinâmica interna da comunidade;
d) as diferentes formas de ação - individual e coletiva – que podem contribuir para
formas de politização da consciência que potencializam laços mais ou menos
sólidos de participação e convivência comunitárias.

Assim, na experiência dos trabalhos da Psicologia Social Comunitária
Latino-Americana, os processos psicossociais de participação e conscientização
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são fundamentais para análise das redes comunitárias buscando-se o encontro
de estratégias de sobrevivência cotidiana que estejam comprometidas com a
construção de redes de solidariedade, cooperação e resgate da dignidade quando
das relações travadas no cotidiano das pessoas (Freitas, 2000, 2002; Martín-Baró,
1987; Montero, 2003).
Desta maneira, podemos, então, perguntar: que desafios colocam-se à prática
comunitária se pretendemos construir redes comunitárias mais solidárias e
dignas?
Tomando como ponto de partida, de um lado, o compromisso com a
construção de redes solidárias e mais humanas e, de outro, os desafios de um
mundo globalizado que ao produzir o incentivo ao imediatismo não fortalece
os laços na direção da solidariedade, poderíamos dizer que um grande desafio
enfrentado, hoje, refere-se àquilo que alguns autores (Mouffe, 2005,2006;
Mouffe & Laclau, 2004) denominam de como “radicalizar a democracia”: ou
seja, como ajudar a tornar o mundo mais justo e digno, garantindo a liberdade
às diversidades e diferenças, e tentando eliminar os preconceitos e iniqüidades
no dia-a-dia (Freitas, 2005; Touraine, 2005; Melucci, 2004).
Vale a pena ressaltar, aqui, que os problemas relativos à injustiça, à
pobreza e ao sofrimento humano, assim como seus determinantes estruturais
e conjunturais, podem infelizmente continuar a existir mesmo que se fale, se
defenda e se viva em uma sociedade democrática. Infelizmente, nossa história
bem mostra isso! Temos sociedades democráticas que não souberam ainda
eliminar a injustiça, a pobreza, o sofrimento humano, embora tenham seus
programas sociais elaborados em nome desta pretensa eliminação!
Na perspectiva da Psicologia Social Comunitária latino-americana, fazer a
radicalização da democracia implica algumas dimensões (Freitas, 2005; Melucci,
2004; Mouffe, 2005; Touraine, 2005): significa apropriar-se do conhecimento
histórico a respeito da vida social dos diferentes grupos e comunidades com
os quais trabalhamos; implica articular isso com as dimensões da vida em
que acontecem os episódios sociais significativos (locais, regionais e globais);
compromete-se em compreender a vida das pessoas, detectando seus problemas
cotidianos e divisando que possibilidades de enfrentamento há; e implica buscar
alternativas de resolução através da construção de ações coletivas e comunitárias
dirigidas a fins coletivos, no sentido de contribuir para a formação de cidadãos
e atores coletivos desde uma perspectiva psicossocial no cotidiano da vida
concreta. É neste sentido que a Psicologia Social Comunitária tem uma tarefa
importante a cumprir, no momento em que tome, como matriz principal dentro
dos trabalhos comunitários, os cotidianos de existência das pessoas e as redes
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de convivência comunitária que constroem como categorias de análise e de
intervenção (Freitas, 2003, 2005).
Desta maneira, a experiência nos trabalhos comunitários permite-nos dizer
que as práticas comunitárias ou de intervenção comunitária não se restringem
tão somente à organização, mas envolvem também intrincados processos
psicossociais que abrangem, desde a identificação de metas e prioridades comuns
ou com graus de antagonismo que permitam um mínimo de negociação no dia
a dia dos envolvidos; passando por formas de mobilização e organização dos
distintos setores da comunidade, chegando até a diferentes modos e processos de
participação comunitária, cuja intersecção dá-se diretamente na vida cotidiana
dos diferentes representantes e participantes. Além disso, tem-se detectado
que a rede comunitária de vida e de convivência, num dado contexto, depende
diretamente da forma e dos modos de existência e sobrevivência psicossocial
que os diversos atores sociais imprimem em seus cotidianos. Com isso, pode-se
afirmar que, para haver algum grau de mobilização, organização e, também,
participação comunitária, temos de adentrar nos processos de constituição da
vida cotidiana de cada um dos agentes comunitários e, posteriormente, analisar
as possibilidades de enfrentamentos, embates, confrontos, alianças, adversidades,
conflitos e negociações que eles podem estabelecer entre si e em cada momento
das suas práticas comunitárias (Freitas, 2003, 2005).
Dessas possibilidades - desde os enfrentamentos e conflitos até as alianças
e negociações – nos deparamos com uma rede intrincada, complexa e mutante
de tensões (que apresentam maior ou menor intensidade, a cada momento do
trabalho comunitário) que se estabelece entre os participantes dessas práticas,
sejam eles agentes externos e/ou internos. E, esta rede intrincada vai adquirir
existência e força nos meandros da vida cotidiana que é construída através da
ação de cada um dos atores envolvidos, seja nos espaços públicos e/ou íntimos.
Deriva, então, disso, que a participação - vista como um processo complexo e
intrincado naquilo que se refere aos aspectos psicossociais da constituição do
Homem e das possibilidades de envolvimento, compromisso, engajamento
e justificações da ação – aparece, também, como um fenômeno psicossocial
importante a ser visto e analisado, sob a ótica da psicologia social comunitária
durante a realização dos trabalhos e práticas comunitárias. Intimamente ligado
a isso, nos deparamos com os níveis ou processos de conscientização que se
constroem, durante as diversas etapas do trabalho comunitário, seja em relação
à prática desenvolvida, ao papel de cada participante e às relações entre os
diferentes agentes envolvidos, assim como em relação aos projetos executados
e aos resultados obtidos ou por alcançar.
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Nesta dinâmica de buscar maior participação e conscientização nos projetos
comunitários, dentro de uma perspectiva de que sejam mantidos, preservados
e fortalecidos valores básicos de justiça, dignidade e solidariedade, é que faz
sentido perguntar sobre o caráter político que os trabalhos comunitários
deveriam ter para atingir a mudança nessa direção ou, pelo menos, minimizar
os conflitos vividos no dia a dia que tornam a vida coletiva mais distante. É,
também, aqui e por isso que a vida cotidiana aparece como categoria principal
nas práticas comunitárias, ou seja: como fazer com que as pessoas iniciem, em
suas vidas cotidianas, processos de participação e recuperação/manutenção numa perspectiva de educação e formação continuada pró-transformação - da
dignidade de existência, para que considerem legítimo e justo viverem assim,
no âmbito coletivo e individual.
Assim é que a psicologia social comunitária acaba por ter o privilégio de
tomar a vida cotidiana das pessoas, como um foro específico de ação, de análise,
de levantamento e de encontro de alternativas para um mundo mais justo e
digno.
É na vida cotidiana que são forjadas as ações, as suas possibilidades de
intersecção com outros atores sociais, as diferentes maneiras de negociação,
de tensão e de conflito; assim como as possibilidades de avanço e de recuo dos
próprios trabalhos comunitários, cujas significações primeiras vão se explicitar
e expressar nas dimensões - íntimas e públicas - deste cotidiano, vivido pelos
diferentes atores/agentes comunitários.
Surgem, portanto, neste momento, três situações que têm se configurado
como desafiadoras para os trabalhos comunitários (Freitas, 2003, 2005; MartínBaró, 1998), em sua rede cotidiana de interações. O desafio está no fato de tais
condições serem necessárias à implementação de ações coletivas no cotidiano
(Freitas, 2003), dentro de um projeto comunitário, tendo o claro compromisso
com a melhoria das condições de vida e se constituindo em um projeto político
para a Vida Cotidiana.
Assim, nos trabalhos de intervenção psicossocial em comunidade, apresentase como desafiadora a tarefa de construir e cultivar uma cultura democrática, de
fato, no dia a dia das pessoas, em que sejam compartilhados valores de justiça e
de dignidade, tanto na perspectiva pública como privada de cada indivíduo. A
segunda situação desafiadora refere-se a como consolidar e construir relações e
redes comunitárias e associativas, dentro de uma concepção de solidariedade e
dignidade, em que se evitam alternativas individualistas nas redes de interações.
O terceiro desafio refere-se à dimensão da participação nas esferas públicas:
como fazer com que as pessoas acreditem que vale a pena participar, que confiem
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que haverá melhorias em suas vidas, e que as mudanças podem ser mantidas
na esfera comunitária, estendendo-se também para a vida privada e mantendo
os benefícios coletivos.
Nesse sentido, as atuações e intervenções realizadas nas dinâmicas e
contextos comunitários devem ser dirigidas àquilo que é feito e à maneira
como fazemos, além de se identificar os significados sobre esse fazer (o que
é feito e como é feito). Assim, na visão da psicologia social comunitária e
dentro da proposta de radicalizar a democracia, deve-se, também, analisar os
determinantes responsáveis pelos vergonhosos padrões de desigualdade social,
injustiça, violência, miséria, enfim, qualquer forma de falta de humanidade que
tornam o cotidiano das relações, também, desumano (Freitas, 2005; MartínBaró, 1998).

Trabalhos comunitários e politização da consciência
Hoje encontramos as ONGs (de variadas origens e características)
com diversos temas, enfoques e interesses, envolvendo um contingente de
profissionais e voluntários dispostos, com a melhor das intenções e motivações,
a “ fazer algo” em prol dos “ desfavorecidos, necessitados, desvalidos, excluídos”
. Parcela significativa de jovens, dos mais variados extratos socioeconômicos,
integra-se nesses contingentes para fazer algo. Temos, também, os diferentes
projetos de extensão e/ou pesquisa que - em quase todas as universidades e
faculdades de psicologia, educação e ciências humanas e sociais - estão sendo
realizados, e que parecem ter a fórmula mágica para ‘capacitar para a defesa da
cidadania’. Em verdade, expressam, muito mais, a defesa e compromisso para
com uma cidadania voluntária e imediatista, do que por um efetivo compromisso
político-social de transformação, em que o projeto político para uma sociedade
justa e digna, apresente-se como o balizador das ações e programas a serem
implementadas (Freitas, 2005, 2006).
Diante de tudo isso, podemos dizer que há uma demanda da sociedade por
trabalhos e práticas em comunidade – fato este já apontado nos anos 90, nas
análises realizadas por aqueles que já trabalhavam há algumas décadas nesse
campo, ao buscar compreender as repercussões e significados desse grande
movimento expansionista pró-trabalhos em comunidade. Essa demanda exerce
uma forte pressão, inclusive nos cursos de formação, para que professores, alunos
e seus projetos envolvam-se e se dirijam a atividades ligadas à realidade concreta
da sociedade civil (Freitas, 2002, 2006). Desta maneira, hoje nos deparamos com
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inúmeros trabalhos sendo realizados em situações comunitárias, lidando com
problemas de violência urbana, doméstica e familiar; com problemas ligados às
drogas e à falta de perspectiva de futuro das gerações dos jovens ou mesmo as mais
velhas; com as relações familiares e interpessoais; assim como trabalhando com a
falta de emprego e enraizamento psicossocial; e/ou com as formas de sofrimento
e solidão existencial repercutindo, todos estes fatores, de diferentes maneiras
e intensidades, nas relações cotidianas e produzindo impactos psicossociais
importantes para a vida cotidiana da sociedade (Freitas, 2006).
Um subproduto da pressão, desta demanda da sociedade civil para com os
trabalhos e programas comunitários, é que o próprio aumento de tais práticas,
em diversos contextos e dinâmicas comunitárias, orienta-se por uma busca de
eficácia e eficiência dos resultados pretendidos, colocando, assim, a população
em uma posição de destinatária e receptora das atividades e programas a serem
implementados. Com isso, seria prematuro e, talvez, ingênuo, falar que há, nos
trabalhos realizados, um compromisso para com a construção de uma cidadania
e politização da vida cotidiana, que estaria justificando ou explicando esta
grande afluência de profissionais e seus formandos às situações despauperizadas,
excluídas, oprimidas e exploradas da vida social (Freitas, 2003, 2005; MartínBaró, 1998).
Se, de fato, os efeitos e impactos dos trabalhos comunitários tivessem
culminado nesses propósitos de construção da cidadania e politização da vida
cotidiana, poderíamos já contar, hoje, com um grande contingente de pessoas
já tendo uma forte conscientização e uma efetiva participação nas diferentes
esferas de decisão da política pública e de encaminhamento de ações e projetos
coletivos na sua vida cotidiana. Lastimavelmente não é isso o que se presencia
em nossos países na América Latina. Em verdade e infelizmente, o que se vê
não é uma relação direta entre, de um lado, o aumento das práticas e trabalhos
comunitários e, de outro, o aumento da conscientização e participação da
população. Em outras palavras, pode-se dizer que o aumento no número e
realização dos trabalhos comunitários não tem trazido mudanças significativas
– em termos de projeto de futuro - na vida cotidiana dos setores envolvidos.

Juventude e a vida cotidiana
Na perspectiva de fortalecer a cidadania e as relações éticas, os trabalhos
de intervenção comunitária devem ser realizados, também, através de relações
de horizontalidade e parceria, estabelecidas com os diferentes atores e agentes
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comunitários, de tal modo que possam ser construídas parcerias que levem a
caminhos de transformação das condições de vida das pessoas.
Estamos aqui a falar do Campo de Ação e Intervenção Comunitária, dentro
da perspectiva psicossocial que, felizmente, nos últimos anos, passa a ter um
lugar de maior destaque e importância nos variados programas e projetos de
políticas públicas.
A perspectiva de análise presente, no campo de ação da psicologia social
comunitária, tem-se mostrado como importante para a compreensão das práticas
profissionais junto aos mais diferentes setores e segmentos populacionais,
assim como aos programas de políticas sociais afirmativas, sejam demandados
pelos Governos e suas propostas oficiais, sejam solicitados pelas inúmeras
organizações não governamentais, sejam foco de preocupação de grupos de
profissionais e entidades filantrópicas envolvidas com as problemáticas sociais,
que estão a assolar parte significativa de nossa população, nos mais diferentes
continentes.
Aqueles que vêm trabalhando na direção de construir e fortalecer redes
solidárias de convivência, em contextos educacionais e comunitários, deparam-se
com desafios e dilemas relativos ao fazer e ‘como fazer’, sobre ‘o com quem fazer’,
‘de que recursos dispor’ e ‘como proceder à escolha dos melhores instrumentais’,
e ‘em que situações e/ou contextos’ deve prosseguir, retroceder e/ou negociar as
distintas tensões que se instauram na prática comunitária.
Neste momento, pode-se indagar sobre: como o fato de entender o
cotidiano dos jovens pode ajudar a compreender ou vislumbrar alternativas
para a construção de redes solidárias e para a defesa da cidadania e da ética no
mundo atual?
Se queremos olhar e compreender a dinâmica e prática comunitárias,
devemos identificar alguns obstáculos para a implementação das ações nos
projetos comprometidos com o fortalecimento dessa rede de solidariedade na
comunidade e nos diversos grupos. Deve-se buscar identificar elementos de
tensão que estão presentes no cotidiano das relações e que podem contribuir
para que as pessoas continuem ou não a fazer o que fazem, assim como para
justificar o que fazem (ou não fazem).
Por que a população não aumenta sua participação e conscientização sobre
o que vive e o que lhe acontece, apesar de podermos dizer que há, hoje, mais
trabalhos comunitários, mais gente disposta a realizá-los e maior aproximação
dos profissionais para com a sociedade civil, de modo geral? Falando-se mais
especificamente, poderíamos indagar sobre como os jovens vêem e vivem suas
vidas, seus mundos e como estabelecem as relações em seu cotidiano? E como
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a Psicologia Social Comunitária pode compreender isso e, ao fazê-lo, propor
caminhos para um (re)construção ou fortalecimento das redes de solidariedade
e de garantia dos direitos básicos na vida destes jovens e dos diversos grupos
comunitários?
Assim, pensar em implementar processos psicossociais de intervenção junto
a grupos ‘locais/naturais’ e, entre eles, aos jovens e seus grupos comunitários,
pode contribuir para o fortalecimento dos processos de conscientização
e participação, para a formação de identidades pró-cidadania e para a
constituição de sentimentos de pertencimento ao grupo/comunidade que
podem maximizar situações de cooperação e solidariedade na vida cotidiana
(Freitas, 2002;2003).
Com a preocupação de compreender o cotidiano e as diferentes formas de
ação e interação e as possibilidades de práticas comunitárias que os jovens têm
em seu dia a dia, apresentam-se, a seguir, algumas informações a respeito dos
jovens em uma região metropolitana no Brasil – jovens estudantes de periferia e
jovens universitários – sobre o que pensam, o que fazem, como vivem suas vidas
e que perspectivas de futuro vêem para si e para o mundo., considerando-se a
possibilidade de trabalhos e programas comunitários.

O que os jovens dizem sobre suas vidas e o futuro?
Foram realizadas entrevistas, abertas e semi-estruturadas, coletivas e, também,
foram feitas três discussões em grupos focais com 18 jovens de periferia, de duas
capitais brasileiras, a respeito das razões para seu ingresso nos Grupos de Jovens e
sobre as explicações e significados que atribuem às atividades que desenvolvem, e
aos problemas existentes em sua comunidade e bairro, buscando-se compreender
como estes jovens concebem e vivenciam suas vidas, seus problemas e que
alternativas vislumbram em seus cotidianos. Os dados foram analisados sob forma
quantitativa e qualitativa, empregando-se categorias a posteriori.
Os jovens pertencentes ao Grupo de Jovens, que foram entrevistados e
participaram de grupos focais (18 em dois grupos focais de 10 e 8 participantes
cada um), têm idade variando de 14 a 26 anos, concentrando-se na faixa de 14
a 19 anos (12 jovens), e vivem na periferia de um centro urbano, na região sul
do Brasil. Todos pertencem a Grupos de Jovens, independentemente de sua
orientação religiosa, que se caracterizam pela realização de algum tipo de trabalho
e prática comunitária no bairro em que residem. Moram em casas alugadas ou
pertencentes a alguém da família, como avós ou tios, compartilhando o mesmo
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terreno e espaço de convivência. Quando a casa é própria, isso se dá, também,
pelo fato do terreno ser de algum avô/avó que assim permite a construção de
uma moradia independente. Vivem, geralmente, com a mãe e irmãos, havendo
também ou a figura paterna ou a do padrasto. Sempre há um desempregado ou
em condições de sub-emprego (pai/padrasto ou mãe e irmão/irmã) na casa.
Todos os Grupos de Jovens nos quais atuam existem há pelo menos quatro
anos, estão ligados à Igreja (católica ou evangélica) e desempenham atividades
comunitárias e rotineiras tais como encontros religiosos e de reflexão espiritual,
discussão de temas de interesse dos membros e desenvolvimento de alguma
tarefa de assistencialismo comunitário (alimentos, agasalhos e medicamentos,
além de eventuais visitas a doentes em seu bairro). A quantidade de jovens
participantes destes grupos variou de 19 a 38, sendo que em torno de 25 são
os que regularmente estão presentes, reunindo-se aos sábados e desenvolvendo
os trabalhos planejados. Nos grupos de orientação católica há uma discussão
e participação de todos para o levantamento de necessidades e a definição dos
temas e atividades a serem feitas. Nos de orientação evangélica, geralmente, é
o coordenador do grupo, após ouvir as demandas dos jovens, que propõe os
encaminhamentos que são seguidos pelos demais.
Os motivos apontados para o ingresso e participação nos Grupos
distribuíram-se desde curiosidade por verem algum amigo ou namorado já
participando, influência e convite destes, sugestão de outras pessoas mais velhas
ou experientes, desejo de fazer alguma coisa pela coletividade até um incômodo
e insatisfação diante da situação de pobreza, violência e abandono em que o
bairro e suas vidas estão. Alguns (todos dos Grupos de orientação evangélica)
apontaram não ter tido, inicialmente, uma crença de que continuariam no
Grupo de Jovens, visto que pouco esperavam do mesmo, além de serem pouco
conhecidas as atividades deste Grupo.
Todos os jovens apontam, de alguma maneira, o papel social que o Grupo
de Jovens possui: de contribuir para algum tipo de melhora ou mudança no
bairro e comunidade, seja pelas atividades de ajuda, visita e orientação, seja por
mostrar para os adultos do bairro/comunidade que os “jovens também têm a
cabeça assentada” e podem fazer “trabalhos sérios e corretos”, seja porque dizem
que a entrada neste grupo trouxe ganhos à sua vida (fizeram mais amigos e
receberam mais aceitação por parte dos adultos) e se sentem ‘pertencentes a
uma família’, em que cada um conta com o outro.
Os jovens indicam, ainda, como dificuldades existentes na dinâmica e nos
trabalhos dos Grupos, para a realização das atividades, os seguintes aspectos:
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a) falta de recursos básicos para tarefas e dinâmicas simples, como atendimento de
moradores, encaminhamento de doentes, ou realização de pequenas palestras
informativas;
b) próprio desconhecimento dos jovens sobre vários temas e assuntos, além de não
terem acesso e orientações a materiais específicos;
c) falta de certeza sobre o que estão fazendo em termos de resultados e eficiência;
d) como fazer discussões e reflexões sem ter brigas, fofocas e discordâncias internas
que podem enfraquecer o trabalho do grupo;
e) como manter os jovens nos grupos, e continuando a acreditar que vale a pena
fazer algo para o bem da comunidade.

Quanto às dificuldades que enfrentam e percebem em seus meios, os jovens
indicam a falta de união e confiança entre as pessoas, seguida de um medo
que os faz não estarem confiantes no bairro onde vivem. Os que atuam nos
Grupos de jovens dizem haver uma baixa participação e um interesse diluído
que nem sempre faz as reuniões serem numerosas. Diante disso, dizem que
precisam continuar para poder fazer sua parte e tentar contribuir com algo.
Dizem que as pessoas falam que “está tudo errado”, mas pouco contribuem, e
acreditam que “têm que pensar e colocar as idéias em ação também, fazendo
alguma coisa”. Outro problema apontado por todos é a droga, seja encontrando
amigos e vizinhos que a usam, seja o próprio tráfico existente e que ninguém diz
saber. Muitos indicam terem tentado retirar conhecidos desse mundo e vício,
mas confessam não saber o que fazer e que precisariam ter ajuda, recursos e
informações. Em segundo lugar a preocupação com as meninas no sentido destas
estarem mais suscetíveis à prostituição, aos chamamentos feitos pela suposta
facilidade vinda do mundo da droga, e à gravidez inesperada/indesejada que
acaba acontecendo.
Os jovens almejam outras formas de vida e lazer, reiterando em suas falas a
necessidade de terem um tipo de vida mais tranqüila e segura, mesmo quando
fazem o trajeto escola-casa. Mesmo assim, dizem que deveriam acostumar-se ao
fato de que ‘todos têm que sofrer para ter o direito de sobreviver’. A referência
aqui está a várias dificuldades sobre o cotidiano simples: ter alguém para ajudar
em casa; ter segurança ao cuidar dos irmãos mais novos; sentir-se inseguro ao
sair de casa, mesmo num trajeto curto; poder trabalhar mais que a mãe e/ou pai;
ter amigos em quem confiar; não saber se as gangues rivais poderão implicar
com os outros; poder andar de cabeça erguida na rua (literalmente) devido à
insegurança derivada desta rivalidade entre grupos ligados ao tráfico, e saber que
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vão poder envelhecer, pois estarão vivos. Assim, entre os problemas existentes em
seus bairros, os jovens, à unanimidade, apontam como principais a miséria, as
drogas, o desemprego, a violência e a falta de união entre as pessoas. Relatos de
conhecidos e amigos envolvidos com o uso de droga, assim como no tráfico, são
comuns e pertencem ao cotidiano destes jovens. Junto a isso, é também freqüente
o relato de saberem ou terem visto algum episódio de violência seguido de
algum assassinato. Alguns jovens ainda dizem-se preocupados com o aumento
de jovens que engravidam ainda muito cedo e não sabem o quê fazer. Relatos
de alcoolismo em suas casas, como na de amigos, é algo freqüente e, por isso
mesmo, apresentado quase como “natural” por estes jovens, considerando estas
situações inevitáveis ou esperadas.
Assim, os valores sobre a humanidade, o direito à vida, à paz e à família
estável compõem fundamentalmente as suas expectativas sobre o futuro que
desejam. As estratégias para essa obtenção localizam-se em uma espécie de
‘paciência socioconjuntural’: os jovens dizem ser necessário conformar-se e
serem pacientes, naturalizando a ‘sorte’ em envelhecer o que só aconteceria
para aqueles que souberem esperar e não terem situações perigosas para não
morrerem antes, devido à violência diária. Os significados sobre o cotidiano, as
relações socioculturais, e as crenças sobre a melhoria de vida indicam concepções
fatalistas e naturalizantes a respeito das condições concretas de vida, visto
que a superação das dificuldades condiciona-se à dimensão do tangível e do
imediato em suas vidas. Limitam a esperança de futuro aos direitos básicos à
vida, legitimando assim a exclusão social de classe da qual são alvos.
Entre as expectativas e projetos de futuro, os jovens têm como sonhos para
si e suas vidas aspectos afetivo-emocionais que parecem estar secundarizados em
seu cotidiano. Todos desejam “ser felizes” e esta dimensão vem apoiada em dois
aspectos articulados entre si: um, relativo à possibilidade de não ficarem sozinhos
em suas vidas tendo alguém em quem possam confiar e dividir, de fato, a vida;
e, outro, em poderem ajudar as outras pessoas e a sua família (normalmente
indicada na figura da mãe e dos irmãos).
Há aqui um certo sentimento de responsabilizarem-se tanto pelas
possibilidades de ajuda imediata e pontual, como por alguma chance de melhoria
para o futuro, seja no seu plano pessoal, como no do entorno social no qual
vivem. Entre os projetos profissionais os jovens indicaram várias expectativas
desde profissões distantes da sua realidade concreta de vida, como engenharia e
medicina, passando por trabalhos ligados ao caráter coletivo da própria atividade
do Grupo de Jovens, como Serviço Social e Pedagogia, passando por expectativas
de poderem manter o emprego incipiente que já possuem, normalmente ligado
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a alguma atividade de comércio, vendas, empregada doméstica, babá, auxiliar
de construção e serviços gerais, limpeza, entre outros.
Com relação aos jovens que vivem na periferia e a partir de suas opiniões
das discussões realizadas, pode-se dizer que as problemáticas vivenciadas
cotidianamente que mereceram destaque foram: a falta de perspectiva profissional
e pessoal dos jovens, devido às poucas possibilidades de emprego; ao fácil
aprisionamento e vulnerabilidade da sua vida cotidiana por parte do tráfico
de drogas; o forte sentimento de solidão e de impotência quando se referem à
idade, à vida, à família e às dificuldades geradas no relacionamento familiar por
estas condições existentes no bairro em que vivem. Além disso, o significado das
atividades comunitárias desenvolvidas pelo Grupo de Jovens e desenvolvidas
individualmente pelos jovens, ancora-se na possibilidade de fazer algo em
benefício de outrem, ressaltando-se o caráter assistencialista e de prestação
de auxílio, seja sob a forma material (donativos, comida, remédios, roupas)
ou simbólica (conselhos, orações, visitas e conversões ‘das almas perdidas’).
A natureza dessas atividades, apoiadas em auxílios materiais e espirituais,
ao caracterizar as pessoas como fazendo trabalhos assistencialistas, revela o
tipo de vínculo que é construído com a comunidade. Em outras palavras, ao
fazerem isso, redimensionam-se o lugar e o significado da participação de
cada jovem, assim como das possibilidades de participação de outras pessoas
nos grupos e/ou formação de novos grupos. Desta maneira, realizar atividades
comunitárias, independentemente de seu caráter assistencialista, de modo
freqüente ou esporádico, parece se constituir como a expressão de fragmentos
da vida cotidiana comunitária, apoiada numa crença de que o máximo a ser
feito é uma ajuda, ao lado de uma certa aceitação com respeito aos problemas,
dificuldades e tragédias que possam estar a existir. Identifica-se, assim, a
dimensão psicossocial presente nas diferentes possibilidades de ação, individual
e coletiva. Neste sentido, acreditam que a precariedade do lugar onde moram,
aliada às condições inseguras e insalubres de existência, podem, um dia, ser
modificadas e superadas, muito mais como resultado de mudanças na sua vida
individual, do que em transformações coletivas, como fruto de ações conjuntas
e participativas de todos os que se encontram na mesma condição.

Que naturalizações da vida cotidiana estas dinâmicas revelam?
As razões apontadas tanto para a entrada como para a permanência
nos Grupos de Jovens localizam-se, em vários dos respondentes, no uso da

78 Pesquisa-intervenção na infância e juventude

persuasão, do convencimento e da admissão de uma certa culpa por não terem
feito algo antes para a melhoria das coisas. Esta visão reforça, em certa medida,
a idéia da inevitabilidade da “cota de sacrifício” para que ajudas, melhorias ou
trabalhos comunitários sejam feitos. Ou seja, para trabalhar e atuar no Grupo
de Jovens seria como se, de um lado, fosse necessária uma certa doação e, de
outro, esta doação, por si só, teria de vir acompanhada por um certo sacrifício
para indicar um grau maior da ajuda ou dos prováveis benefícios e ganhos.
Isso, por sua vez, favoreceria atitudes de aceitação e acomodação às situações
nas quais os intentos não resultassem em ganhos ou avanços para as práticas e
atividades comunitárias. Este círculo explicativo fortalece-se na medida em que,
tanto os jovens entre si como os coordenadores dos Grupos de Jovens, reiteram
inúmeras vezes que se faz necessário ajudar os outros, embora os motivos ou
embasamentos para isso fiquem diluídos ou pouco esclarecidos para cada um,
uma vez que não há discussões nem reflexões ou aprofundamentos históricopolíticos a respeito dos determinantes destas situações precárias que seriam
alvo da ajuda pretendida.
Mesmo nos Grupos de Jovens que têm, precipuamente, uma função social
e assistencial, implicados em fazer algum tipo de trabalho em prol dos outros, o
fato de continuarem pertencendo e participando também é difícil, porque faltam
dois aspectos importantes: um, material, ligado aos recursos mínimos para o
desenvolvimento das atividades e outro, simbólico, relativo aos conhecimentos
mínimos ou suportes epistemológicos para saberem o quê fazer nas situações
problemáticas. Como a realidade concreta deste grupos centra-se muito mais
no empenho e crença dos participantes que intentam várias atividades e
possibilidades, e como há vários obstáculos para a realização das tarefas, torna-se
mais fácil que aconteçam desistências ou fragilidades na crença em permanecer.
Aumenta mais ainda esta vulnerabilidade do grupo, se um dos sustentáculos
para a participação situar-se na persuasão dos companheiros ou coordenadores
e se as razões para este participar ainda não tiver um substrato de conteúdo
político, conjuntural e histórico.
Os jovens que mais têm permanecido e continuado, nos trabalhos
comunitários e nas atividades do grupo, caracterizam-se por serem: mais velhos,
por estarem há mais de dois anos nos trabalhos comunitários; acreditarem
fortemente na explicação cristã/caridosa da ajuda e da cota de sacrifício; sentiremse pertencentes a um Grupo com uma identidade já construída; e acreditarem
no Grupo como uma mediação para melhorar a vida das pessoas.
Portanto, o significado social e sentido pessoal do Grupo para estes participantes
é diferenciado e tem os seguintes aspectos psicossociais (Freitas, 2002):
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a) o Grupo fornece uma dimensão de pertencimento social e dá um sentido à vida
das pessoas em seu cotidiano;
b) permite a construção e consolidação de quadros de referência que se expressam
numa identidade que passa a ser compartilhada como, por exemplo, de serem
algum tipo de trabalhador comunitário; e
c) a importância de estar no grupo decorre, exatamente, do fazer, daquilo que as
pessoas realizam juntas, privilegiando em alguns momentos o processo deste
fazer, mesmo que o resultado não seja eficaz ou atingido.

Estes jovens que mais têm ficado nos grupos são aqueles que mais têm se
incomodado em fazer algo, revelando uma sensibilidade histórico-social, mesmo
que possa ainda ser pouco claro e com objetivos pouco viáveis, este fazer que
eles pretendem.
Os jovens identificam claramente os problemas reais existentes; entretanto,
é-lhes difícil identificar: a] os possíveis fatores responsáveis por isso, indicando
a falta de informações a respeito e de discussões mais amplas e politicamente
implicadas com a realidade social; e b] as alternativas a longo prazo e além do
assistencialismo para enfrentar tais problemas.
Encontra-se, então, aqui, um certo fatalismo e um caráter de inevitabilidade
das tragédias sociais a se sucederem ao longo dos tempos. Alia-se, aqui, uma
crença vaga e quase mística de que eles, jovens, podem fazer algo, visto que são
fortes e por representarem a tão propalada esperança, embora não saibam como
operacionalizar e viabilizar este fazer.
Essa idéia de força da juventude decorre em parte de alguns paradoxos que
surgem diante das tragédias vividas cotidianamente: de um lado, mortes à luz do
dia, outros jovens drogados, alcoolismo e doenças à porta de casa; e, de outro,
no mínimo, a busca por uma vida razoavelmente suportável, boa e alegre para
ser vivida diante disso tudo! Assim, quando eles próprios não estão imersos
nesta dinâmica de tragédias cotidianas ou conseguem sair, de certa maneira,
ilesos, pode-se dizer que se sentem como se tivessem uma força, dentro de si,
significativa para este enfrentamento cotidiano, ao lado de construírem algumas
estratégias psicossociais que os deixam mais “protegidos” psicossocialmente.

Estratégias de ação na vida cotidiana:
reflexões na perspectiva da Psicologia Social Comunitária
As informações, aqui apresentadas, a respeito dos Grupos de Jovens, sua
vida e seu cotidiano de participação e envolvimento, tiveram como preocupação
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compreender as repercussões destas dimensões para a realização e continuidade
de práticas de intervenção comunitária, assim como pretender identificar
elementos que poderiam ser responsáveis pelo fato de as pessoas participarem
ou não em determinadas atividades comunitárias.
Buscou-se compreender, então, como os jovens se situam e como haveria
(ou não) potencialidades para que: a] primeiro, tentássemos fazer com que eles
participassem e acreditassem que vale a pena participar; b] segundo, tentar ver
que tipo de participação existiria: se uma participação de fato efetiva, se uma
participação de consulta, se uma participação de deliberação e delegativa; e, c]
por fim, que conteúdo teria esta participação em termos de alianças e instâncias
envolvidas e que tipo de resultados poderiam ser esperados.
Nesse contexto, a vida cotidiana aparece como uma categoria fundamental
que deve ser analisada e considerada em um sistema ou rede de tensões, que
se coloca em constante mudança (Freitas, 2003). Assim, a dinâmica que se
estabelece é entre Vida Cotidiana x Participação x Estratégias de Sobrevivência
Psicossocial (Freitas, 2005). Compreender esta dinâmica nos leva a entender
alguns desafios e dificuldades que acontecem a todos os envolvidos nos trabalhos
comunitários e que podem afetar o desenvolvimento dessas práticas (Freitas,
2002,2005).
Estes aspectos referem-se: a) à forma e significado que a atuação e a
participação têm para as pessoas; b) aos impactos dessa participação em suas
vidas e, c) às formas de sobrevivência psicossocial que as pessoas encontram
em seu cotidiano, em termos da continuidade do trabalho, do tipo de avaliação
que fazem sobre ele e dos significados em suas vidas.
Nessa dinâmica, propõe-se considerar, na análise sobre a participação
e a vida cotidiana, a bipolaridade entre o “fazer” e o “sentir-se em relação
a esse fazer”, ou seja, entre o ‘agir’ e os ‘diferentes modos de se sentir
fazendo’, e isso independentemente do fato este ‘fazer’ ser real, próximo ou
comprometido com a realidade concreta na qual as práticas e intervenções
acontecem (Freitas, 2002,2003, 2005). Cada uma destas possibilidades
indica momentos específicos de atuação, cujos resultados e impactos – seja
em termos de objetivos do trabalho, seja em termos de importância e
sentido para as pessoas envolvidas – podem permitir que compreendamos
alguns motivos psicossociais para o fato das pessoas participarem, mais ou
menos, com maior ou menor envolvimento, enfrentarem mais ou menos
as adversidades e acreditarem que vale a pena (ou não) continuarem a
fazer o que fazem em suas práticas comunitárias cotidianas (Freitas, 2003,
2005, 2006).
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Considerando a exposição feita, objetivou-se apresentar aqui uma proposta
de análise para compreender a Vida Cotidiana e o porquê de as pessoas
participarem ou não em seus cotidianos, a despeito de terem condições favoráveis
ou não para isso. Ou seja, apareceu aqui um outro aspecto importante que se
refere a qual é a dimensão e o significado deste participar (ou não participar)
na vida das pessoas. Ao entendermos isso, podemos pensar em caminhos e
estratégias para programas comunitários e para propostas de intervenção e de
políticas públicas que, de fato, aglutinem as pessoas em trabalhos coletivos e com
compromissos também, coletivos em prol da solidariedade, justiça e dignidade
vividas na vida cotidiana.
É nesse sentido que se propôs, aqui, uma centralidade conceitual para a
Vida Cotidiana e os Processos de Participação, quando das análises psicossociais
a serem feitas sobre os diferentes tipos de trabalhos e de intervenções
comunitárias.
O emprego da categoria da cotidianidade como central, aqui, aparece na
direção de se buscar entender a sua dinâmica com vistas a compreender as
formas de relação e de interação no dia-a-dia das pessoas, que contribuem
para dois fenômenos intimamente relacionados: de um lado, quando a vida
cotidiana, ao permanecer densa e imanente às relações, continua a existir e a se
repetir em sua estrutura básica (ou seja, acontece de modo minimamente estável
e previsível para as relações e garante uma certa segurança, mesmo oscilando
entre a repetição e a inovação que fomenta o desenvolvimento humano), e, de
outro, quando a vida cotidiana deve existir evitando a alienação, em termos de
dar condições para a superação das formas de opressão e exclusão, ao eliminar
modos de naturalizar relações que tenham tais características, fazendo com que
haja uma superação das maneiras de considerar natural viver em condições
injustas e indignas (Heller, 1982). Isso aparece assinalado na postura históricocrítica de alguns autores ao mostrarem o caráter dialético e contraditório do
cotidiano, como Heller (1982) ao afirmar que:
“La vida cotidiana es el conjunto de las actividades que caracterizan las reproducciones particulares creadoras de la posibilidad global y permamente de
la reproducción social. No hay sociedad que pueda existir sin reproducción
particular. Y no hay hombre particular que pueda existir sin su propia autorreproducción. Em toda sociedad hay, pues, una vida cotidiana: sin ella no hay
sociedad. Lo que nos obliga, al mismo tiempo, a subrayar conclusivamente que
todo hombre – cualquiera que sea el lugar que ocupe em la división social del
trabajo – tiene una vida cotidiana (Heller, 1982, p.9)”
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Ao longo da construção do campo da Psicologia Social Comunitária, em
especial na última década, no Brasil, algumas categorias conceituais tornaram-se,
também, decisivas para a análise dos problemas vividos nas diferentes dinâmicas
comunitárias. Entre elas, pode-se dizer que a Vida Cotidiana e os Processos de
Participação adquiriram um lugar privilegiado para o desenvolvimento dos
projetos comunitários nas diversas políticas públicas (Freitas, 2003,2005).
Portanto, colocar a Vida Cotidiana e as Estratégias de Participação como
centrais nas análises psicossociais (Freitas, 2003, 2005) traz contribuições
importantes visto que:
a) articula a vida cotidiana com as possibilidades de ações coletivas e formas de
organização comunitária, permitindo entender porque nem sempre projetos,
muito bem elaborados e com as melhores das intenções, produzem as mudanças
esperadas na vida simples das pessoas;
b) revela as diferentes avaliações e significações que as pessoas dão para o seu fazer
e participar, de modo que considerem ter valido a pena (ou não) participarem
e se envolverem, nos projetos comunitários e em suas vidas, da maneira que o
fizeram ou que não fizeram.

Finalizando, pode-se dizer que o interesse e importância de compreender
a vida cotidiana e sua relações dentro das práticas comunitárias, assim como
dentro da rede cotidiana de interações, está no fato de se poder:
a) compreender as diferentes ações dos jovens e das pessoas, em geral, em suas
“intimidades psicossociais”;
b) compreender os sentidos que essas ações possuem para cada indivíduo, quando
sozinho ou em grupo;
c) entender como isso afeta a sua participação e o envolvimento em suas práticas
cotidianas, desde as participações mais esporádicas, até as mais organizadas e
coletivas.
Assim, ao entender a vida cotidiana, poderemos entender as participações e
as não-participações dentro das práticas comunitárias, das redes de solidariedade
e das diferentes formas de convivência. Poderemos encontrar o fio de ligação
da sociedade na vida cotidiana, assim como da vida cotidiana na sociedade, em
uma perfeita relação dialética, detectando as interconexões entre a vida cotidiana
e a vida pública, a partir da perspectiva psicossocial.
Poderemos, então, visualizar caminhos para que a vida cotidiana possa
se transformar em práticas de justiça e de liberdade, não só individuais
mas principalmente coletivas. Poderemos, assim, ter clareza sobre o tipo de
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sociedade que estamos ajudando a construir. E poderemos buscar a sociedade
que queremos e que nos é fundamental como seres humanos, dentro de
uma perspectiva coletiva, justa e digna. Poderemos também criar espaços de
atuação para os jovens, no sentido de que em suas vidas cotidianas poderão
ser construídas e fortalecidas redes de convivência que apontem para uma
solidariedade compartilhada e para projetos de futuro em que isso seja possível
e viável.
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Psicanálise e adolescência

A ignorância fecunda inerente à pesquisa-intervenção
Ilka Franco Ferrari

Um texto é um trovão que permanece ressoando por muito tempo, afirma
Walter Benjamin, no livro Passagens. Desse curioso modo de considerar o que é
um texto, depreende-se que, para assim ser considerado, ele haverá de produzir
efeitos, certa insistência repetitiva, com qualidade e grandeza suficientes para
se expandir no tempo e no espaço.
Os escritos que são apresentados, nesta parte dedicada à temática Psicanálise
e Adolescência, têm a vocação para o exercício do eco do trovão. Construídos
a partir de projetos de pesquisa circunscritos em modalidades originais de
pesquisa-intervenção orientadas pela psicanálise, testemunham o valor dessas
práticas de pesquisa na transformação dos sujeitos implicados, ai incluindo os
pesquisadores. Eles têm no horizonte a subjetividade da época e seus resultados
ultrapassam a dimensão de simples constatação e discussão de um problema.
Portam efeitos de transmissão e servem de referencial para outros trabalhos,
já que as autoras são generosas no detalhamento das formas de trabalhar. Se
outros pontos poderiam ser assinalados, a partir destes que são mencionados
já se pode constatar que o valor social que carregam será um dos subsídios para
seus ecos, inclusive, para além da academia.

Pesquisa-intervenção:
algo diferente do artefato que produz os resultados
Marília Mata Machado (2004), em um de seus importantes trabalhos sobre
a pesquisa-intervenção, conhecido como “A pesquisa-intervenção psicossocial”,
conta que foi no século XX que esta modalidade de pesquisa se consolidou.
Conforme explica, ela surgiu em meio a embates entre os defensores de uma
ciência pura e os partidários de uma ciência aplicada, entre os que defendiam a
situação artificial de laboratórios e os que trabalhavam num ambiente de vida
real, entre os que buscavam identificar estruturas e estudiosos das funções,
87
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entre os que privilegiavam fenômenos simples e os defensores dos estudos da
complexidade, entre aqueles que tudo faziam para garantir a neutralidade do
pesquisador e os cientistas engajados, entre os que queriam a total isenção e
não interferência do estudioso e os que viam como inelutável a implicação do
pesquisador no seu trabalho.
É no início do século XXI que Machado (2004) localiza o abrandamento
das polêmicas, favorecendo o lugar da pesquisa-intervenção no seio das ciências
humanas e possibilitando-lhe conviver com outros métodos. Embora dedicada
à modalidade de pesquisa-intervenção, cunhada de psicossocial, esta autora
precisa que, sob esta denominação ou outra, com ênfase na psicanálise ou não,
a pesquisa-intervenção tornou-se uma metodologia utilizada em inúmeros
trabalhos. Trabalhos em que a realidade social e a subjetividade se enlaçam,
não estabelecendo, a priori, um ritmo ou critérios que determinem seu sucesso
ou fracasso. A relação, mutuamente consentida, fazendo sentido para ambas as
partes, é o que faz com que pesquisas como estas aconteçam e tenham seu curso
garantido. A interrupção faz parte, então, do processo de um curso garantido,
já que haverá em jogo os não ditos, ideologias, recalques, etc, possíveis de
serem desvelados. Mas, informa Machado (2004) sustentada pela experiência,
a devolução do material obtido, parte do trabalho dos pesquisadores, seja por
meio de interpretações, relatos e/ou imagens, age como dispositivo que desvela
novos discursos, análises e elaborações que transformam.
Ainda que o método da pesquisa-intervenção seja controvertido quanto
à sua aceitação científica - à semelhança de outros métodos clínicos-, pois
considerado como excessivamente subjetivo e carente de controles fidedignos,
Machado (2004) assegura que ele tem crescido. Cresce e tem a vantagem de
garantir certa evidência para os achados, que não é retirada de um artefato
metodológico que criaria os fenômenos sob observação, como é o caso de
algumas pesquisas experimentais. O que é bem preciso, pois, como a autora
mesma diz, a pesquisa-intervenção se difere da situação onde o artefato produz
os resultados. Um exemplo claro é o relativo a um experimento em uma caixa de
Skinner, onde o sujeito experimental, popularmente conhecido como “o rato”,
não tem outra escolha que apertar a alavanca. A relevância para a pesquisaintervenção, considera Machado (2004, p.24), estaria no fato de que ela atua
como um “operador que permite observar e definir diretamente um objeto (um
conjunto social singular, um fato psicossocial real) e, simultaneamente, agir sobre
ele e mudá-lo, gerando, assim, evidências externas sobre social” .
É nesse contexto, então, que alguns profissionais inventivamente constroem
e desenvolvem seus projetos, com a responsabilidade dos que não ignoram que
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seus atos têm efeitos. Ana Lydia Santiago, por exemplo, orienta seu leitor sobre
o uso da “Conversação” como metodologia de pesquisa-intervenção, por meio
de pesquisa realizada no Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa em Psicanálise e
Educação/FAE/UFMG (NIPSE). Ali desenvolvem trabalhos que estudam as
parcerias-sintomáticas ou as formas do impossível que se manifestam no campo
da educação, considerando a associação livre coletivizada na produção de uma
enunciação coletiva, com certo efeito de saber. A orientação que subsidia esta
prática de pesquisa está localizada, como esclarece a autora, nas formalizações
sobre “Conversação”, feitas pelo psicanalista francês Jacques-Alain Miller, no
livro “La pareja y el amor” (2003), resultado da terceira Conversação Clínica,
acontecida em Barcelona, Espanha.
No contexto da Divisão de Psicologia Aplicada (DPA) da Universidade
Federal do Rio de Janeiro, em um projeto de pesquisa intitulado “A violência
pulsional na clínica contemporânea: fundamentos e vicissitudes”, Marta Rezende
Cardoso, Helena Carneiro Aguiar e Barbara Paraiso Garcia da Rosa abordam a
pesquisa-intervenção, a partir do atendimento clínico de um jovem. Se assim
o fazem, ressaltam, no entanto, que os aspectos investigativos são construídos a
partir de problemáticas suscitadas por um sistema conceitual e, essencialmente,
pelas questões apresentadas nos atendimentos psicoterápicos realizados por
membros da equipe de pesquisa.
Outro texto é o de Susane Vasconcelos Zanotti, resultado de pesquisaintervenção em um ambulatório de adolescentes, local onde comenta haver
arriscado a construção de uma clínica da parceria entre o médico, o paciente e
a psicanalista. O método utilizado é o “grupo de reflexão”, desenvolvido pelo
Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa e Intercâmbio para a Infância e Adolescência
Contemporâneas (NIPIAC), da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em “A
pesquisa-intervenção em um ambulatório de adolescente: de que mal se trata?”,
Zanotti esclarece que, por meio do “grupo de reflexão”, investiga-se e viabilizase a construção de um espaço de fala onde o mal-estar dos adolescentes pode
ser expresso.
Vera Lopes Besset, Luciana Gageiro Coutinho e Ruth H. Pinto Cohen,
também baseadas em trabalhos e ações desenvolvidos pelo NIPIAC, mais
especificamente na área de pesquisa intitulada Psicanálise Aplicada, têm como
referência o “grupo de reflexão”. Trata-se de um texto que tem a preocupação de
esclarecer o que se chama “grupos de reflexão”, certos princípios que os norteiam
e suas referências teóricas, além de apresentar uma pesquisa desenvolvida no
âmbito de um convênio com o governo do Estado do Rio de Janeiro, no bojo de
um projeto mais amplo, denominado ‘Jovem Total’. O texto de Suzane Zanotti se
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ilumina, no exercício do “grupo de reflexão”, quando se lê “Pesquisa-intervenção
com adolescentes: contribuições da Psicanálise”.
Os textos são, assim, exemplos vivo de práticas corajosas e transformadoras,
em uma época que tenta fazer tudo igual. E, em seus laços com a universidade,
não é exagero dizer que levam seus leitores à dimensão do que Lacan (19541955/1987, p.260) considerou como “ensino verdadeiro”.

Ignorância fecunda
As autoras, como os leitores poderão constatar, testemunham o que Miller
escreve ao iniciar o texto “O Rouxinol de Lacan” (2006), ou seja, que há duas
vertentes do ensino: acumulação e investigação. Há algo que é da ordem da
repetição e algo novo que instiga a investigação, já que não se ensina somente
repetindo. Diante do novo faz-se necessário o conhecimento acumulado, mas,
também, o defrontar-se com a ordem da contingência, do inesperado, sem
segurança pré-estabelecida. Machado (2004), conforme se escreveu antes, coloca
essa falta da segurança pré-estabelecida exatamente como uma das características
da pesquisa-intervenção, favorecedora de processos transformadores. No “O
Rouxinol de Lacan” (2006) Miller ainda adverte que, para lidar com a ordem
da contingência, só organizando lugares e produzindo encontros onde pessoas
circulam e se manifestam. Nos trabalhos que virão observa-se que a ordem
contingencial fazia parte das contas daqueles que os levaram a contendo, sem
que eles perdessem o norte do saber sobre a verdade como verdade de um tempo
ou de um momento particular.
É que na vida acadêmica ou no cotidiano da vida, não basta oferecer algo
como ensino para que com isso se aprenda algo, para que desse ensino se retire
saber. Lacan foi um estudioso que lembrou à humanidade, pelo menos aos
interessados na questão, que é um equívoco pensar que todo ensino é transmissão
de saber. Em “Alocução sobre o ensino” (Lacan, 1970/2003, p.303) ele orienta que
o ensino pode ser uma barreira ao saber, já que saber é homólogo ao gozo. Por
isso mesmo, um professor, como é o caso de quase todas as autoras dos textos que
virão a seguir, deve ser procurado para além das tarefas relativas ao saber. Isso
porque ele é efeito do ensino (Lacan, 1970/2003, p305). O professor se produz
no nível do sujeito e seu status depende do lugar que ocupa nos discursos. No
discurso do mestre ele é, simplesmente, “o professor”, o legislador que sustenta
a lei, o próprio mestre onde a lei não deve ser ignorada. E, evidentemente, isso
se aplica ao pesquisador.
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No Seminário que aconteceu em 1954-1955, “O eu na teoria de Freud e na
técnica da psicanálise”, Lacan comenta que aquilo que é da ordem do ensino é
algo bastante problemático. Mas, assegura, nunca se viu um professor estar em
falta por ignorância, já que jamais se viu alguém ficar desprovido do que dizer, se
ocupa a posição de ser aquele que ensina. E, por isso mesmo, ele pensava “que só
é ensino verdadeiro” aquele que desperta uma insistência naqueles que escutam,
algo da ordem deste “desejo de saber que só pode surgir quando eles próprios
tomaram a medida da ignorância como tal – naquilo em que ela é, como tal,
fecunda - e isso também vale para aquele que ensina” (Lacan, 1954-1955/1987,
p.260). Bom, se isso vale para aquele ensina, isso é válido para o que acontece
na academia, ainda que seja mais difícil pensar tal atitude na academia.
Ao escrever a conferência pronunciada em Milão, intitulada “Da psicanálise
em suas relações com a realidade” (1967/2003, p.352), Lacan lembra que “a
laicização do pacto prévio, tão completa quanto possível, instala uma prática
sem idéia de elevação”. Isso porque laicização do pacto é a forma original que ele
encontra para dizer que “a psicanálise não impõe orientação alguma da alma,
nenhuma abertura da inteligência, nenhuma purificação que seja prelúdio da
comunicação”. Nada mais propício ao inesperado e nada tão parecido com o
que Machado (2004) escreveu e já citado anteriormente..
Walter Benjamin, ainda no livro Passagens (2007, p 351.), ao falar de Gide
e Faguet, afirma que a imortalidade somente é permitida aos escritores com
capacidade de oferecer às sucessivas gerações alimentos renovados, pois, cada
geração tem uma fome distinta. Nas trilhas das formalizações dos imortais Freud
e Lacan, as autoras não ignoram que, na atualidade, os alimentos produzidos
pela psicanálise precisam ser reequilibrados, considerando, sempre, a prática
psicanalítica como aquela que dá lugar ao a-sistemático, ao particular.
Se o “ensino verdadeiro”, mencionado acima, supõe considerar uma
ignorância fecunda, ele supõe, então, inserir-se nas falhas do tecido da
realidade, naquilo que é estranho ao sistema ou, como se pode dizer de uma
forma lacaniana, inserir-se nas formas de materialização do real. Se o ensino
tem dimensão de acumulação/repetição e dimensão de pesquisa, no campo
psicanalítico, não parece ser equivocado dizer que, desde Freud, a investigação
considera a dimensão do real. Ainda que isso não apareça, com estas palavras, na
obra freudiana. No contexto do importante verbete de enciclopédia denominado
“Psicanálise” (Freud, 1923-1922/1969), Freud aborda a psicanálise como
procedimento de investigação, como método de tratamento e uma coleção de
informações psicológicas constituindo uma nova disciplina científica. Sobre o
procedimento investigativo que a caracteriza, dedica-se a dizer que ele se destina
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a processos mentais que são quase inacessíveis por qualquer outro modo. Mas, é
o próprio Freud que considerará a existência de algo que escapa à acessibilidade.
Com Lacan pode-se observar, com mais clareza, que deixar que os sujeitos falem
é condição fundamental para aceder ao inacessível, conforme dizia Freud, pois
algo de um saber se acrescenta ao real, já que o real não é para ser sabido. Mas,
trata-se de um real que pode se materializar, se escrever. Para dizer de um modo
simples, trata-se de um real que pode acontecer. E, por isso mesmo, torna-se
possível organizar lugares e produzir encontros onde as pessoas circulam e se
manifestam, transformando suas vidas. Basta voltar ao que escreveu Machado
(2004), embora no contexto da pesquisa-intervenção psicossocial, para constatar
que o valor de transformação está presente, não importa se sob esta orientação
ou não, nessa modalidade investigativa.
Tal consideração do real, presente na vida, funciona como contenção do
idealismo, conforme ensina a psicanálise. Idealismo encontrado na dimensão do
bem educar, bem ensinar, bem pesquisar, bem professorar... Por outro lado, é esta
mesma dimensão do real, não desconsiderada pelo profissional no desenrolar
de seus afazeres, que favorece o zelo pelos princípios de uma prática onde o asistemático tem lugar. Como afirma Lacan, no Seminário 17 (1969-1970/1992,
p.175), “a verdade está de fraldas numa cidade em que só habitam os seres de
maior pureza”. Se é tentador sugar o leite da verdade, não se deve ignorar que
ele é tóxico e dá sono. Assim, deve-se tomar cuidado para que as palavras, se as
queremos subversivas, não grudem demais no caminho da verdade.
Os textos que virão a seguir têm essa vocação, esse aspecto de algo
subversivo, no sentido do que não se cola e se aprisiona no S1 que constitui o
segredo do saber em uma situação universitária (Lacan 1969-1970/1992, p.175).
Ainda que seja tentador fazê-lo! Como trovões que ressoam por muito tempo,
incomodarão o sono propício a essa colagem.
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Pesquisa-intervenção com adolescentes:
contribuições da psicanálise
Vera Lopes Besset, Luciana Gageiro Coutinho e Ruth H. Pinto Cohen

Considerações preliminares: onde se insere nossa ação?
Desde os primórdios de sua obra, Freud debruça-se sobre as vicissitudes da
vida na cultura. Primeiro, entende a sociedade como entrave à sexualidade (Freud
[1898] 1989), mais tarde, apresenta o mal-estar na civilização como inerente à
sexualidade mesma e à condição humana (Freud, [1930] 1988). Ao estudar os
grupos, para investigar a formação do eu, afirma que não há oposição entre a
‘psicologia individual’ e a ‘psicologia social ou dos grupos’ (Freud, [1921] 1989).
No mesmo texto, declara que “A relação do indivíduo com seus pais e irmãos,
com seu objeto de amor, com seu mestre e com seu médico, vale dizer, todos
os vínculos que até agora foram indagados preferencialmente pela psicanálise,
podem ser considerados fenômenos sociais” (Freud, op. cit, p.67). Entre esses
vínculos, Lacan destaca a função da relação de “alteridade fundamental” (Lacan,
1978, p.276) do infans com aquele que ocupa o lugar do Outro (A), de quem
depende para sua constituição como sujeito.
Esse lugar do Outro, distinto do ocupado pelos semelhantes (outros), é o do
tesouro da língua, dos significantes que, articulados em linguagem, subvertem e
marcam a natureza humana como inevitavelmente cultural (Besset, 1997). Para
Lacan, a condição do sujeito “depende daquilo que se passa no Outro (A). O
que se passa aí está articulado como um discurso (o inconsciente é o discurso
do Outro)...” (1966, p.549).
Nesse contexto, pessoas e instituições, a cultura, em geral, podem ocupar,
para cada um, esse lugar privilegiado, em função da relação que com eles se
estabelece. Sendo assim, tal como a língua, que se modifica, pela ação do tempo
e pelo uso, na linguagem, o grande Outro da cultura sofre transformações que
têm conseqüência na constituição dos sujeitos. Assim, em seu fazer, um analista
não pode desconsiderar o “mal-estar na civilização” (Freud, [1930] 1988) para
que possa, como nos convida Lacan, “alcançar a subjetividade de sua época”
(Lacan, 1966, p.321).
94
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Inserida em seu e tempo e na cidade, a ação do analista encontra-se imersa
no espaço político. Neste texto, tomamos por base trabalhos e ações desenvolvidas
pelo Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa e Intercâmbio para a Infância e
Adolescência Contemporâneas (NIPIAC) do I.P./UFRJ, especificamente na área
de pesquisa Psicanálise Aplicada, na qual nos inserimos como pesquisadoras.
Nesta, partimos do suposto de que as transformações do sujeito relacionam-se
intimamente com as transformações da cultura. Em nossas pesquisas, interessanos delimitar a especificidade do aporte do psicanalista, e, por conseguinte
da psicanálise, no contexto de uma clínica em extensão através de grupos com
adolescentes. Sendo assim, tomamos como referência o ‘grupo de reflexão’,
modelo de pesquisa-intervenção desenvolvido pelo NIPIAC (Besset, Correa e
Castro, 2002).
Esse modelo toma como referências teóricas, por um lado, as metodologias
participativas e as pesquisas-ação oriundas das ciências sociais, e, por outro,
a abordagem clínica sustentada pelos pressupostos da psicanálise aplicada.
Sua proposta é investigar e, ao mesmo tempo, viabilizar a construção de um
espaço de fala e intercâmbio entre os jovens sobre as questões que lhes afligem.
Notadamente, no que tange à construção de identificações e inserções presentes e
futuras na sociedade da qual fazem parte, incluindo nessa discussão, as questões
que o laço social coloca para eles e os impasses que experimentam com as
instituições que os representam: a família, a escola e a justiça. Essa forma de
intervenção, embora tributária de um saber proveniente da clínica psicanalítica,
não se atrela a uma proposta de tratamento ou de psicoterapia.
Acreditamos que investigações sobre esse tema podem trazer subsídios
para o debate, comum à várias especialidades das ciências humanas, acerca
de uma subjetividade própria à nossa época. Com a queda dos ideais e a ética
do consumo, hoje os jovens buscam nos objetos algo que sacie suas faltas, suas
carências. Dentre estes objetos estão as drogas, as armas e, conseqüentemente,
a segregação e a violência, produtos da conjunção do capitalismo com a
ciência. Para Lipovetsky (2004) trata-se de uma época hipermoderna pela
radicalização dos princípios constitutivos da modernidade que a caracterizam:
o individualismo, o mercado e a escalada técnico-científica. Já Bauman (2003)
destaca a fluidez, a flexibilidade e o movimento que caracterizam nossos
tempos: “E assim, é numa cultura consumista como a nossa, que favorece o
produto pronto para uso imediato, o prazer passageiro, a satisfação instantânea,
resultados que não exijam esforços prolongados, receitas testadas, garantias de
seguro total e devolução do dinheiro.” (Bauman, 2003, p.22). Sob a égide de
uma “líquida razão moderna” (2003, p.65), o mais importante é o uso e descarte
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imediato dos bens, o que torna os laços sociais cada vez mais fragilizados e os
vínculos mais débeis.
Nesse contexto, o Outro da cultura, que antes funcionava como ideal,
universal, fragmentou-se, pluralizou-se. Suas significações não mais sustentam os
ideais que balizavam o psiquismo, conforme sublinham inúmeros autores. Entre
eles, Gorostiza aponta o declínio do poder da tradição e da autoridade (2005)
Sem esse recurso, o sujeito fica sem bússola que possa orientá-lo no campo
da satisfação pulsional, nomeando-a e regulando-a, de algum modo (Cottes,
2005). O “todos iguais”, na globalização, ideal de consumo de uma cultura
onde prevalece o discurso do mestre capitalista parece empurrar os sujeitos ao
desamparo, ao mesmo tempo em que lhes oferece o gozo dos gadgets. Desamparo
entrevisto nas ‘novas roupagens’ dos sintomas, como a do pânico, entre outras.
Essas características da cultura se mostram especialmente relevantes quando
de trata de pensar o sujeito em sua passagem pela adolescência.
A partir de nossa experiência, é possível afirmar que o ‘grupo de reflexão’
propicia a criação de espaços de transformação subjetiva e de experiências
compartilhadas, pautadas pelos laços sociais e as identificações entre os
jovens participantes. Nesse contexto, dentre as contribuições da psicanálise,
evidencia-se o trabalho com a transferência, as contribuições freudianas sobre
o funcionamento dos grupos e as identificações, assim como as elaborações de
Lacan (1969-1970) sobre os modos sob os quais o laço social se apresenta em
diversos contextos ou estruturas referentes, os discursos.
Nesse sentido, partimos da idéia de que a proposta da psicanálise
favorece a construção de um desejo de saber. Desejo de saber, mediado pela
transferência, que se apresenta como via de solução para sujeitos confrontados,
no contemporâneo, a um vazio de referências identificatórias, em especial no que
concerne a adolescência. Isso, porque o declínio da autoridade, que caracteriza
nossa época, deixa os jovens e seus pais com poucos recursos frente à necessidade
de construir alguma resposta face aos impasses da sexualidade.
Entretanto, se faltam os recursos oriundos da tradição, e os vínculos
amorosos apresentam-se em flagrante degradação, nossa aposta é a de
que sempre há restos com os quais o sujeito pode construir uma resposta
particular para aquilo que da adolescência o interpela. Algo sempre escapa,
resta e retorna, não preenchido que está pelo objeto-tampão ou pela resposta
universal oferecida. O “objeto a” representa o que a civilização exige que o
homem renuncie: os objetos de suas pulsões. Essa parte excluída é justamente
o que funciona como motor, causa, da ‘engrenagem’ dos discursos, forma de
apresentação lacaniana dos laços sociais possíveis (Lacan, 1992).
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Os tempos atuais, marcados pelo hedonismo, um gozo mais além do
princípio do prazer, com o predomínio da pulsão de morte, como assinala
Laurent (2007), coloca um desafio aos profissionais de saúde mental e todos
aqueles que se defrontam com as vicissitudes da adolescência. Nela, a solução
frente às exigências da pulsão apresenta-se, muitas vezes, pelo agir sintomático
endereçado ao Outro ou pelo gozo manifesto no real do corpo. Desse modo,
verificamos inúmeras passagens ao ato como, por exemplo, a gravidez
precoce.
Nesse contexto, uma via possível para um sujeito, ao trilhar as relações
com seu gozo, seria a vertente do amor, que prefere o nada à satisfação, como
indica Laurent (2007), posto que se ancora nas palavras, em detrimento do
objeto. Abrindo um lugar de fala, com o oferecimento da escuta, a psicanálise
vale-se da transferência, do amor de transferência, para a construção de desejo
de saber sobre o singular de cada um como sujeito, no contexto de um laço
com o Outro.

Especificidades da adolescência
Na adolescência, diversamente da infância, cada um é convocado a se
posicionar diante da partilha dos sexos. Nesse momento, de encontro com o real
do sexo, com a re-atualização do Édipo (Freud, [1905] 1989), precipitado pela
mudança dos corpos, os sujeitos se deparam com a impossibilidade de nomear a
diferença. A sexualidade é regida pelo “primado do falo”, como constatou Freud
(Idem, p.146). Desse modo, no inconsciente não há significante para designar,
em termos universais, “A mulher”, postula Lacan (1975, p.68). Falta, sempre,
um significante que nomeie a diferença sexual e, em qualquer época, resta aos
sujeitos usar o que está à mão na cultura. Significantes imaginários, insígnias
que conotam os ideais de cada sexo e se servem para ancorar, imaginariamente,
os sujeitos na ocasião desse encontro singular e traumático com o sexual.
Todavia, na configuração atual da cultura, até mesmo as diferenças socialmente
marcadas apagam-se, os papéis se confundem e oferecem parcos recursos
(imaginários).
A puberdade é o momento do despertar do sonho (Zanotti, Besset, 2007)
da bi-sexualidade infantil. Nesse momento, as transformações corporais
implicam a perda do corpo infantil, exigindo a re-construção de uma imagem
corporal. O corpo transformado convoca o sujeito a sair da infância e adolescer,
que significa, entre outras coisas, crescer. O termo adolescente carrega, no
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entanto, paradoxalmente, o estatuto de não-adulto, não-responsável para
exercer determinadas funções. Essa tensão pode paralisar o jovem que se sente
impossibilitado de responder às demandas paradoxais do mundo, da família e
da sociedade. A troca com seus pares, semelhantes, pode ser uma ocasião para
o apaziguamento dessa tensão.
Nos grupos, as identificações imaginárias fazem de alguns traços
significantes presentes na cultura, os ideais, a razão de seu pertencimento a
“patotas”, fornecendo a eles modelos que lhes permitem deixar de depender
inteiramente do desejo dos pais. Para entender a formação de grupos e os
fenômenos observados no seio destes, Freud lança mão do conceito de libido.
Nesse momento, Freud faz coincidir libido, pulsão e amor: “o amor a si mesmo,
por outro, o amor filial e o amor aos filhos, a amizade e o amor pela humanidade;
mesmo a consagração a objetos concretos e à idéias abstratas (Freud, [1921] 1989,
p.86) Tudo isso é expressão do amor que, segundo ele, busca a “união sexual”
(Idem) Sublinha que Eros corresponde à Liebe, amor em alemão (Idem, p.87),
e parte da premissa de que “vínculos de amor (ou, expresso de maneira mais
neutra, laços sentimentais) constituem também a essência da alma dos grupos”
(p.87). Esse é o laço com quem conduz o grupo e com aqueles que o compõem
que mantém coeso um grupo. Quando cessa a afeição recíproca, o efeito é de
pânico, afirma Freud. A perda do ‘condutor’ ou líder tem efeito de pânico (Idem,
p.94). Nesse momento, observa Freud: “Os laços recíprocos cessaram e se libera
uma angústia enorme, sem sentido” (Idem, p.91). A angústia seria a reação do
grupo ao afrouxamento dos laços libidinais.
A participação nos grupos e as identificações que aí se dão ganham destaque
particularmente na adolescência, momento que implica fundamentalmente
a construção de novas referências fora do universo familiar, de modo que as
novas possibilidades de situação e posicionamento no espaço público consistem
em elementos fundamentais para o trabalho subjetivo em curso neste processo
(Coutinho, 2004). Trata-se de experiências compartilhadas, ao mesmo tempo
particulares e coletivas, ancoradas em objetos e tarefas como mediadores.
Entendemos que a adolescência envolve um trabalho subjetivo por parte do jovem
de reconhecimento do seu lugar e das suas possibilidades de ação no universo
social do qual faz parte.
Além de se colocar a questão de quem ele é como filho, o adolescente se
interroga sobre si mesmo, sobre a assunção simbólica de seu destino no registro
de sua autobiografia. Essas interrogações também são levadas para a escola, para
o mundo e se explicitam na relação com as autoridades. Para poder se inscrever
como jovem é preciso abandonar antigos referenciais e buscar responder a uma
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pergunta crucial: “Quem sou?” Ao mesmo tempo, a demanda da cultura impõe
que responda sobre suas escolhas, que se inscreva no lado homem ou mulher,
que seja ou não seja algo: eis aí a questão hamletiana da báscula do desejo.
Além de ser ou não ser, terá que ter algumas coisas, o que faz de alguns jovens
consumidores dos gadgets, das marcas e etiquetas que fazem com que sejam
reconhecidos na multidão.
Lembremos que o processo de identificação nos indica como fomos olhados,
falados, acolhidos por nossa família e pelo mundo. A imagem com a qual o
jovem se reconhecerá está diretamente vinculada ao olhar de outrem, sejam eles
professores, colegas ou a mídia. Para existir por si mesmo, o jovem existe por
e para o Outro. Sob esse olhar adolescem os sujeitos na passagem da infância
para o mundo adulto. Daí a busca pelos grupos e a importância de se sentir
pertencendo a uma turma, turma esta que fornece ancoragens para as frágeis
identificações abaladas na saída da infância. As identificações e o pertencimento
aos grupos são, portanto, mecanismos buscados espontaneamente pelos jovens
na passagem adolescente.
Nossa oferta de trabalho com os grupos de reflexão vem ao encontro
dessa busca, servindo-se dela e instrumentalizando-a por meio do trabalho
com a transferência, para favorecer novos laços e identificações entre os jovens,
menos imaginárias, cristalizadas e pret-à-porter do que aquelas que os ícones
do consumo oferecem a todo momento.
Nessa proposta, o manejo da transferência permite que as questões e
formulações endereçadas ao grupo não sejam obturadas ou julgadas a partir
de um saber prévio, mas desdobradas, arejadas e, muitas vezes, respondidas
pelo próprio sujeito no grupo, através de um saber compartilhado construído
a partir dos laços e identificações que nele se instalam.

Grupos de reflexão com adolescentes: uma experiência inaugural
Entre as pesquisas realizadas pelo NIPIAC a partir da modalidade que ora
privilegiamos, destacamos aquela desenvolvida no âmbito de um convênio com
o governo do Estado do Rio de Janeiro, há alguns anos, e que envolveu toda
a equipe do Núcleo, situada no bojo de um projeto mais amplo, denominado
‘Jovem Total’.
Partindo de uma demanda do Estado, endereçada à universidade, de saber
sobre como os jovens percebiam as políticas públicas que incidem sobre suas
vidas, realizamos em 2002 um trabalho de pesquisa-intervenção com jovens

100 Pesquisa-intervenção na infância e juventude

de comunidades de baixa renda do Rio de Janeiro. Na elaboração de nossa
proposta, o objetivo de nossa equipe foi, para além da resposta à demanda a
nós endereçada, tomá-la como uma possibilidade de apostar em um trabalho
que pudesse dar a palavra aos jovens. Isso, no intuito de criar um espaço onde
pudessem pensar e se responsabilizar por suas ações na cidade.
Esses jovens, em sua totalidade, participavam, ao mesmo tempo, de oficinas
de capacitação profissional, realizadas sob responsabilidade de outra universidade
pública. Vale lembrar que a pesquisa em questão visava a fornecer “subsídios
para um diagnóstico das possibilidades de maior inserção e participação dos
jovens na sociedade, dentro de um planejamento de políticas públicas para
essa população”. Seus resultados vêm sendo divulgados em eventos científicos
e publicações.
Nesse projeto, os grupos de reflexão foram coordenados por estagiários
de psicologia, igualmente jovens, que, acompanhados de seu supervisor
técnico, compareciam aos locais cedidos para tal, geralmente pela Associação
de Moradores ou instituições como escolas e igrejas. Para tanto, foi necessária
uma política que orientasse nossa entrada nas comunidades. Não seria possível
sair dos portões da universidade e pisar num terreno desconhecido, sem que
fossemos orientados nessa travessia. Como estratégia de facilitação de nossas
ações, realizaram-se encontros entre alguns dos pesquisadores e os líderes
comunitários, que tinham a função de viabilizar a entrada de nossa equipe em
locais hostis e violentos.
O líder comunitário se oferecia como aquele que tinha a função de fazer
a passagem de um campo a outro. Posteriormente, foi possível verificar que
os grupos de reflexão adquiriram o estatuto de espaços de fala para os jovens
nele envolvidos. Para tanto, foi indispensável a construção de uma confiança
entre os líderes, a comunidade e a universidade. A confiança, como sabemos,
foi o primeiro nome dado à transferência (Freud [1893-1895] 1987). Foi pelo
viés desse laço entre os pesquisadores e os líderes, assim como entre jovens psi
e os da comunidade que o trabalho se construiu. Um lugar de confiança foi
inventado nesse contexto, na contingência de discursos tão dispares, e assim
algo foi possível de se escrever, falar, dizer.
Nessa proposta de trabalho se, de um lado, tínhamos que saber manejar
a transferência, por outro, precisávamos ir além do conhecido, do espaço
protegido oferecido pelos muros da universidade. Nossa aposta nos colocava
na fronteira entre dois lugares: de um lado como profissionais “psi”, de outro
como cidadãos indo ao encontro de desafios presentes na cidade. Essa aposta
tinha como meta o saber-fazer com o real, ou seja, daquilo que se apresenta
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como da ordem do impossível. Para tanto, nenhum saber prévio oferece qualquer
garantia ou porto seguro. Trata-se de um terreno onde a surpresa e o não-saber
são veredas incontornáveis.
Para os jovens das comunidades estudadas, no início, os grupos eram
vistos como “papo de malucos”, como indicado no depoimento de um deles.
Entretanto, depois de algum tempo, as falas carregavam um dizer da ordem da
enunciação, para além dos enunciados, fazendo emergir problemas cruciais de
suas vidas. Os laços sociais se estreitaram entre eles, assim como o vínculo com
os coordenadores “psi”. Mesmo que o tema da violência estivesse sempre presente
em seus discursos, apareceu como conseqüência dos encontros uma freqüente
identificação com os jovens universitários que coordenavam os grupos e, entre
os jovens participantes, se explicitava um desejo de saber “como se faz” para
chegar à universidade.
Os líderes comunitários, por sua vez, resistiram ao fim do projeto e
buscaram dar continuidade àquele tipo de experiência com propostas de outras
iniciativas que pudessem incluir os grupos de reflexão, mesmo sem o respaldo do
governo. Um desejo nasceu, então, a partir de uma oferta de escuta diferenciada
e de uma aposta na cidadania, e resultou numa demanda feita por líderes de
algumas comunidades à universidade pela implantação de um pequeno projeto
nos moldes do anterior. A partir disso, um grupo de reflexão com esses líderes
foi criado pelo NIPIAC, visando a propiciar a construção de novos projetos,
nascidos do anseio das comunidades e forjados por eles em parceria conosco. A
falta de apoio financeiro inviabilizou, no entanto, até o momento, a realização
do que foi elaborado naquele contexto.

Experiências recentes: alguns resultados
Desde então, ao longo de nossos estudos, o grupo de reflexão com
adolescentes afirma-se como tributário das contribuições da psicanálise,
relevando-se um espaço de fala e construção de novos sentidos, sustentados na
transferência e nas identificações horizontais e verticais entre os que dele fazem
parte. Sendo assim, mais recentemente, em nosso Núcleo, algumas pesquisas
com os Grupos de Reflexão vem sendo coordenadas por pesquisadores da
área de pesquisa em psicanálise. No primeiro semestre de 2006, assinalamos
as experiências desenvolvidas na comunidade do Jacarezinho e no município
de Duque de Caxias. Essas iniciativas beneficiaram-se do apoio de duas
instituições parceiras – no Jacarezinho, uma empresa metalúrgica, a USAÇO,
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e, em Caxias, uma escola pública estadual, O Instituto de Educação Roberto
da Silveira - que atuam na captação dos jovens e na inserção da universidade
junto à sociedade.
Há alguns pontos de encontro na fala dos jovens das duas comunidades
pesquisadas. Entre eles, a queixa sobre o preconceito. Esses jovens que imputam
a outros preconceitos contra si mesmos são os primeiros a se ancorar em
preconceitos quando se trata de abordar questões ligadas à sexualidade, como
por exemplo, a homossexualidade. Na proposta do grupo de reflexão, a pesquisa,
levantando dados sobre o que esses jovens pensam, permite, ao mesmo tempo,
a abertura de um espaço para que alguma questão se construa e para que um
desejo de saber algo diverso sobre si e sobre o outro possa surgir.
As experiências desenvolvidas no Instituto Roberto Silveira, uma escola
pública do município de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, e na comunidade do
Jacarezinho, no município do Rio de Janeiro, foram reveladoras e nos serviram
como projetos-piloto para a constituição de novas propostas de pesquisaintervenção com jovens, que têm sido elaboradas e encaminhadas aos órgãos
de fomento.
Em Caxias, trabalhamos com um grupo de 12 jovens, em sua maioria
meninas, alunos da 8ª série. O grupo era coordenado por duas pesquisadoras
do NIPIAC e foi realizado durante o primeiro semestre de 2006, totalizando
dez encontros. Nessa ocasião, nosso objetivo era trabalhar com os jovens as
novas identificações e injunções do laço social, entendendo que tais operações,
fundamentais na adolescência, podem ser facilitadas pelos laços sociais fraternos
e horizontais. Com isso, visamos a criar um espaço no qual esses jovens pudessem
expressar sua opinião, imaginar sua inserção na comunidade e na cidade em que
vivem, compartilhando o que pensam e o que sentem com outros jovens.
Ao longo desses encontros, alguns dos pontos principais que emergiram
foram o sentimento de exclusão e de estigmatização pelo lugar que parecem ocupar
na esfera social: o lugar de jovem pobre morador da periferia da cidade. Em um
trabalho inicial de apresentação, foi produzido pelos jovens um painel intitulado
“Periferia” no qual colaram imagens extraídas de revistas, mostrando jovens em
bando com armas, um soldado também armado e com escudo, outra de Saddam
Hussein. No painel, essas imagens eram cercadas de insígnias provenientes do
funk, como um sinal feito com a mão e uma gíria: vida loka. Após a confecção do
painel, as coordenadoras pediram que os jovens falassem sobre o trabalho, cujo
objetivo era a apresentação dos mesmos às pesquisadoras.
A partir das imagens figuradas no painel, os adolescentes apresentaram-se
para as coordenadoras do grupo como “jovens de periferia”, “lugar de violência”.
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Mas, em seguida, disseram que no cotidiano de suas vidas não era bem assim,
sendo então interrogados pelas coordenadoras, sobre o modo estigmatizado pelo
qual eles estavam se apresentando, em contraste com o que acabavam de dizer
sobre suas rotinas. Essa intervenção permitiu a cada um, no seio do grupo, refletir
sobre o quanto eles próprios, jovens, encontram-se, aprisionados a um lugar de
estigmatização e exclusão. O que, muitas vezes, reitera o discurso social vigente
que define a juventude pobre como uma grupo social perigoso.
A questão levantada pelas coordenadoras pode ser entendida, como o lugar
que esses jovens ocupam, imaginariamente, no campo do Outro, ou seja, na
cultura, e como nesta operam as redes simbólicas compartilhadas. Assim, o convite
para perceberem a maneira como eles próprios se descreviam, tornou possível
vislumbrar uma saída desse lugar de alienação imaginária no Outro. Essa foi a
conseqüência, para esses jovens, de tomar a palavra para falarem de si mesmos
em nome próprio.
Tais questões foram delineadas e elaboradas como pontos ligados ao
trabalho psíquico da adolescência próprio ao mundo contemporâneo, trabalho
de re-significação do laço social, de novos encontros com o Outro da cultura e
surgimento de novas identificações.
De modo semelhante, no trabalho desenvolvido na comunidade do
Jacarezinho, os temas que emergiram ao longo dos encontros trataram
fundamentalmente de questões relativas à inserção dos jovens no campo social.
Nessa comunidade, a oferta de participação no grupo foi feita aos filhos dos
funcionários de uma metalúrgica local, a USAÇO, que cedeu o espaço e a infraestrutura necessária para o trabalho. Os grupos aconteceram semanalmente
durante dez semanas consecutivas e foram coordenados por dois membros do
NIPIAC, supervisionados pelas coordenadoras do projeto.
A partir de uma análise preliminar do material da pesquisa, observamos a
emergência no grupo de uma demanda de trabalho em torno da questão do pai
e de seus representantes na cultura. A temática referente ao pai e suas atribuições
ficou evidente no terceiro encontro, na atividade denominada “saco de perguntas”,
onde cada um escreveu uma pergunta para a qual ainda não havia obtido resposta.
Dentre as perguntas feitas pelos jovens destacamos a seguinte: “Se vocês tivessem
um pai que recebesse o pagamento e não fosse pra casa, não desse dinheiro nenhum
pra família, o que vocês fariam?”
Cabe ressaltar que no Jacarezinho, a proposta do trabalho com os jovens foi
feita diretamente aos pais, funcionários da fábrica, numa reunião onde se explicou
a proposta e se obteve a autorização para a participação de seus filhos. Assim, por
um lado, podemos supor que a iniciativa de falar sobre os pais, de suas profissões
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e de suas funções na família, responde à inclusão dos mesmos como responsáveis
pela viabilização da pesquisa. Todavia, levando em conta a boa receptividade dos
jovens ao convite que lhes foi feito por seus pais, é possível pensar que a abordagem
desse tema indica um apelo desses jovens a seus pais, como lugar de referência
identificatória. Não somente por alguma especificidade do grupo familiar de cada
jovem, mas pelo esvaziamento do lugar do simbólico na cultura. Especialmente,
se levamos em conta o contexto social, marcado pela precariedade de diretrizes
orientadoras, no qual vivem os jovens participantes da pesquisa.
Nesse grupo, de fato, registramos a emergência de muitas questões em torno
dos impasses e dos riscos decorrentes do encontro com a pulsão, tais como: os
problemas no envolvimento com drogas, a prostituição, as dificuldades na esfera
da profissão, a fluidez das identificações diante do declínio da autoridade paterna
etc. A esse respeito, as coordenadoras do grupo resumiram em alguns pontos o
que foi perguntado na atividade ‘saco de perguntas’. Deles, destacamos: “O que é
droga?” “O que é sofrer?” “O que é abandono?” “Qual o papel do pai? E da mãe?”
“O que é homossexualismo?” “O que é ser profissional?” Estas questões levaram
os jovens a se interrogarem sobre suas parcelas de responsabilidade frente aos
impasses que atravessavam suas vidas. Puderam construir e encaminhar algumas
respostas, que comportavam verdades locais, não universalizáveis, mas que
identificavam, no grupo, como soluções que cada um podia encontrar para suas
inquietações. Desta forma começavam a suportar a diversidade e a singularidade
que se explicitava no estilo de fala de cada membro do grupo, abandonando
alguns pré-conceitos. No exercício de suas reflexões e diálogos inflamados de
paixão (pathos) começaram a construir novos saberes, sobre si mesmos e sobre
suas inserções na vida pública.
As questões apresentadas pelos jovens, nos dois grupos, que têm para nós o
lugar de experiências-piloto, reforçaram nossa hipótese de trabalho inicial relativa
à necessária instauração de um espaço de fala e de reconhecimento, através dos
grupos de reflexão. Na atualidade, quando os vínculos amorosos apresentam-se
fluidos e efêmeros, é possível supor que a criação de novos dispositivos clínicos
pode contribuir para que os sujeitos, especialmente os adolescentes, possam
construir uma resposta própria, particular, frente ao que os interpela.

Construindo laços: a transferência como operador nos grupos de reflexão
Desde a experiência do projeto ‘Jovem Total’, foi possível observar que o
amor de transferência foi o que possibilitou a realização da pesquisa. A partir
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do que os estagiários denominaram um ‘bom vínculo,’ entre eles e os jovens,
bem como a partir do laço que se estabeleceu entre os coordenadores do projeto
e os líderes comunitários, foi possível fazer valer o convite para refletir. Isso,
em lugares onde a violência impera, a fala é excluída e a palavra comparece
exclusivamente no modo do imperativo.
Pensamos que o grupo de reflexão, aliando a proposta clínica da psicanálise
ao anseio da adolescência por uma inserção no mundo público e pelas
experiências compartilhadas com seus pares e com suas famílias, pode fornecer
uma ferramenta útil, a esses jovens, para a tarefa de superação dos impasses
próprios ao universo social no qual estão inscritos.
Ter um tempo para pensar quando a ordem no social é somente agir, pode
ser uma ocasião inaudita para uma mudança de posição de um sujeito frente ao
mal-estar que a civilização impõe. No espaço de fala conquistado, os jovens se
permitiam sonhar e entrar em contato com novos saberes, que segundo um deles,
era ‘muito mais do que aprendiam na escola’. A despeito, certamente, do saber
somente ter comparecido ali como suposto. Ou seja, havia uma suposição de
saber que se ancorava na confiança, na transferência. O lugar, aqui, condicionava
o laço (Miller, 2000).
Em 1917, Freud afirma que a transferência, quando é positiva, reveste
de autoridade o analista, levando o analisante a crer em suas interpretações,
procedimentos e argumentos. Sobre o que ocorre do lado do sujeito, indica
que “na medida em que a sua transferência leva um sinal de ‘mais’, ela reveste
seu médico de autoridade e se transforma em crença nas suas comunicações
e explicações” (Freud, [1917] 1987, p.405). Essa autoridade implica, nas
relações, a instalação de uma dissimetria. Trata-se de uma autoridade, Freud
é bastante claro quanto a isso, conferida pelo amor, mas que se explica
pela repetição: “... sua crença [do paciente] está repetindo a história de seu
próprio desenvolvimento; é um derivado do amor e, no princípio, não precisa
de argumentos. Apenas mais tarde ele lhes permite suficiente espaço para
submetê-los a exame, desde que os argumentos sejam apresentados por quem
ele ama” (Freud, ibid.).
O trabalho com a palavra e, mais especificamente, com uma fala endereçada,
abre uma nova via de intervenção e de investigação, onde a contribuição da
psicanálise pode ser relevante, à condição de que ela se mantenha fiel às suas
bases, distanciando-se, ao mesmo tempo, de seu dispositivo tradicional individual
e privado. Falar a um outro se apresenta, então, no contexto da transferência, um
convite para refletir e uma ocasião de mudança subjetiva. Especialmente se quem
escuta não se autoriza em saber, previamente, sobre aquele que fala.
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Acolher uma fala para que ela se torne questão para quem a enuncia, eis a
especificidade da proposta da psicanálise. Trata-se de uma escuta que não preenche
de sentido o enunciado que se formula, abrindo espaço para que uma enunciação
possa advir. Esta escuta se efetua a partir de uma posição que Lacan designa como
a de uma douta ignorância, ainda em 1953: “o analista só pode encontrar sua
medida nas vias de uma douta ignorância” (Lacan, 1966, p.362).
Posição que, posteriormente, J.-A. Miller, em um Seminário em Paris
VIII, sob o título Cause et Consentement, delimita, partindo da distinção entre
sentido literal e sentido contextual, baseando-se em Grice, filósofo da linguagem.
O sentido literal seria “o que as palavras querem dizer”, isso que o dicionário
pode nos dar; e o sentido contextual, “o que um interlocutor, num momento
dado, quer dizer servindo-se dessa palavra” (Miller, Aula de 1/06/1988). Para
esse autor, a neutralidade do analista pode ser definida como a suspensão do
conhecimento sobre o sentido da palavra ouvida, condição de apreensão de seu
sentido contextual (Idem).
Essa peculiaridade marca qualquer intervenção que tome por referência
teórica a psicanálise. Para tanto, é necessário considerar que o psicanalista, assim
como a psicanálise, define-se não de um lugar geográfico, um ‘setting’, mas de
um discurso. Partindo desse princípio, um psicanalista pode estar presente em
instituições (Lima, M.M., Altoé, S., 2005), ou nas comunidades de baixa renda
para as quais é convocado a trabalhar, respondendo às demandas de seu tempo.
Alinhamo-nos aqui com a aposta na conversação (Lacadée, 2000)
desenvolvida pelos laboratórios do CIEN em escolas e instituições de acolhida
a crianças e jovens. Não se trata da prática mesma da psicanálise estrito senso.
Trata-se de tornar operatória uma prática inédita da fala, levando em conta os
pressupostos do discurso analítico, de tal modo que sujeitos de conversação
– crianças e adolescentes – tornem-se sujeitos em conversação. Desta forma,
o que se pretende com a prática da conversação nos grupos com adolescentes
é permitir a construção de um saber novo por eles próprios, a partir de uma
experiência inédita com a fala.
Assim, o psicanalista instigado pelo desafio de encaminhar o que não cessa de
não se escrever, o impossível de ser dito, o que escapa ao campo do simbólico, talvez
possa fazer valer o discurso da psicanálise, que acolhe as enunciações, na trilha
deixada pelos enunciados, abrindo espaço para a emergência da singularidade de
um sujeito. De modo semelhante, pensamos que na nossa experiência, com os
grupos de reflexão, o que antes fazia parte de um campo de pesquisa e intervenção
psicológica transmutou-se em um encontro contingente, onde algo que cessava
de não se escrever pôde comparecer na fala de cada um do grupo.
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Em nossa experiência nos grupos de reflexão, observarmos que houve uma
modificação na prática discursiva dos jovens participantes dos grupos, ao longo
dos encontros que tivemos com eles. Para pensar sobre seus discursos, variações
e mudanças, nos reportamos à teoria referente aos discursos formulada
por Lacan (1969-70/1992), que lança uma nova luz sobre a compreensão
psicanalítica do laço social, originariamente trabalhada por Freud através de
sua compreensão dos agrupamentos humanos.

Pensando os laços a partir dos discursos

Com os discursos, Lacan se preocupava em transmitir a psicanálise usando
os matemas - que, em grego, quer dizer conhecimento (mathema). Ele utiliza nas
fórmulas dos discursos letras e lugares que, por sua vez, são fixos. Segundo Lacan,
a circulação dos discursos implica sempre uma perda, um resto, um excesso,
indizível, o gozo. Pautado em Freud, ele dá o exemplo da repetição, dizendo
que essa se funda em um retorno de algo que se produz como um fracasso,
um excesso. Assim, Lacan enfatiza que na própria repetição, a exemplo do que
ocorre com o sintoma, há uma perda de gozo. Dito de outra forma, ele utiliza o
termo “mais-de-gozar”, com referência à idéia de mais-valia de Marx. Nomeia,
de “objeto a”, esse resto, que faz girar os discursos, que, tal qual uma máquina,
precisa dessa perda para a manutenção do laço social. Esse uso de Lacan se dá
por meio da leitura de O Capital de Marx, onde o autor se depara com o fato
de que o que é silenciado no discurso tem uma relação com a mais-valia, ou
seja, “há uma homologia entre a mais-valia, tal como Marx a define, e o novo
nome que dá [...] ao objeto a: o mais-gozar” (Kaufmann,1996)
No Seminário, livro 17: o avesso da psicanálise (1992), Lacan mostra que
no discurso do Mestre, o lugar do agente é ocupado por aquele que domina o
discurso, o significante-mestre. Quanto ao discurso da histérica, o agente do
discurso é o sujeito histérico, enquanto que no discurso universitário é o saber.
Sobre o discurso do analista, diz tratar-se de um discurso inédito, no qual o
objeto a, causa, ocupa o lugar de agente, determinando assim uma posição
política, uma vez que provoca a divisão no sujeito que, nesse discurso, ocupa
o lugar do Outro.
O analista, funcionando como semblante de objeto a, ou seja, daquilo
que se apresenta ao sujeito como causa de seu desejo, pode se oferecer como
lugar revelador de uma verdade não-toda. Essa nova modalidade de laço social
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modifica a relação do sujeito com o que o guiava, com o que operava para ele
como mestria.
Ao desenvolver suas idéias a respeito do discurso do mestre antigo e do mestre
moderno Lacan, identificou, nesse último, o discurso capitalista tido, então, como
o quinto discurso, assinalando nessa passagem uma modificação no lugar do
saber. O discurso capitalista foi descrito por ele em uma conferência proferida
em Milão (12/05/1972), explicitando uma lógica que promete tamponar todas
as faltas subjetivas através dos objetos para consumo.
Os discursos de Lacan nos serviram para elucidar os modos de laço social
presentes no contexto dos jovens, pautando para eles modos de fazer frente
ao mal-estar inerente às suas vidas. Nas experiências de pesquisa-intervenção
realizadas, foi possível avaliar, pelo deslocamento discursivo, que um saber por
vezes recalcado emergia como revelador de uma verdade, sempre parcial (nãotoda) nas falas dos jovens. Foi assim que o “objeto a” compareceu de forma
explícita nos grupos de reflexão realizados com os jovens de nossa pesquisa,
quando eles se identificavam com os restos sociais, objetos a produto do
discurso do mestre contemporâneo, o capitalista. Pensamos que isso explica, por
exemplo, o modo como são impelidos para situações de risco e marginalização
social, trazidas para o grupo de reflexão através do testemunho de situações de
violência, tráficos de drogas, gravidez precoce, pobreza e falta de referências
familiares e governamentais.
As falas dos jovens nos grupos de reflexão oscilaram entre os vários
discursos, o que expressa o fato deles também estarem assim disseminados no
nosso universo social. Assim, em alguns momentos os jovens buscavam um
mestre, dirigindo-se às coordenadoras em busca de respostas, instalando-se
na insatisfação histérica, em outros encarnavam eles próprios o discurso do
mestre, alienando-se no que os Outros dizem sobre eles, ou mesmo tentavam
responder a demanda do discurso capitalista, quando a todo custo supunham
colocar no lugar da falta, objetos para satisfazer as necessidades que a cultura do
consumo impunha e não assumindo um desejo próprio. O consumo da droga,
por exemplo, que foi muito debatido, também é uma forma de fazer laço social,
algo que produz prazer imediato , sem vislumbrar as conseqüências deste ato,
pois o que parece importar é a busca pela anestesia da dor psíquica, além de ser
um traço de identificação grupal.
Algumas conseqüências teóricas foram extraídas da análise dos relatórios
trazidos nas supervisões com os coordenadores do projeto. Tomaremos
um extrato da experiência realizada no oitavo encontro com os jovens da
comunidade do Jacarezinho, onde o tema versa sobre o ideal e o real. Nesse
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momento, surgem várias questões a respeito dos laços sociais e das identificações.
A linha mestra que orienta a discussão, na ocasião, é a polêmica sobre o que para
eles as políticas públicas representam. O assunto mais falado é a corrupção. Os
jovens discriminam, então, o que para eles seria ideal e real na esfera política.
Dizem que, na realidade, a política é feita de mentiras e interesses pessoais, que
não há preocupação com o povo, muito menos com os jovens. Acham que o
ideal está longe de poder ser alcançado, pois estaria num lugar onde existisse a
honestidade... Um jovem disse que “quando os políticos são do mesmo partido,
eles são amigos e se protegem”. Uma jovem discordou: “não é amizade, é tudo por
interesse, pelas costas eles chamam “o amigo” de cachorrro, sem-vergonha”.
Nesse ponto do debate, o coordenador do grupo pergunta aos jovens se a
mentira e falsidade só ocorrem na política. Todos são unânimes em dizer que
não. Uma jovem diz que tem muito amigo que é falso. E retifica imediatamente:
“na verdade, não é amigo, quando é falso.” Novamente, o coordenador intervém,
perguntando: “então, o que seria um amigo ideal?” e uma jovem responde:
“aquele em quem você possa ter confiança.” Depois disso, no nono encontro,
o tema da amizade e confiança é explorado. Desse modo, verifica-se que os
discursos desses jovens se deslocam e se modificam a cada encontro.
Como é sabido, algo sempre escapa ao campo do simbólico, e é isso que
Lacan expressa com a sua teoria dos discursos que regulam as formas de vínculo
social. Nos grupos de reflexão, isso que escapava é acolhido, ou seja, o sujeito,
dividido pela linguagem e o assujeitamento às leis expressas através dos discursos,
abrindo espaço para que, a partir disso, um outro discurso possa se instaurar à
luz do discurso analítico. Um outro discurso, que permita a emergência de um
saber novo, uma fala em nome próprio. Diante da emergência desses diversos
discursos, nos grupos com os jovens, nossa aposta se fazia presente quando, de
modo avesso ao discurso do mestre, trabalhávamos em favor da emergência
de um sujeito que se responsabilizasse por seu dizer. Valendo-nos do aporte
das formulações lacanianas sobre os discursos, discutiremos alguns dados do
trabalho de campo.
Ao longo de nossos encontros, no contexto dos projetos realizados
no Jacarezinho e em Caxias, verificamos algumas mudanças no discurso
proferido pelos jovens, quando ficava evidenciada uma aposta subjetiva, uma
responsabilização por suas falas. Isso, porque o essencial do que se fala está
sempre camuflado no que se diz, no para quem se diz, e no gozo extraído nesse
dizer que tem conseqüências.
Assim, pensamos, com Lacan, que mudando suas posições discursivas, os
jovens estavam dando um tratamento possível ao discurso do mestre que, na
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maioria das vezes se impunha, colocando-os no lugar de produtos, identificados
como objetos a, ou restos na sociedade em que vivem. Cabe lembrar que Lacan
identifica o Discurso do Mestre como o do inconsciente, já que este é o efeito das
relações de linguagem nas quais sujeitos estão inscritos como seres falantes.
A aposta no trabalho de um analista nos grupos de reflexão refere-se à
possibilidade dos sujeitos se apropriarem de seus discursos, responsabilizandose por aquilo que dizem no grupo e para o grupo. Evocamos aqui a fala de
um dos jovens no quarto encontro realizado no Jacarezinho, quando, já tendo
começado a se familiarizar com o trabalho, diz: “Acho que está difícil para as
pessoas opinarem porque sabemos que quem falar terá que se explicar”. As
coordenadoras dizem que o espaço é para a discussão mesmo, para que cada
um se coloque como achar melhor, mas que também se deve respeitar quando
alguém não quer falar.
Pensamos que o trabalho nesses grupos torna-se ainda mais pertinente em
se tratando de adolescentes, sujeitos que são convocados justamente a assumir
seu próprio discurso, mas que, para isso, precisam se confrontar também com
os discursos que são proferidos sobre eles e muitas vezes repetidos por eles.
Nesse sentido, o recurso ao grupo como microcosmo do social, lugar mesmo em
que os discursos se dão, é valioso. No grupo, os jovens puderam experimentar
o falar e o ser falado, acompanhados dos constrangimentos ou fruições que
cada um desses lugares implica. No grupo, as identificações entre os pares lhes
permitiram diluir o mal-estar decorrente das operações próprias à adolescência,
mas também puderam favorecer o reconhecimento de questões e posições
ocupadas por eles próprios.
Enfim, a partir da oferta de escuta e de um espaço de fala, construiu-se um
lugar de dimensão significante para que os adolescentes pudessem se distanciar
do discurso e do gozo dos pais (e da sociedade) na qual se constituem e encontrar
algo de seu próprio gozo, quando acolhido por seus pares e por alguém que se
autoriza a partir do discurso da psicanálise.
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O mal-estar na educação e a Conversação como metodologia
de pesquisa-intervenção na área de psicanálise e educação
Ana Lydia Santiago

Introdução
Em seu ensino, Jacques Lacan traçou um programa e uma orientação precisos
para a prática da psicanálise, tanto no que concerne à formação do psicanalista,
quanto no que diz respeito à transmissão e à atuação desse profissional, inclusive
fora do campo da atividade limitada ao tratamento de analisantes, no âmbito
de um consultório. Em Ato de Fundação (LACAN, 2003), texto de 1964, ele
caracteriza a função da Escola de Psicanálise em duas vertentes – a psicanálise
em intensão e psicanálise em extensão –, que não existem de forma isolada,
desvinculadas uma da outra. Para esclarecê-las, é preciso considerar a distinção
entre a psicanálise como dispositivo clínico, que dá acesso a uma experiência
analítica, e a psicanálise como saber da estrutura do inconsciente. Assim, para
que a experiência analítica possa ocorrer, são necessárias condições precisas
que envolvam o analista – com sua formação pessoal e teórica – e o analisante
– com seu sintoma. Em contrapartida, o saber analítico permite a elucidação
do funcionamento do ser falante e da modalidade de seus laços sociais, muito
apropriados, na vertente terapêutica, à atividade de aplicação da psicanálise.
No domínio da extensão, o sintoma também está presente como ponto de
partida, mas, nesse caso, apresenta-se referido ao Outro social – que pode ser
a escola, a comunidade ou qualquer outro organismo responsável por garantir
condições para o estabelecimento e a manutenção de laços simbólicos. JacquesAlain Miller esclarece:
“Nossa tendência espontânea é considerar o sintoma como disfunção. Dizemos
sintoma quando algo claudica, porém a disfunção sintomática só se localiza
na relação com o Ideal. Quando cessamos de localizá-la em relação ao Ideal,
ela vira funcionamento” (MILLER, 2000).

Abordar o sintoma como funcionamento é o que permite introduzir-se
um espaço de investigação entre o ideal coletivo e a parte única de gozo que
113
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concerne a cada sujeito. Deve-se, então, considerar a possibilidade de um sujeito
adotar o sintoma que lhe é imputado, ou nomeado, pelo Outro, de integrá-lo
à sua personalidade e, até mesmo, de parar de se queixar dele, tal como Freud
sugere, a propósito da neurose obsessiva, em Inibição, sintoma e ansiedade
(FREUD, 1925). Não é raro alguém apresentar uma posição subjetiva que reflete
exatamente a imagem do que ele é para o Outro. Assim, uma criança que não
tem suposta sua capacidade intelectual – em decorrência de suas carências
materiais, familiares, sociais e outras – pode responder a esse olhar, mostrandose refratária ao ensino e à aprendizagem – ou seja, alojando-se no espaço que
lhe é conferido pelo Outro –, sem condições de interrogar seu próprio desejo
em relação a ambos os processos.
Nessa dimensão, o sintoma inclui a articulação com o que se constitui um
não-funcionamento do laço social para o Outro – criança que não aprende.
E essa mesma nomeação, vinda do Outro – criança que não aprende –, pode
equivaler, para o sujeito, a uma oferta de identificação, a uma oferta de gozo,
que exibe, ao mesmo tempo, a alienação do discurso do Outro e a obturação da
possibilidade de inscrição, no domínio da aprendizagem da leitura e da escrita,
de um elemento particular, concernente à própria subjetividade (SANTIAGO,
2005). Esse aspecto da articulação do sintoma do sujeito com o Outro é o
que permite falar da “relação de par”, no sentido de que é o parceiro que faz
o sintoma para o sujeito. Em outros termos, é o “par” que concentra, para o
sujeito, o impossível de se suportar. No parceiro-sintoma, podem-se distinguir,
no entanto, duas tendências distintas: (1) a que se comprova quando o Outro
constitui o impossível de ser suportado pelo sujeito; e (2) a que se evidencia
quando o sujeito encarna o impossível para o Outro – ou seja, a que ocorre
quando o sujeito se revela, ele mesmo, sintoma na mira do Outro.
Em relação a este segundo caso, a pesquisa universitária – particularmente
a pesquisa-intervenção – pode definir-se como uma produção de saber a partir
das formas de manifestação do parceiro-sintoma na contemporaneidade, em
que se busca contemplar a dimensão da subjetividade para se ir além da mera
constatação do problema. Diante da evidente manifestação de um sintoma que
interfere no funcionamento do laço social, o desafio da pesquisa-intervenção
consiste em produzir:
1. efeitos terapêuticos sobre o mal-estar dos sujeitos participantes da amostra;
2. efeitos de transmissão e de formação para os jovens pesquisadores;
3. conhecimento com base naquilo que os próprios sujeitos participantes da amostra ensinam sobre os problemas que eles têm. Aprender com o outro é, pois,
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fundamental para que a intervenção nos espaços sociais não se configure uma
imposição de saber. Quando os sujeitos que representam os sintomas sociais
são vistos como carentes e lhes é ofertado o que se considera ideal para suturar
suas carências, sem se levar em conta a forma particularizada do desejo de cada
um, o resultado é a própria ineficácia da oferta dos programas sociais. Em suma,
as estratégias de inclusão que visam a atingir um nível de funcionamento ideal
acabam culminando em fracasso, visto que se afiguram um verdadeiro estorvo
à necessidade de inscrição da subjetividade (SANTIAGO, 2005).

Os integrantes do Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa em Psicanálise e
Educação (Nipse) da Faculdade de Educação (FaE) da Universidade Federal
de Minas Gerais (UFMG) têm proposto a Conversação como metodologia da
pesquisa-intervenção para o estudo das parcerias-sintomáticas ou das formas de
impossível que se manifestam no campo da educação. Desse modo, têm obtido a
confirmação de que a descoberta freudiana não se limita ao simples exercício da
fala. A associação livre coletivizada e promovida, nessa experiência, em função
do que não vai bem – um ponto de sofrimento ou um impasse diante de um real
insuportável, que causa mal-estar – permite a cada sujeito nela envolvido sair da
paralisação que o impede de tomar a palavra e de agir de acordo com sua própria
vocação. O exemplo que exponho mais adiante – que se baseia no registro de uma
Conversação realizada com professoras sobre o tema “Sexualidade e violência”
–, ilustra a dimensão de intervenção desse método de pesquisa, à medida que,
no próprio curso das sessões de Conversação desenvolvidas – diante do fracasso
dos comportamentos, dos sintomas ou das manifestações de impossível de
uma transmissão na esfera da educação, que geram grande desconforto para
os educadores –, se esboçam novas soluções.

O impossível de uma transmissão: o mal-estar na educação
O impossível de uma transmissão abrange todos os fenômenos que geram
mal-estar, por se apresentarem como expressão de uma resistência à ordem
simbólica. Esses fenômenos podem se manifestar por parte tanto do aluno quanto
do professor. No primeiro caso, verificam-se quando o aluno não se abre para o
mundo, ou seja, mostra-se avesso ao saber e ao professor; no segundo, quando o
impossível da transmissão se manifesta pela perda do desejo de ensinar.
Os diversos vieses pelos quais é possível abordar-se o mal-estar na Educação
acabam, sempre, levando à questão crucial do fracasso ou da recusa escolar
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– recusa em aprender, em aceitar o ensino, em reconhecer a transmissão e,
mesmo, a autoridade dos professores, que, nos últimos tempos, tem assumido a
forma do que se designa “violência escolar” –, questão que, a meu ver, de maneira
alguma se encontra desvinculado do mal-estar dos professores no exercício de
sua prática profissional.
A psicanálise considera que cada uma das diferentes modalidades de fracasso
escolar – que vão da apatia e do desinteresse até a agitação e a violência, passando
por uma série de manifestações de inibição intelectual, envolvedno, até mesmo,
quadros de neurose ou de psicose – é uma resposta particular do sujeito, embora
todas elas privilegiem o impossível de uma transmissão.
No campo da educação, porém, de que transmissão se trata? Da transmissão
de conhecimento, certamente, mas também – e sobretudo – da transmissão de
cultura, de ideais. Em definitivo, de uma transmissão que revela aos alunos os
objetos mais valorizados e investidos de sublimação no mundo. E essa indicação
é fundamental, pois é a educação que norteia o processo de substituição dos
objetos pulsionais por objetos sublimados.
Para Freud, o que a escola e os professores podem fazer é possibilitar os
“... primeiros vislumbres de um mundo cultural extinto que [...] deve tornarse, mais tarde, um consolo sem igual nos combates da vida, [os] primeiros
contatos com as ciências, entre as quais se poderá escolher uma a que prestar
seus serviços, certamente inestimáveis” (FREUD, 1914:228).

Ao comentar a importância da função do professor, que se constitui o
veículo dessa abertura, Freud testemunha sobre sua própria experiência como
escolar, afirmando que não sabe “dizer o que teve maior importância: o interesse
pelas ciências que nos ensinam ou a personalidades de nossos mestres”. Na
vida escolar, continua ele, “para todos nós, uma corrente subterrânea jamais
interrompida incide sobre estes últimos e, para muitos, o caminho em direção
às ciências passa unicamente pela pessoa dos mestres” (FREUD, 1914:228). Essa
“corrente subterrânea” foi o que despertou seu amor pelo saber e se tornou a
fonte de seu interesse pelas ciências. Aliás, esse desvelo pela personalidade de seus
mestres foi o que lhe forneceu o “pressentimento de uma tarefa que se esboçava,
a princípio, apenas em voz baixa, até que eu pude, em minha dissertação de
final de curso, vesti-la de palavras sonoras: eu gostaria de dar, na minha vida,
uma contribuição ao nosso saber humano” (FREUD, 1914:229).
“No fundo, nós os amamos muito”, constata ele, “desde que nos forneçam
algum pretexto” (FREUD, 1914:229). Assim, o amor aos mestres endereça-se,
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antes de tudo, ao saber. Uma outra missão da escola que, igualmente, passa
pelos professores é a de oferecer aos alunos, para que se processe o despertar
do interesse pela vida externa, um substituto da família. Mesmo sem o saber,
os mestres assumem o que Freud designa “uma herança sentimental”. Nesse
lugar, eles encontram simpatias e antipatias, que pouco fizeram para merecer.
Na verdade, para os alunos, os professores tornam-se pessoas substitutas
dos primeiros objetos e sentimentos amorosos, de início endereçados a pais,
irmãos e irmãs. Cada aluno estuda as características dos seus professores e
forma – ou deforma – suas próprias características no contato com esses
substitutos.
É justamente o insucesso do professor nessas missões da educação que
produz o mal-estar – quando não se abre para o mundo, o aluno mostrase avesso ao saber, ao professor... Enfim, o mal-estar é uma expressão
de resistência à transmissão no plano simbólico. Do lado do aluno, essa
dificuldade apresenta-se sob a forma de fracasso escolar. Entre as variadas
indicações desse fracasso, a que mais tem justificado a desistência dos docentes
em relação à tarefa de educar é a violência dos alunos, sobretudo a de jovens.
Todo o campo da investigação sobre o impossível da transmissão na juventude
tem-se reduzido à idéia de uma crise, que o discurso sociológico introduziu
para dar conta dos fenômenos da adolescência.
Na infância, de maneira geral, o impossível de uma transmissão no
campo da educação é abordado pela ciência mediante a nomeação do fracasso
assimilado a um déficit do sujeito – que pode ser um déficit cognitivo, de
atenção, de memória e, mesmo, social, uma carência familiar ou da linguagem.
No caso da psicose, a assimilação se faz a um déficit na apreensão da realidade
ou, ainda, entre outros, a uma debilidade mental ou a um quadro de
hiperatividade. Por essa via, como se sabe, o sujeito fica alienado a um “nome”
e este lhe fixa uma identificação, que, dificilmente, ele consegue questionar. Os
alunos passam, então, a se apresentar sob tais “nomes” – “Tenho ‘problema’
de cabeça”; “Acho que sou ‘down’ mesmo”; “Doidinha não aprende”; “Tenho
dificuldade de atenção e uma hiperatividade atípica”.
Entre os efeitos dessa nomeação, destaca-se o fato de, nas escolas, os
educadores incorporarem, em seu discurso, muito comumente, o diagnóstico
que identifica algum déficit no aluno, para, dessa forma, justificarem o
insucesso no processo de ensino/aprendizagem. Esse procedimento acaba
por desresponsabilizar o professor no que concerne à sua ação de ensinar
e por anular qualquer questionamento acerca dos limites de sua própria
prática pedagógica. Para o aluno, tal nomeação pode se constituir em uma
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oferta de identificação, que, porém, implica conseqüências: “Quando o
sujeito situa a causa de seus sintomas no acontecimento ou na lesão, ele
não é mais um sujeito livre e responsável, mas um sujeito submetido a uma
relação particular com o déficit” (BRIOLE, 1998). Nesse caso, o diagnóstico
do déficit encerra a questão das particularidades do processo de ensino/
aprendizagem com a seguinte conclusão: “Não se consegue ensinar em razão
da falha do aluno”.
Além da consideração de tais comportamentos, a contribuição da
psicanálise à educação inclui a tentativa de fazer valer o aspecto positivo dessas
manifestações da criança diante do impossível – ou seja, um esforço no sentido
de tratar de uma produção da criança, de traduzir sua invenção para abordar o
Outro da linguagem. Desse ponto de vista, cada ocorrência de fracasso escolar
indica o modo como o sujeito faz uso da palavra e da linguagem com o Outro,
modo que os professores e a própria instituição escolar encarnam. Em cada
uma de tais situações, interessa, portanto, a parte que retorna ao sujeito, pois
é sobre esta que, ainda, se pode agir.
Contudo não é apenas por parte do aluno que o impossível da transmissão
se manifesta. O mal-estar que se evidencia por parte do professor quando essa
transmissão não ocorre produz o adoecimento ou uma perda significativa no
plano do desejo, o que afeta a relação do docente com o saber.
Na escola, a tarefa de transmissão passa pela palavra do professor. E isso
merece destaque, porque é por intermédio de sua enunciação que o docente
torna vivo o saber transmitido, animando-o de uma autoridade autêntica,
que não se aprende nos livros. Basta relembrar a expressão que Freud utiliza
para designar essa transmissão, que, para ele, consiste na tarefa de “vestir de
palavras sonoras” (FREUD, 1914:228) o vazio com base em que o sujeito dá
forma ao seu desejo, à sua aspiração no mundo. Por isso, não é raro o malestar do professor se produzir justamente em face do insucesso da própria
tarefa de transmissão.
Margarete Parreira Miranda, aluna do Programa de Pós-graduação em
Educação: Conhecimento e Inclusão Social, da FaE/UFMG, ao tratar do
tema da criança-problema, isola alguns enunciados de docentes, em que se
destacam tanto o aspecto do adoecimento quanto o sentimento de perda de
investimento:
1. “O meu contato com os alunos foi péssimo. Não me adaptei [...] fui ficando
angustiada. Não comia, não dormia...” (DINIZ, 1998:216).
2. “Quando tive o direito de promover as crianças que não eram alfabetizadas, a
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diretora não deixou [...] Fui entrando em depressão, depressão [...] Um dia, vi o
sol preto [...] gritava muito na escola [...] Misericórdia, misericórdia...” (DINIZ,
1998:216).
3. “Não sei por que, para dar conta, o professor tem de ser pai, mãe, psicólogo e
Deus” (MIRANDA, 2001:79).
4. “Se eu chegar quinta-feira nesse colégio e não estiver aquele problema resolvido,
é o meu último dia de magistério” (LIMA, 2003:84).
5. “[Os alunos] se negam a aprender. Isso me tira do sério e, então, tenho medo
da minha própria agressividade” (CORDIÉ, 2003:26).

Com base nesses testemunhos, as questões que se introduzem são:
1. Qual seria a invenção possível da escola para lidar com o mal-estar na educação,
mal-estar que se pode traduzir como o sintoma de um fracasso que atinge não
só professores mas também alunos?
2. Que fazer para se permitir uma mobilização na enunciação dos sujeitos envolvidos no processo educativo, de forma a tocar o que, neles, resiste a passar pelo
registro do significante?
3. Que fazer para se acolher o que, na atuação do aluno, se manifestam sob a forma
de fracasso, de atos indesejados, de dificuldades que se expressam no uso das
linguagens oral e escrita? Como promover um retorno dessas manifestações ao
próprio aluno, a fim de que este possa se tornar responsável por ela?
4. Que fazer para se promover uma reflexão sobre a responsabilidade de cada uma
das peças fundamentais do processo educativo – a do aluno em relação ao seu
próprio sintoma e a do professor diante da tarefa que deve cumprir?

Em cada época, o mal-estar que, de uma maneira particularizada, a
educação impõe é o que justifica a realização de pesquisas voltadas à constatação
de sintomas, bem como à conseqüente intervenção, mediante a aplicação do
conhecimento da psicanálise nessa área. Na educação, nessa parceria com a
psicanálise por meio da Conversação, o desafio consiste em tentar instituir, na
pesquisa-intervenção, não os parâmetros do ideal – o aluno ideal, o professor
ideal, a escola ideal –, mas uma experiência de palavra capaz de incluir, na
experiência de transformação pela educação, a dimensão pulsional própria
a cada um. Não se trata, portanto, de fazer apenas uma leitura dos impasses
na esfera da educação, mas de estudar esses impasses e de, ao mesmo tempo,
intervir neles, objetivando permitir um movimento sobre o que se cristaliza
como impossível e como sintoma.
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A parceria com a psicanálise na educação: abordagem do impossível
É importante lembrar que a pedagogia foi a primeira disciplina a instaurar
um diálogo com a psicanálise. Desde o início do século XX, nessa área, investiuse seriamente na jovem ciência de Freud, como demonstram os trabalhos Oscar
Pfister, o pastor pioneiro da psicanálise na Suíça alemã, que aliou a técnica
freudiana à antiga “cura das almas” [Seelsorge] protestante e se dedicou a
transformar a pedagogia em “pedanálise”. Nessa perspectiva, podem-se citar,
também, outros pedagogos renomados – como Oskar Messmer, professor da
Escola Normal de Roschach, e Ernest Schneider, diretor da Escola Normal de
Berne –, bem como destacar a produção sobre o tema da educação de vários
médicos – entre outros, Carl-Gustav Jung, Alfons Maeder e Sandor Ferenczi.
O diálogo entre a psicanálise e a educação não é, portanto, um fenômeno
recente, como poderia sugerir o debate mais difundido, na atualidade, sobre a
aprendizagem intelectual ou, em especial, sobre o fracasso escolar. Na verdade,
em cada época, em decorrência da necessidade de uma reflexão em torno do
empreendimento educativo e da interpretação de seus efeitos, de seus limites
e dos fenômenos contemporâneos que interferem em sua prática – como o
problema da autoridade, da violência e do desinteresse manifesto dos alunos
pelo conhecimento –, o antigo laço entre essas duas disciplinas se renova.
É preciso destacar, porém, que a psicanálise e a educação são duas práticas
absolutamente distintas. Freud não deixa de assinalar esse aspecto em diversas
ocasiões, reforçando, a respeito da educação, a idéia de que “o trabalho da
educação tem algo de sui generis e não deve ser confundido com a influência
psicanalítica nem pode ser substituído por ela” (FREUD, 1925:342). Assim,
dissuade qualquer iniciativa pedagógica que se pretende analítica, enfatizando,
ainda, por outro lado, a impossibilidade de uma análise adotar uma perspectiva
pedagógica. Apesar da dissimilaridade radical entre essas duas práticas, ele indica
um ponto de interseção entre ambas as disciplinas, algo que as aproxima: a
inscrição das duas na cultura como profissões do impossível.
Para Freud, há três profissões relacionadas ao impossível: governar, educar e
psicanalisar. Se essas profissões recebem dele tal qualificação, isso ocorre porque,
em cada uma delas, existe algo que não se consegue obter – em outras palavras,
por mais que se faça, por mais qualificação e experiência que se tenha, por mais
que alguém se dedique e se empenhe com boa vontade, os resultados alcançados
nunca são completamente satisfatórios. Constituem-se, portanto, profissões
“quanto às quais não se pode estar seguro de chegar a resultados satisfatórios”
(FREUD, 1937:282).

Psicanálise e adolescência 121

No campo analítico, o insucesso concerne à dificuldade de se atingir o final
da análise. É por isso que a comunidade analítica de orientação lacaniana se
encarrega da formação do psicanalista, entendendo que apenas esse profissional
consegue levar sua análise até o fim. Esse é o terreno da psicanálise pura, que
norteia o campo da psicanálise aplicada – ou seja, a prática do psicanalista, no
tocante às manifestações atuais do mal-estar da cultura, atinge uma grande
esfera social ao se orientar para as mais diversas expressões de dificuldades
de aprendizagem, de distúrbios de comportamento, de delinqüência, de
toxicomanias, de anorexias e bulimias e de hiperatividade.
No campo da educação, o impossível expressa-se por meio do elevado índice
do fracasso escolar que se vem mantendo por décadas a fio. Recentemente, Jean
Claude Milner manifestou-se a esse respeito, afirmando que o insucesso na
transmissão de saberes situa o ato de educar na ordem do impossível, já que “é
demandado ao educador substituir com a plenitude de seus conhecimentos o
vazio da ignorância do aluno. Ora, dirá Freud, eduque como quiser, mas restará
sempre algo que não se substituirá” (MILNER, 2004).
Pode-se dizer que o impossível encontra sua razão no fato de o ser
falante não se mostrar totalmente governável, nem totalmente educável, nem
totalmente psicanalisável. O simbólico não recobre inteiramente o real, que
se manifesta como insucesso, como o que não funciona ou não vai bem. Por
isso, é imprescindível destacar a questão dos limites, do que, no âmbito dessas
profissões, se pode ou não e do que se deve ou não satisfazer no tocante a
qualquer manifestação do real como impossível. Quando os profissionais
discutem as formas que encontraram ou inventaram para encarar o impossível de
seu próprio discurso, a interlocução entre as disciplinas marcadas pela dimensão
do impossível revela-se fecunda (AROMI, 2003).

A proposta da Conversação como metodologia de pesquisa-intervenção
A Conversação é a metodologia proposta, neste estudo, para a pesquisa em
psicanálise no campo da educação, tendo-se em vista a realização de pesquisaintervenção no âmbito da interlocução entre psicanálise e educação. Conversação
é o nome que se dá ao dispositivo ou à metodologia sugerida por Jacques-Alain
Miller para os encontros clínicos do Campo Freudiano (MILLER, 2003), em que,
em detrimento de uma escuta passiva, se pretende a promoção de um debate,
de uma reflexão e de uma discussão viva entre os participantes. A Conversação
clínica é, pois, um modo de tratar dos insucessos que produzem perguntas e
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quando há perguntas, há um chamado à conversa, à troca com os outros. É, em
suma, uma ficção operativa a serviço da produção de um passo a mais, de algo
novo no saber já estabelecido.
A Conversação entre disciplinas também se produz em face da manifestação
do impossível no discurso. No momento em que a pedagogia depara com seu
limite – um impasse, um problema gerador de uma questão sobre sua tarefa de
civilizar as novas gerações –, a psicanálise pode pôr à prova sua contribuição à
educação, objetivando verificar se é capaz de gerar uma nova resposta discursiva,
capaz de reintroduzir a subjetividade, o gozo ou o mais íntimo da singularidade
do sujeito resistente à simbolização. A definição de Conversação proposta por
Miller é que tem norteado a pesquisa-intervenção de orientação psicanalítica
aplicada ao campo da educação:
“Uma Conversação é um modo de associação livre caso seja exitosa. A associação
livre pode ser coletivizada na medida em que não somos donos dos significantes.
Um significante chama a outro significante, não sendo tão importante quem
o produz em um dado momento. Se confiamos na cadeia significante, vários
participam igualmente. Pelo menos é a ficção da Conversação: produzir – não
uma enunciação coletiva – mas uma ‘associação livre’ coletivizada, da qual
esperamos um certo efeito de saber. Quando tudo corre bem, os significantes
de outros me dão idéias, me ajudam, e, finalmente, às vezes resultam em algo
novo, um angulo novo, perspectivas inéditas” (MILLER, 2003:15-16).

A referência à “associação livre” vincula a Conversação – prática da psicanálise
em extensão – à prática clínica – psicanálise em intensão. Diferentemente do que
ocorre na experiência clínica – em que o ato de fazer associações livremente constitui
a regra fundamental solicitada, pelo analista, ao analisante –, na Conversação, a
associação livre ocorre de forma espontânea, movida pelo voto de confiança que
cada um dos participantes deposita nesse dispositivo de oferta da palavra. Podese, também, considerar a Conversação um ato de associação livre, porque, nesse
processo, se adota como princípio a arte de falar entre pares – alunos e professores
–, para se dissipar o mal-estar que, freqüentemente, isola os profissionais em seus
jargões ou no tédio da repetição das tarefas cotidianas (ZELDIN, 1999:124-125).
Esse ato de associação visa a abrir espaço para possibilitar o surgimento, ex nihilo,
na borda do vazio inaugural da linguagem, de um esboço de palavra, que pode
atingir a forma de uma criação poética, que, por sua vez, singulariza o sujeito. Nesse
sentido, a Conversação promove o agir na direção de uma abertura para o mundo,
para uma nova idéia, uma invenção ou algo que convenha a cada indivíduo.
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A precipitação de uma “‘associação livre’ coletivizada” não se confunde com a
proposta de produção de uma “enunciação coletiva” ou de um discurso unívoco,
colhido em função de um roteiro de perguntas previamente determinado.
Em uma Conversação, visto que, como ressalta Miller, os significantes não são
particulares, privilegia-se a enunciação que, coletivizada pelos participantes,
se mostra capaz de produzir, de maneira inédita, um efeito de saber. O desafio
desse dispositivo é o de tornar operatória uma pratica inédita da palavra, que
leve em conta a maneira como o discurso analítico de orientação lacaniana pode
subverter o laço social.
Como ocorre na clínica analítica, também na Conversação, é o sintoma que
condiciona a experiência. Igualmente, nesse caso, parte-se do sintoma – ou seja,
daquilo que não vai bem. Não parece difícil professores e alunos localizarem
o que não vai bem no processo educativo ou o que se apresenta como malestar na relação entre ambas as partes na vida institucional ou no processo de
transmissão. A forma como se identifica o sintoma na escola fornece temas gerais
– sexualidade, violência, indisciplina, autoridade e insatisfação, entre outros – para
o desenvolvimento de Conversação. O que esta vai privilegiar, porém, não é o saber
fixado, previamente, sobre cada uma das questões propostas, um saber do Outro,
que acaba “nomeando” o sujeito, ofertando-lhe uma identificação indesejada –
“criança violenta”; “jovem marginal”; “aluno sem referência familiar”. Numa outra
perspectiva, trata-se, por um lado, de localizar os pontos atuais de condensação
do mal-estar na cultura e, por outro, de valorizar as formas selecionadas para
abordá-los. Como método de pesquisa-intervenção, a Conversação aposta na
produção de algo inédito, pela circulação de um discurso, de uma conversa, de
que muitos participam e que se situa além da norma valida para a conservação da
escola. Em outros termos, a aposta da Conversação consiste na possibilidade de se
“atingir a particularidade de cada sujeito através de uma conversa com muitos”.
(LACADÉE, 2000:7). Mais precisamente,
“Trata-se de destacar o Outro com o qual o adolescente tem que se haver, Outro
da linguagem, que apenas pode surgir do conhecimento do particular. É no
mais particular de cada um, possível de ser apreendido por meio do detalhe
do estilo de sua enunciação, que se situa o Outro.” (LACADÉE, 2000:7).

A experiência da Conversação em escolas, como relatada em pesquisas já
concluídas e mencionadas anteriormente, tem evidenciado que a oferta de “um
lugar onde de pode falar” – definição mais simples da Conversação –, produz
uma dupla subversão:
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1. A primeira delas diz respeito à emergência da enunciação: não se trata de um
falar sobre os alunos – em que estes estariam evocados como objeto do discurso
do Outro. Tão pouco se trata de uma conversa com os alunos, sobre o incomodo
que causam ao Outro. A Conversação privilegia o que surge entre os próprios
alunos, a respeito do mal-estar que os acomete, no espaço da instituição escolar.
Nesse sentido, ela faz aparecer o sujeito da enunciação, ou seja, o próprio desejo,
no contexto da relação com o saber.
2. A segunda concerne ao saber: não se solicita aos participantes falar sobre algo já
conhecido, predeterminado. Não há um roteiro definido para a conversa, mas,
apenas, um ponto de partida, que compreende situações-problema, ou seja, o
sintoma em que se localiza o mal-estar e que consistem em relatos da própria
experiência ou de outras similares. Na sala de aula, em que o aluno aprende
um saber de seu professor, que este, no exercício de sua função, lhe transmite,
a Conversação promove um espaço para surgir um saber inédito, transmitido
pelo próprio aluno.

Segundo Eric Laurent, um dos efeitos importantes da Conversação,
que se pode verificar no texto das transcrições de conversações publicadas
integralmente, reside na possibilidade de “destravar as identificações”
(LAURENT, 2004). Mediante a circulação da palavra, alguns significantes
destacam-se, caracterizando, para o sujeito, a forma como este se encontra
representado pelos outros – “violento”, “fracassado”, “vagabundo”, “bastardo”.
A caracterização dessas identificações constitui um passo fundamental para
um possível deslocamento do gozo que se adere a esses “nomes”, alienando e
aprisionando o sujeito num certo modo fixo de ser e de agir.
Com base na suspensão de alguma identificação, o que se deve preservar é
o lugar vazio em função do qual o desejo toma forma de maneira singular. Por
isso, não se trata de substituir uma identificação indesejada por outra, “melhor”,
como propõem algumas psicoterapias, que levam os sujeitos com tendência
a ação violenta, suicida ou de drogadicção, entre outras, a atingir um ideal
benfeitor. Não se trata, portanto, “de transformar um delinqüente em um pastor
de ovelhas” (UDÊNIO, 2004:62). Do mesmo modo, não implica formatar idéias
compartilhadas por um grupo pessoas no dia-a-dia nem desenvolver modos de
vida pelos quais a coletividade se deixa influenciar por uma determinada cultura. A
Conversação não promove a fala para se buscar um consenso a partir do que é dito
mas para se promover uma inovação possível. Por isso, o fora-de-sentido, assim
como o equívoco, merece destaque, pois é disso que se pode extrair o detalhe.
A Conversação não pretende, assim, a interação entre os componentes do
grupo. Trocas, consensos, rupturas, dissensos e descontinuidades sobre aquilo
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que é dito não compõem o universo do detalhe que se pretende produzir. É sobre
esse aspecto que se afirma a diferença entre os grupos de Conversação e os grupos
focais. A observação detalhada dos participantes que relatam, uns aos outros,
fatos, histórias e “situações, nas interações de grupo, procurando, através das
seqüências de falas, [...] compreender o impacto das vivências do grupo sobre
as trocas entre os participantes”, é o objetivo básico dos grupos focais (GATTI,
2005:47). Ao contrário, à medida que sempre se acaba dizendo algo que não se
pretendia dizer, a palavra comporta surpresas. Por isso, não se determina uma
pauta prévia para conversas. Para que o não-saber possa emergir, o sintoma
possa ser enunciado e o real, contornado, é importante, portanto, partir de certo
vazio. A “diferença” constitui um dos princípios que orientam a Conversação, já
que, para cada um dos participantes, existe um real, que faz sentido de maneira
singular e não pode ser recoberto por um sentido comum ou consensual:
“Nós consideramos, com efeito, que o desfalecimento de um sentido, seus tropeços e até o sem-sentido produzem como efeito de significante – o aliciamento
de nosso exemplo –, deixando existir um real que faz efração e reenvia o sujeito
que fala ao que se lhe revela por surpresa. Para nós, esse fora-do-sentido não
é absolutamente o que vai fazer disparar o real, mas, ao contrário, ele abre a
via de acesso para cada um” (LACADÉE, 2006:375).

Muitas vezes, segundo Lacadée (1999-2000), a Conversação com crianças
promovida por um laboratório interdisciplinar particulariza-se não apenas por
oferecer a palavra, mas também por encarná-la em espaços em que, de acordo
com a norma estabelecida, a palavra da criança não tem lugar. Esse dispositivo
possibilita uma aprendizagem inédita da palavra, que consiste em produzir
efeitos inéditos de sujeito. A criança que, por exemplo, não fala porque tem medo
da sanção do Outro toma gosto pela palavra, passa a falar do que vive e de suas
preocupações – a repetência, a relação com os pais, a violência que testemunha
cotidianamente em seu entorno, a exclusão social que vivencia e, também, as
gírias e os modismos próprios ao seu ambiente e modo de vida.

Uma experiência de conversação e seus efeitos de intervenção
Fragmentos de uma Conversação realizada com professores, no âmbito
de uma pesquisa sobre o mal-estar dos professores, permite destacar como
esse dispositivo privilegia a dimensão do falar sem se saber, de antemão, o que
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se vai obter. É por essa razão que tal dispositivo não se constitui um grupo
terapêutico:
“- Mãos pra cima, mãos pra cima! Tá, tá, tá, tá, tá!”
“- Deitados, deitados! Tá, tá, tá, tá, tá! Eu vim para matar!”
“- Pega o corpo aí. Vamos levar lá pra dentro!”

Assim, uma professora relata algumas brincadeiras de crianças entre 1 ano
e 5 anos de idade, alunos de uma Unidade Municipal de Educação Infantil,
localizada no Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte, durante a referida
Conversação, cujo tema, proposto pelas próprias educadoras para se abordar
o mal-estar no trabalho docente, era “Sexualidade e Violência”. E ela conclui:
“Tem uma coisa que eu não esqueço. Ele estava no velotrol, encostou os meninos
na parede, fez uma revista e disse: ‘Vamo lá, malandragem!’ Eu fiquei chocada!
Depois da revista, pegou a arma e – tá, tá, tá, tá, tá! – saiu atirando”.
Outras professoras que participaram da mesma Conversação também
exprimem seu mal-estar diante dessas crianças do ensino materno-infantil, tão
pequenas e de pouca idade, mas com força suficiente para suscitar, em cada uma
delas, imenso desconforto. Quando indago sobre como têm agido diante de tais
jogos ou sobre as respostas que têm dado às crianças a título de intervenção,
ouço esta declaração de uma das docentes:
“No princípio, eu ficava muito perdida mesmo, triste, desorientada, angustiada, comentava com a família e tal. Hoje, eu consigo lidar com isso [...] mas eu
acho que ainda é pesado para o professor essa troca, porque, queira ou não,
esse não é nosso mundo [...] mas é o tempo todo a gente lidando com isso,
é um trabalho que o professor tem que aprender. O tempo que ele está aqui,
tem que aprender a diluir isso, pra sair lá fora... Senão... Eu te falo: é duro!”
(Professora M).

A mesma professora explicita, desse modo, uma distinção constatada
entre sua realidade e a dos seus alunos. A violência que se manifesta no modo
de brincar dessas crianças é tratada por ela como algo que apenas faz parte
do cotidiano da vida dos moradores do Aglomerado da Serra, o que remete à
experiência do “estranho”, descrita por Freud em 1919, que tem relação com o
assustador, com o que provoca medo e horror. O estranho não é o desconhecido,
mas sim algo bastante familiar, algo que é afastado da mente pelo processo do
recalque e que, nos momentos em que vem à tona, causa grande mal-estar. Assim,
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a violência é situada pela professora como algo fora de seu mundo,“duro de
ver”,“pesado” – ou seja, um real difícil de se suportar, impossível de se digerir.
Esse real gera angústia e ela se vê, conseqüentemente, na urgência de encontrar
outro meio para escamotear, de novo, o mal a que se refere. E crê que isso é
possível apenas fora da escola e longe de seu trabalho.
Outra professora contribui, contudo, para a Conversação ao introduzir,
nela, algo extremamente importante: a responsabilidade do adulto frente à
criança, responsabilidade ética que, pode-se dizer, consiste em não deixar a
criança “no escuro”, nos momentos em que esta introduz uma questão – fazendo
uso seja da palavra, seja do próprio corpo, seja de atuações diversas –, que, se
imediatamente interpretada como “distúrbio de comportamento”, vai tornála ainda mais alienada quanto ao que se apresenta como “sem-sentido”. Tal
contribuição não impede que essa professora anuncie seu incômodo em face
das brincadeiras dos pequenos:
“Eles fazem muita questão de construir arma com Lego. Eu, sinceramente, posso
até ter errado e continuo errando por querer [...] porque converso muito com eles:
‘Gente, arma não quero!’ Aí a gente ia montar outras coisas, outras possibilidades
com o Lego, que não arma. ‘Porque arma mata, arma faz a gente ficar triste...’, eu
digo. Até hoje, eu não aceito. ‘Gente, vamos brincar? O Lego está aqui. Menos
arma! E, quem fizer arma, nós vamos desmanchar e vamos fazer outra coisa’.
Está errado? Não tem nem um mês e meio, o pai de um aluno meu levou um
tiro. No outro dia, o filho do cara, com os coleguinhas, brincando de arma! Eles
usam uma touca, cobrem a cabeça assim e fica todo mundo brincando de atirar.
Falei que não dá, que não é essa a nossa proposta ali, que não quero esse tipo de
brincadeira. Fui até meio agressiva na hora que eu vi aquilo. Achei inadmissível!
Os meninos viram. O pai do colega tinha acabado de ser morto com um tiro e
eles brincando de bandido, ladrão, polícia![...] ‘É isso que vocês querem pra vida
de vocês?’. Eles abaixam a cabeça, começam a rir e em seguida começam a brincar
de novo. Não escutam. [...] Eu não agüento ver alguém machucado com sangue e
eles vêm morto e comentam: ‘Ah, fulano morreu com tantos tiros. Estava assim e
assado’. Eu, só de pensar, fico horrorizada! E eles, até hoje eu não sei... Eles agem
com naturalidade. Eu não sei se foi normal aquilo do pai morrer ou se não caiu
a ficha ainda, pra ele, da gravidade da situação. Em nenhum momento eu vi esse
menino triste...” (Professora Z).

“Gente, arma eu não quero!”; “... arma não”; “Menos arma!”. A professora
proíbe o jogo, por ver, nele, apenas a falta de espírito de crítico, por parte das
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crianças, em relação à violência que marca o cotidiano da favela e, mais adiante,
explica: “... como não se dessem conta da gravidade do que vivem”. Por outro
lado, no entanto, ela explicita com a possível clareza, para as crianças, a pior
função da arma: “... arma eu não quero! [...] Porque arma mata, arma faz a
gente ficar triste...”
Neste último trecho da Conversação, o que a professora diz destaca-se
como intervenção. Conversa-se, então, sobre a dimensão simbólica do jogo, que
permite sinalizar não apenas o que uma arma representa para um ser humano,
mas também a relação simbólica que se estabelece entre este e a arma. Conversase, também, sobre a função do jogo na elaboração de experiências traumáticas.
Essas referências ressaltam a importância de se fazer uso e oferta da palavra
no momento do jogo, sobretudo quando a brincadeira proposta mostra uma
situação em que a criança se encontra sem resposta. A palavra do adulto, nesses
momentos, contrapõe-se ao silêncio, que, em tais situações, apenas corrobora
e fixa o aspecto terrificante da brincadeira.
Vê-se que a Conversação, por essa via, oferece oportunidade para se
destacarem e se valorizarem as intervenções dos professores, à medida que estas
se configuram como respostas indicativas de possibilidades de ação do adulto.
Nesse sentido, toda resposta é importante. Não se trata, portanto, de apontar
a resposta “certa” ou de formular um “julgamento moral” sobre a resposta
dada. O importante é que, nesta, haja uma aposta na relação entre o homem
e o significante. Essa é a aposta na Conversação, pela qual se busca extrair,
para a pesquisa universitária, os pontos que favorecem a conexão do sujeito
à linguagem, em detrimento daqueles que, ao contrário, se caracterizam pela
impossibilidade ou pela prevalência da pulsão de morte. Quando pergunta às
crianças “É isso que vocês querem para vocês?”, a professora está interrogando
cada um sobre o próprio desejo. Assim, chama a atenção das crianças sobre o
projeto de vida que cada uma delas quer para si mesma.
“O pai do colega tinha acabado de ser morto com um tiro e eles brincando de
bandido, ladrão, polícia!” Muitas crianças, de diferentes gerações, brincaram – e
ainda brincam – de polícia e ladrão. No entanto – pode-se perguntar –, nos dias
de hoje, essa brincadeira é diferente da que se fazia em outras épocas? No local
onde vivem tais crianças, as intermináveis lutas de gangues e as freqüentes batidas
policiais ameaçam a vida daqueles com quem elas mantêm laços familiares,
forçando-as a assistir, sem qualquer mediação simbólica, a um espetáculo
real e cruel. Provavelmente, os pais dessas crianças não conversam com elas
sobre “armas”, o que as deixa, conseqüentemente, em estado de “insuficiência
simbólica” para contornar tais objetos.
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Outra professora intervém na Conversação:
“Essa nossa profissão não acaba sendo um reflexo (do?) da polícia? Porque
eles sabem que a polícia prende. O jeito de você interferir pode dar a entender
também que você faz parte do outro grupo. Seria outro tipo de intervenção, eu
acho... Não essa... Assim: ‘Nossa Senhora! Tá fazendo isso? Não, isso não! Não
quero! Não pode!’ De ser assim taxativa, entendeu? Deve ter outra forma de
você interferir que não seja desta forma: ‘Isso não é legal...’” (Professora J).

Nesse contexto, como se pôde comprovar, as professoras não hesitam em
expor suas convicções e suas dúvidas, o que revela a confiança que têm com
relação ao dispositivo da Conversação, que produz a experiência de falar para
encontrar um “furo” na língua, no ponto em que, antes, se configurava apenas um
“furo” no real, que, simultaneamente, gerava sintoma e mal-estar. Como abordar
situações difíceis como as relatadas? Nesse caso, o professor deve encarnar a lei,
identificado-se à polícia? Que efeitos esse procedimento pode implicar, visto
que algumas crianças, durante o jogo, se negam a ser a polícia e, ao contrário,
insistem em ser os bandidos? Portanto é preciso refletir, inventar algo mais...
Outra professora contribui para a conversa, esclarecendo, por sua vez,
que ela, às vezes, entra na brincadeira, o que lhe dá oportunidade de falar mais
facilmente com as crianças e de, por essa via, questioná-las:
“Agora, normalmente, eles querem acabar com a polícia. Às vezes, é invertido:
eles querem ser a polícia. A primeira construção dessas crianças é uma arma.
Elas só fazem isso. Perguntei ao meu aluno: ‘Você está matando por quê? Quem
você está matando?’ Eu entrei na brincadeira deles assim: ‘O que é isso? O que
está acontecendo aqui?’ Estavam todos deitados no chão e [ele] executando
um a um, e dizia: ‘Tá, tá, tá... Eu vim para matar!’” (Professora F).

“Você está matando por quê? [...] O que está acontecendo aqui?” Essa
professora não recua frente a situações de violência, que aterrorizam o grupo.
Suas perguntas permitem às crianças se situarem na brincadeira, possibilitandolhes, por meio do jogo, a passagem de uma reprodução do real para uma
responsabilização: “Afinal, que quero com essa brincadeira? Quem quero
matar?” São questões como essas que podem implicar o sujeito naquilo que
lhe sobrevém.
Não é difícil verificar que a Conversação descrita foi bem-sucedida,
sobretudo porque produziu um novo saber para seus participantes – ensina-
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lhes a resistência ao discurso decorrente do horror à violência, resistência que
pode impedir os educadores de realizar sua tarefa de formar crianças. Não
se trata de sair da Conversação com um manual sobre como agir diante das
encenações de violência propostas por crianças, mas de apreender um novo
saber, produzido pelos próprios participantes do dispositivo, a partir do que já
fazem em sua prática docente. Um saber que tem o efeito de retirá-los de um
estado de paralisação para situá-los como adultos diante não só das crianças
mas também das questões que estas lhes propõem, bem como das indignações
que estas repetem, em ato, pedindo esclarecimento.
Para concluir, verifica-se, com base nos fragmentos de uma Conversação
discutidos, o quanto a definição proposta por Jacques-Alain Miller se comprova
operativa: Quando tudo corre bem, os significantes de outros me dão idéias,
me ajudam, e, finalmente, às vezes resultam em algo novo, um angulo novo,
perspectivas inéditas” (MILLER, 2003).
É perceptível, na Conversação em foco, a circulação de um discurso e
de idéias sobre como intervir em jogos violentos de crianças. São essas as
duas maiores contribuições da metodologia proposta, por um lado, para os
pesquisadores que nela se envolveram e, por outro, para os participantes que
nela atuaram.
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O caso Z: uma identidade ameaçada
Marta Rezende Cardoso, Helena Carneiro Aguiar e
Barbara Paraiso Garcia da Rosa

Este estudo - realizado no contexto de um Programa de estágio em pesquisa
e clínica dirigido a alunos de graduação em Psicologia da UFRJ - foi motivado
pelo atendimento clínico de um jovem inserido num contexto de marginalidade.
Esse paciente, cuja história clínica nos servirá aqui apenas de inspiração, foi
atendido por aproximadamente dois anos na Divisão de Psicologia Aplicada
(DPA) da UFRJ, fazendo parte de um projeto de pesquisa coordenado pela
professora Marta Rezende Cardoso, intitulado “A violência pulsional na clínica
contemporânea: fundamentos e vicissitudes”.
Merece destaque o fato desta pesquisa vir promovendo, de forma articulada,
um processo de produção de conhecimento aliado, de maneira intrínseca, à
intervenção clínica. Isso possibilita que a criação e o desenvolvimento teórico
se fundamentem e, ao mesmo tempo, incidam efetivamente sobre o plano
da prática clínica. Assim, do ponto de vista metodológico, trata-se de uma
“pesquisa-intervenção” na qual os aspectos investigativos são construídos a
partir de problemáticas suscitadas, não somente por um sistema conceitual, mas,
essencialmente, pelas questões apresentadas nos atendimentos psicoterápicos
realizados pelos estagiários, membros da equipe de pesquisa. O presente
artigo possui justamente o objetivo de explorar o material relativo a um caso
clínico, vindo, assim, ilustrar, através de uma discussão teórico-clínica, os
desenvolvimentos e resultados desta perspectiva singular na área da pesquisa.
As sessões e supervisões sobre esse caso, atendido por uma das estagiárias
da equipe, aguçaram nosso desejo de compreendê-lo melhor, acreditando que
talvez assim pudéssemos aproximar-nos mais fielmente das razões que levam
um jovem a recorrer à violência e à contravenção. Queríamos conhecer mais
não apenas sobre os atos violentos, mas igualmente sobre a violência envolvida
nos processos de subjetivação desses indivíduos.
Acreditamos que o dispositivo psicanalítico é mais um recurso, dentre
outros, que se lança nessa atual tentativa de compreensão do nosso contexto
de violência e desamparo. Não pretendemos chegar a explicações universais
132
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sobre essa temática, mas apenas vasculhar as suas bases, procurar enxergar além
do que nos é enviado diariamente pelos meios de comunicação e por nossa
própria experiência. Portanto, não pretendemos de forma alguma diminuir a
importância da singularidade de cada indivíduo na análise das questões aqui
enfocadas.
Como afirma Cardoso (2001), a psicanálise não está circunscrita ao registro
do indivíduo em contraposição ao registro do social. Para a psicanálise, o sujeito
está imediatamente lançado nos laços sociais. As particularidades da constituição
psíquica de cada sujeito terão sempre que ser levadas em conta. Por isso, o ponto
de partida deste trabalho é justamente um caso específico: o caso Z. Os matizes
de sua história, que, por razões éticas, apenas impulsionaram a construção do
relato fictício que apresentaremos adiante, nos levarão a certas temáticas que,
quem sabe, nos ajudarão, em momentos ulteriores, a inferir hipóteses sobre
outros casos.
Mobilizadas por nossa prática clínica, fomos levadas a aprofundar o outro
lado do preceito psicanalítico: a teoria. Com isso chegamos ao estudo da questão
da consolidação do processo identificatório na adolescência, e seus possíveis
entraves. Iniciamos com a exposição do relato clínico ficcional que viemos a
construir, instigadas pelo atendimento do caso Z; em seguida ocupamo-nos
de questões próprias à adolescência, evidenciando o caráter essencialmente
traumático desse processo, levando em conta aspectos como a revivência do
Narcisismo e do Complexo de Édipo.
Sabemos que no caso de nosso adolescente há algo que ultrapassa esse
traumático já esperado nesta etapa da vida. Nesse sentido, abordamos as possíveis
dificuldades nesse processo, dificuldades que localizamos no caso e que estão
envolvidas no percurso identificatório de Z. Acreditamos que na base desta
formação encontram-se entraves no processo identificatório; por isso tentaremos
contar a história deste processo, levando em conta alguns dos principais aspectos
envolvidos em tais entraves.
Concluímos articulando o caso Z ao material teórico explorado.

O caso Z
Z, jovem de 16 anos, mora com a mãe e o pai. Procurou a DPA há cerca de
dois anos, seguindo um encaminhamento da escola. O paciente está cursando,
pela segunda vez, a quarta série do Ensino Fundamental. Falta muito às aulas,
tem comportamento violento na escola, desafiando os professores. Tem, no
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entanto, muitos amigos. A diretora já tentou expulsá-lo do colégio algumas
vezes, mas, por intervenção da mãe, não pôde fazê-lo.
Z é bastante inserido na Comunidade onde mora, sendo esta o pano
de fundo de todo o seu discurso. As questões que traz são permeadas por
peculiaridades desse local, marcado por insistente violência. É à “Lei” de lá, lei
paralela, “lei fora-da-lei”, poder-se-ia dizer, que Z parece tender a obedecer e
algumas vezes foi violentamente punido por não a cumprir.
Z se envolve em roubos e outros atos ilícitos para conseguir dinheiro.
Nunca se conformou em não ter muitos recursos materiais, dando extremo
valor a produtos de marcas famosas e caras. Solicita muitas coisas à mãe, sempre
pedindo que ela lhe ofereça objetos caros, ficando inconformado quando isso
não é possível. Admite que sentiria vergonha se viesse a trabalhar para ganhar
pouco dinheiro. Considera que uma alternativa para obter o que deseja, seria
entrar para o crime organizado. Vem mantendo uma relação cada vez mais
próxima com esse “mundo”, tendo inclusive se aproximado de um homem cujo
“trabalho” vem acompanhando, e com quem se encontra freqüentemente. Julgase ainda muito novo para entrar nesse universo, afirmando que por enquanto
quer aproveitar a vida, pois sabe que, ao ingressar nesse circuito, esta tenderá
a se encurtar.
Aos 12 anos, começou a sair à noite para bailes. No início, os pais
estabeleciam um horário para o regresso, mas em pouquíssimo tempo ele já
estava ultrapassando esse limite, chegando em casa à hora que queria. Nessa
época, começou a fumar maconha e associa isso, dentre outros fatos, às violentas
brigas que costumava ter com o pai. Z diz que “desde que começou a sair não
consegue mais não sair”. Sai de segunda a segunda, só voltando de madrugada.
Nessas situações, faz uso excessivo de bebida alcoólica e maconha. Diz sentir-se
bem nos bailes, onde ocorrem muitas brigas, sempre resultando em confusão.
Os pais de Z sempre tiveram relacionamento bastante agressivo entre eles,
situação de violência na qual o filho se vê fortemente inserido. Seu pai é viciado
em drogas e provoca freqüentes brigas em casa. Nesses desatinos, ele quebra
coisas, espanca a mulher, chegando mesmo a tentar expulsar todos de casa
para ficar sozinho. O pai também batia muito nele, desde a sua infância; Z se
lembra de outras agressões brutais que sofria. A partir da adolescência passa,
porém, a se defender, assim como a sua mãe. Pai e filho trocam socos violentos
e o pai sempre acaba expulsando-o de casa. No dia seguinte, reatam. Z diz não
ter respeito nenhum pelo pai, já que ele não põe dinheiro em casa. Z já escutou
diversas vezes o pai dizer que ele, seu filho, deveria morrer, que ele não presta e
seria melhor se já estivesse morto. Z sente que mesmo que não faça nada errado
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será sempre um bandido aos olhos do pai. Acabou tomando para si essa imagem
que, supostamente, o pai teria dele, ou seja, a de que não poderá escapar de
uma morte prematura. Diz não ter medo de morrer, com a convicção de que
vai morrer cedo. Além de ser negligente com a sua saúde – que apresenta, aliás,
alguns aspectos frágeis – desafia constantemente a morte, entrando em brigas
perigosas e procurando lugares violentos, de efetivo risco.
Paradoxalmente, Z também nos fala de algumas lembranças positivas
de sua relação com a figura paterna, principalmente certos momentos de sua
infância quando o pai, muitas vezes, bêbado, gastava dinheiro com ele. Nos fala
de um “pai bom” que toma lugar por certos momentos e que não é o mesmo
pai de sempre. Aquele lhe dá conselhos, solicitando-lhe que não se envolva
com bandidos, já que ele, Z, não é assim. Este se questiona qual a verdadeira
imagem que o pai teria dele; não consegue dar conta do paradoxo, da dupla
mensagem implicada no discurso paterno, que nele provoca, dentre outros
aspectos, intenso sentimento de ódio e, simultaneamente, de amor pelo pai, o
que o deixa profundamente confuso e perdido.
Esse ponto tem importante papel na confusão que vem se instalar em
seu percurso identificatório, já que Z se encontra desorientado diante de um
duplo modelo referencial, de caráter contraditório, e que toca profundamente
na formação de valores e representações internas, processo em cuja base estão
situados elementos de natureza fundamentalmente inconsciente.
Em relação à figura materna, o paciente demonstra grande apreço pela
preocupação que ela dedica à sua saúde, gostando muito da atenção que lhe
dá. A mãe trabalha como faxineira num supermercado e é quem assume
todas as despesas da casa. Observamos que ela, freqüentemente, reforça o
consumo de Z, que não condiz com a situação financeira deles. Queixa-se de
Z só aparecer em casa para comer e dormir. Ele se defende, afirmando que
não tem vontade de permanecer em casa, embora ache que a mãe precisasse
dele por perto. Segundo conta, ela sempre tende a reforçar o desamor do pai
em relação a ele, dizendo, por exemplo, que, se ela morresse antes do pai, Z
não teria amparo nenhum. Nesse sentido, ele fantasia que seria melhor, então,
morrer antes de todos.
Z se identifica fortemente com figuras masculinas agressivas. A partir da
adolescência, começou a estabelecer vínculos com pessoas que praticavam
roubos, etc, tendo iniciado, assim, a sua aproximação com um contexto “fora
da lei”. Z vem passando cada vez mais tempo com esses amigos, dizendo, porém,
que sempre desconfia de todos à sua volta. Acha que a qualquer momento um
amigo poderá traí-lo, ficando, então, à espera de algum sinal para se afastar.

136 Pesquisa-intervenção na infância e juventude

Acompanhamos um vivido pleno de contradições, não somente entre
o que ele pensa desejar e o que efetivamente realiza, mas também no que
concerne a inclinações paradoxais. Deseja, por exemplo, estudar, mas ao se
ver fazendo isso com mais afinco, tem violentos impulsos contrários. Tenta
se engajar em um trabalho comunitário, mas “não consegue” efetivamente
estar nele. Z faz uso de certas drogas, mas diz que nunca irá usar “drogas
de verdade”, como cocaína. Afirma orgulhar-se de não ter medo de morrer;
no entanto, fala do intenso medo que sente de dormir sozinho em casa. Ao
mesmo tempo em que trata muito bem algumas pessoas, com respeito e
educação, tem vontade de agredir violentamente outras – e chega a fazê-lo.
Tem muitos amigos, mas está sempre arrumando atritos com eles, imaginando
que irão traí-lo. Diz sentir que dentro dele existe um lado bom e um ruim.
Numa sessão, sinaliza que teme ficar maluco, porque esses dois lados brigam
violentamente entre de si.
Após termos explanado alguns pontos da história de Z, torna-se inevitável
pensarmos na violência envolvida no seu processo de subjetivação. A violência
psíquica a que ele está submetido está intimamente relacionada, e mesmo
misturada, ao seu contexto de violência, sempre manifesta e aparente. A
adolescência como travessia rumo a uma nova posição subjetiva já é, em si
mesma, traumática, pois implica mudanças profundas, tanto no plano corporal
quanto do no do desenvolvimento psíquico. No entanto, o que vemos em Z é
algo que ultrapassa, em muito, essa vivência traumática própria da adolescência.
Estamos diante de um traumático que é sinônimo de violência.

Retomada do narcisismo e do Édipo na adolescência
A adolescência tem como marca uma intensidade de conflitos internos e
relacionais que permeiam todas as experiências de transformações e rupturas
pelas quais os jovens são obrigados a passar nessa travessia da vida infantil à vida
adulta. As modificações corporais se impõem ao adolescente como algo que lhe é
estranho; às vezes ele pode até desejá-las, mas não sem um certo estranhamento.
Nesse momento o corpo está apto a realizar o ato sexual. A menarca, o
crescimento dos pêlos, o desenvolvimento dos órgãos sexuais, a modificação da
voz, a transformação do rosto, entre outras inevitáveis transformações, podem
vir a provocar nesses sujeitos sofrimento e angústia. A sexualidade que irrompe
nessa fase não corresponde, como sabemos, ao nascimento da sexualidade. Como
Freud pontua nos “Três ensaios sobre a teoria da sexualidade” (FREUD, 1905d)
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não há dúvida que as bases das pulsões sexuais são constituídas no início da
vida e continuam a se desenvolver.
Jacques André (2001) afirma que as transformações corporais da puberdade
aparecem em um fundo de psico-sexualidade própria à vida infantil, portanto, já
constituída e essencialmente inconsciente. Assim, a irrupção da sexualidade na
adolescência vem reabrir portas já abertas pela sexualidade infantil, reavivando
todos os seus conflitos. Isso nos evidencia a dimensão traumática da sexualidade
adolescente, independentemente de qualquer patologia. Podemos observar isso
na ampla incidência, nos adolescentes, de patologias nas quais tem lugar uma
convocação do corpo, particularmente aquelas em que se faz apelo ao registro
do ato.
Na adolescência são revividos e até mesmo intensificados muitos dos conflitos
próprios à infância. Trata-se de uma situação marcada pela intensificação do
conflito psíquico. O excesso pulsional, resultante do acirramento da pulsão
sexual, aliado aos remanejamentos identificatórios, exige do sujeito árduo
trabalho psíquico.
Essa abertura ao novo, que está implicada na adolescência, afeta o plano
das identificações, com a convocação de aspectos narcísicos, próprios ao
investimento libidinal do ego, plano das identificações inconscientes e dos
conflitos identificatórios. As identificações, produto do Complexo de Édipo,
são revividas e remanejadas na adolescência, o que representa um abalo das
bases narcísicas do psiquismo do sujeito. Assim, a adolescência constitui um
violento ataque ao narcisismo (CARDOSO, 2001). Por outro lado, o adolescente
se encontra em plena busca de autonomia.
Como estamos vendo, a adolescência comporta, inevitavelmente, rupturas
traumáticas, representando um árduo processo, marcado por perdas: perda da
condição infantil, dos pais infantis, do corpo infantil, das “antigas” identificações,
dentre outras vivências de ruptura. Diante disso, o ego é convocado a iniciar
um trabalho de luto, de desinvestimento dos antigos objetos, para poder vir,
então, a investir em novos objetos. O adolescente depara-se com a exigência de
consolidar um outro patamar no seu percurso identificatório. Para tal, precisará
se abrir ao novo, ao diferente, tendo que abdicar do mundo de “garantias” e de
proteção infantil.
Na fase de latência, há um desvio da libido sexual e adiamento da
sexualidade genital. A adolescência configura justamente o momento de retorno
dessas questões que foram adiadas, conforme afirma Pinheiro: “a adolescência
é a hora H onde o que ficou para trás, aguardando uma solução, retorna para
que tenha um destino” (PINHEIRO, 2001, p.71).
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As questões edipianas ressurgem com uma força muito maior em função,
dentre outros aspectos, da efervescência da sexualidade genital, com a necessidade
de se abandonar efetivamente o objeto de desejo interditado para que, então,
seja possível o investimento em novos objetos. Porém, abandonar esse primeiro
objeto de desejo é uma tarefa difícil, uma vez que esse objeto foi responsável
pela própria formação narcísica do sujeito e por servir como protótipo de
todos os demais objetos, além de trazer uma garantia de afeto incondicional.
“Dar as costas para esse objeto é a dura missão do adolescente, pois o objeto
substituto jamais apresentará as mesmas garantias do afeto incondicional das
figuras parentais, não importando, aí, o quanto isso é ilusório” (Id., ibid., p.72).
Muitas vezes, os adolescentes recuam antes de sair em busca de novos objetos;
não se desprendem facilmente do objeto primário e freqüentemente fazem
novas investidas nos objetos edipianos. Os novos objetos, por sua vez, podem
ser atraentes por serem diferentes, mas não apresentam garantias; por isso,
muitas vezes, há resistência a eles.
Tudo isso produz, no plano intrapsíquico, uma turbulência pulsional
cujo contraponto é a fragilização dos recursos egóicos. faz com que essa
vivência de transição, entre a vida infantil e a vida adulta, constitua um campo
propício para o surgimento de comportamentos violentos, tanto auto como
heterodestrutivos.
Acompanhemos, então, com mais detalhe, os elementos em jogo, no
plano intrapsíquico, na formação e consolidação das identificações – foco
principal deste trabalho – processo inerente a essa travessia da adolescência, a
esse traumático momento de passagem. Na base da construção da identidade,
entendida aqui como representação de si, a ser situada num plano préconsciente/consciente, estão os processos identificatórios inconscientes nos
quais vêm entrecruzar-se elementos próprios, tanto da dimensão narcísica,
quanto da edipiana. Vejamos, a seguir, alguns elementos envolvidos nessa
problemática.

Surgimento do ego
A identificação é a operação pela qual o sujeito humano se constitui. Foi
a partir da conceituação do Narcisismo que Freud pôde aprofundar o estudo
da noção de identificação, conforme ele mostra em “Psicologia de Grupo e a
Análise do Ego” (FREUD, 1921c), afirmando que este processo é a forma mais
primitiva e original do laço emocional.
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Apesar de a amnésia infantil incidir sobre as primeiras fases do
desenvolvimento, o estudo da psicanálise permite supor as características
básicas de um momento anterior à própria constituição egóica. Nesse primeiro
momento, a pulsão não é dirigida para outros objetos, mas obtém satisfação em
seu próprio corpo, ou seja, ainda não tem um objeto, é autoerótica. Nesse estágio,
a satisfação da zona erógena se associa às funções que atendem a finalidade de
autopreservação, e todo objetivo sexual é dominado por uma zona erógena
(FREUD, 1905d, op. cit.). As pulsões estão presentes desde o início, mas de
forma não-unificada. São parciais, estando desligadas e independentes umas
das outras na sua busca pelo prazer. Satisfazem-se, mas de forma anárquica.
Não há, até então, uma representação de si como unidade.
Uma nova ação psíquica vem unificar o estado fragmentado do autoerotismo. O ego só se constitui, num dado momento da história infantil, pela
articulação das pulsões auto-eróticas que são investidas na constituição da
auto-imagem. A construção do ego, a partir da formação de uma imagem do
corpo, possibilita unir o corpo fragmentado do período inicial. Nesse sentido,
Maria Helena de Barros e Silva (2002) afirma que o narcisismo está na base
da constituição subjetiva, sendo desta forma, uma ação psíquica que funda o
ego.
A imagem totalizante que possibilita essa unificação que vem organizar o
ego originário se constitui mediante uma imagem vinda através do outro. Vários
autores como Ferenczi, Lacan, Winnicott, Laplanche, que inclusive apresentam
significativas divergências em vários pontos teóricos, concordam quanto à
importância da presença e do investimento de um outro para o surgimento da
instância egóica.
Cardoso (2001, op. cit.) considera o processo de constituição da subjetividade
como sendo deflagrado pelo encontro da criança com a alteridade do adulto,
com sua estranheza. Barros e Silva (2002, op. cit.) enfatiza a importância do olhar
nesse momento; diz que é por meio do olhar materno que se metaforiza um
reconhecimento, que a criança se constitui como alguém no mundo. Segundo
Garcia-Roza (1995), essa unidade é um conjunto de representações que permite
a passagem do auto-erotismo para o narcisismo, momento de discriminação
entre o eu e o outro. Uma vez constituída, não permanece estática, é renovada
ou enriquecida de novos traços.
Desta forma, o ego é constituído também pelos juízos de valor, pelas
declarações de preferência ou de rejeição. Nesse primeiro momento do ego – o
narcisismo primário – inaugurado a partir de uma nova ação psíquica, a forma
que o eu toma é a do ego ideal, onipotente: imagem sobre a qual recai o amor
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por si mesmo. O narcisismo e o ego são, portanto, contemporâneos e, como
afirma Jurandir Freire Costa (1988), são correlatos da totalização do sujeito
numa unidade imaginária. Segundo este autor, o ego é uma ficção necessária à
ação e à adaptação ao mundo. Sem ele, o sujeito não poderia ser representado
como unidade: “Com o ego e seus contornos imaginários o sujeito separa-se
do outro sujeito (representado por outro ego) assim como separa o dentro do
fora e o antes do agora e do depois” (COSTA, 1988, p.163).
Freud acrescenta que, nessa construção do ego, a revivência do narcisismo
dos pais – que atribuem ao filho toda a fantasia de onipotência e perfeição que
eles próprios foram obrigados a abandonar – tem papel fundamental (FREUD,
1914c).
Com o surgimento do ego, o investimento libidinal pode tomar três
direções: o próprio ego, os objetos e os ideais. É só a partir da existência de um
ego que se torna possível o investimento em objetos. A partir de então, logo o
sujeito irá se deparar com a situação de ter que abandonar um objeto; a isso se
segue uma alteração no ego: neste, é instalado o objeto perdido. Jean Florence
(1994), ao tratar da questão das identificações, afirma que, geralmente, uma
identificação vem em seguida a um investimento de objeto: ela permite conservar
em outra cena a relação abandonada.
É nesse sentido que Freud, em “O Ego e o Id”, sustenta que “o caráter do ego
é um precipitado de catexias objetais abandonadas e que ele contém a história
dessas escolhas de objeto” (FREUD, 1923b, p.42). Freud sugere que talvez isso
se dê porque através de uma introjeção fique mais fácil para o ego abandonar o
objeto; pode ser que essa identificação seja a única condição em que o id pode
abandonar os seus objetos. A transformação de uma escolha objetal erótica
numa alteração do ego é também uma forma de o ego obter controle sobre o
id, mas ao mesmo tempo, submeter-se a ele. O ego assume as características do
objeto, impondo-se ao id como objeto de amor, tentando compensar a perda
do id. E é devido à freqüência com que esse processo ocorre, especialmente nas
primeiras fases do desenvolvimento, que Freud afirma que o ego é formado por
precipitados dos investimentos objetais abandonados.
Freud menciona ainda uma identificação direta e imediata que se efetua
mais primitivamente do que qualquer catexia de objeto: a identificação com
os pais, efetuada na mais primitiva infância (identificação primária). Os efeitos
dessas primeiras identificações são gerais e perduram ao longo de todo o processo
de desenvolvimento psíquico. Segundo Jean Florence “As primeiras identificações
da vida formariam o ‘núcleo’ resistente do eu, atraindo para si e marcando com
seu ‘caráter’ as identificações posteriores” (FLORENCE, 1994, p.139).
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Ego ideal e ideal do ego
O ego se desenvolve, portanto, por incorporações sucessivas; o ego
ideal, onipotente, narcísico, permanece aberto à transformação. O ego ideal
se apresenta como uma construção imaginária de um ego onipotente e sem
falhas, constituído pelo superinvestimento libidinal do ego. Maria Helena de
Barros e Silva (2002, op. cit.) afirma que a criança alimenta a ilusão deste ego
imaginário, por causa da impossibilidade de abrir mão das satisfações narcísicas
de que usufruiu na tenra infância. Ao longo de seu desenvolvimento, vai sendo
obrigada a abdicar dessas satisfações devido às exigências da realidade. O sujeito
adulto irá, então, projetar diante de si o substituto do narcisismo perdido de
sua infância como sendo seu ideal.
Zeferino Rocha (2002) diz que com o ego ideal prevalece o modelo de uma
subjetividade fechada na qual o ego se constitui como se fosse sua própria origem
e fundamento. As subjetividades assim constituídas estariam sempre na busca
de identificações com realizações que obedecessem a um desejo de plenitude,
inegavelmente imaginário. Com o modelo do ideal do ego há algo diferente,
pois é uma instância aberta para a alteridade, que leva o ego a reconhecer suas
deficiências e a buscar fora de si um ideal, mesmo quando se sabe que este nunca
será completamente atingido.
Para que o ego ideal se transforme no ideal do ego é necessário um longo
processo, em que o ego não se estabeleça como sendo a sua própria origem e fim,
reconhecendo suas insuficiências e finitudes. Esse processo de transformação
poderá, então, se iniciar com o Complexo de Édipo. Tais modificações são
exigidas a partir de algo externo ao sujeito, a partir de uma Lei que incide sobre
ele. De acordo com Teresa Cristina Carreteiro (2001), o narcisismo convoca o
Complexo de Édipo, a entrada de um terceiro, de uma lei que vem reforçar a
diferenciação eu/outro.
A identificação desempenha um papel muito importante na história
primitiva do sujeito. De maneira bastante simplificada e esquemática, a fim de
entendermos a importância da incidência da lei na constituição egóica, vejamos
os mecanismos envolvidos na forma direta e positiva do Complexo de Édipo
num menino.
Um menino toma o seu pai como ideal, gostaria de ser como ele. Ao mesmo
tempo em que essa identificação ocorre, ou pouco depois, o menino começa a
desenvolver um investimento na mãe. Apresenta, portanto, dois laços distintos:
uma catexia de objeto sexual e direta pela mãe, e uma identificação com o pai.
O complexo de Édipo normal origina-se dessa confluência. O menino nota
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que o pai se coloca em seu caminho em relação à mãe, e a identificação com
ele assume, segundo Freud em “Psicologia de grupo e análise do ego” (1921c,
op. cit.), um “colorido hostil”; ele passa a se identificar, então, com o desejo
de substituir esse pai também em relação à mãe. Nesse mesmo texto, Freud
pontua que a identificação é ambivalente desde o início, já que o objeto é, ao
mesmo tempo, desejado e destruído, o que também ocorre na fase oral. Após
essa identificação hostil com o pai, muitas coisas podem acontecer, inclusive
inversões em diferentes graus. A identificação esforça-se por moldar o próprio
ego de uma pessoa, segundo o aspecto daquele que foi tomado como modelo.
É importante frisar que ela é sempre parcial, tomando traços isolados da pessoa
que serviu de objeto à identificação.
O essencial para nós aqui é pontuar que essa triangulação edípica, pela via
da identificação, vem desempenhar um importante papel na estruturação do
aparato psíquico, especialmente no que diz respeito à constituição das diferentes
instâncias egóicas (ideais e superego).

A convocação de uma Lei
A importância maior do Complexo de Édipo no desenvolvimento do sujeito
está no fato de trazer a necessidade de algo para intervir com uma proibição do
incesto, algo que venha impedir o acesso à satisfação desejada: uma lei normativa
que diga que o menino não pode possuir a mãe, ou seja, que venha interditá-lo.
A interdição do incesto, limite imposto nesse processo, coloca-se em detrimento
da posição primitiva do poder, característica da onipotência narcísica.
O interesse narcísico do ego pela integridade da imagem corpórea é o
móvel fundamental da renúncia ao desejo incestuoso. Só a via da ameaça
ao narcisismo faz com que o ego deixe emergir o sujeito enquanto marcado
pela castração. Ainda assim, esta renúncia ao objeto incestuoso e a submissão
à castração não é gratuita. O preço é um novo reequilíbrio narcísico. O ego
pós-edípico integra na sua forma imaginária a posse virtual de todos os
objetos sexuais que escapam à interdição do parentesco (COSTA, 1988, op.
cit., p.160).
Em outras palavras, a interdição da relação com a mãe permite que a criança
dirija o amor para outros objetos. Além disso, a criança se submete a essa lei
para continuar sendo amada pelos pais, lei que permite a organização psíquica,
a contenção do excesso pulsional. Deste processo emerge uma nova condição,
a de nem tudo poder, através da projeção diante de si de um ideal.
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O que Freud chamou de ideal do ego é um substituto do narcisismo
perdido da infância, com a missão de reprimir o complexo de Édipo, seu
herdeiro. Dizendo ainda de outro modo, o aprisionamento na lógica do ego
ideal vai ser quebrado pela função paterna que apontará as impossibilidades da
realização deste ideal. Maria Rita Kehl (1988, apud BARROS E SILVA, 2002, op.
cit., p.48) diz que esse interdito seria vivenciado como um colapso narcisista,
e, nesse momento, abrir-se-ia a possibilidade de construção do ideal do ego.
A autora acrescenta que deixar de ser o objeto absoluto do desejo materno
tem o preço da castração, mas em compensação nos oferece a primeira e
fundamental oportunidade de individuação.
Jurandir Freire Costa reforça ainda que: “Embora igualmente herdeiro
do narcisismo infantil dos adultos, o Ideal aponta para o futuro em vez de
deixar-se amarrar pelo passado/presente (...)”; e ainda, “(...) enquanto a
matéria-prima da formação egóica é o suposto ser do sujeito, a do ideal é o
vir a ser deste mesmo sujeito” (COSTA, 1988, op. cit., p.160).
Isso significa o adiamento do prazer imediato. Nesse sentido, concluímos
que o ego ideal encontra-se ao nível da idealização, do absoluto, enquanto o
ideal do ego está situado ao nível da sublimação, do campo do possível. O ideal
do ego se apresenta de forma descentrada, orientado para a alteridade; já o ego
ideal se apresenta de maneira autocentrada.
Em “Psicologia de Grupo e a Análise do Ego”, Freud afirma que “... um
homem, quando não pode estar satisfeito com seu próprio ego, tem, no entanto,
possibilidade de encontrar satisfação no ideal do ego que se diferenciou do
ego” (FREUD, 1921c, op. cit., p.119). Ainda nesse texto, Freud indica que as
funções do ideal do ego são a auto-observação, a consciência moral, a censura
dos sonhos e a principal influência do recalque.
Em “O Ego e o Id”, surge pela primeira vez o termo superego, aparentemente,
como sinônimo de ideal do ego. Porém, a partir de outras pontuações de
Freud a respeito da questão do superego, muitos autores pós-freudianos
virão a diferenciá-lo do ideal do ego. No presente trabalho não trataremos,
no entanto, dessa diferenciação, complexa e polêmica, limitando-nos aqui
apenas à utilização do termo ideal do ego, suficiente neste momento de uma
primeira apreciação da questão que nos ocupa.
Abordamos alguns aspectos da adolescência, como a revivência de questões
identificatórias implicadas em momentos como o narcisismo e o surgimento
do complexo de Édipo. Vimos que este árduo processo implica uma turbulência
pulsional diante da qual o ego encontra-se fragilizado, ou seja, trata-se de um
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material psíquico excessivo, traumático, com relação ao aparelho psíquico
especialmente fragilizado pelas especificidades desta etapa.

Uma identidade ameaçada – retomando o caso Z
A fim de entendermos melhor os entraves no processo identificatório que
no caso de Z culminam em uma “identidade ameaçada” que oscila entre os
registros do possível e do absoluto, percorremos um caminho de investigação
de alguns conceitos que nos serviram como ferramentas. Sabemos que se trata
de um adolescente; desta forma, estudarmos aspectos desse processo revelouse inevitável. Além disso, acreditamos que tais aspectos estão intimamente
relacionados com a problemática em questão, como, por exemplo, o caráter
traumático da adolescência que no caso de Z extrapola o que é próprio desta fase.
A revivência do Narcisismo e do Complexo de Édipo também é algo intrínseco
à adolescência, mas nesse caso apresenta especial dificuldade.
Alguns dos processos mais importantes inerentes ao Narcisismo e ao
Complexo de Édipo – a constituição egóica, o estabelecimento das primeiras
identificações, a internalização de uma lei, de um interdito que possibilite uma
importante alteração egóica (ego ideal–ideal do ego) – foram abordados, pois
percebemos que no caso de Z se deram de forma precária. Ora, se na adolescência
revive-se tais processos com especial intensidade, no caso de nosso adolescente
isso parece ter se dado de forma especialmente problemática, excessiva.
Analisamos o caso de Z – adolescente sem limites, em cujo universo psíquico
encontramos uma ampla convocação de defesas arcaicas, sem mediação. No
plano intrapsíquico estamos diante de um ego ameaçado da constante invasão
de um excesso pulsional. Diante disso, há o apelo a defesas arcaicas, defesas que
encontram no corpo uma via de descarga, já que, neste caso, o psiquismo não
possui os recursos para dar conta, para simbolizar este excesso. Décio Gurfinkel
(1993) diz que diante da angústia provocada pela fragilidade do sentimento de
ser eu, a droga pode servir como “cola de má qualidade”, um organizador precário
do corpo fragmentado. O uso de drogas, assim como as inúmeras situações de
risco em que Z se coloca, podem ser consideradas, em última instância, como
saídas, mas cujo caráter é violento e compulsivo.
Acompanhamos a angústia de Z diante da falta da interiorização de uma lei
normativa, reguladora, lei que viria possibilitar um trabalho de simbolização. A
subjetividade só pode se constituir, de maneira favorável, a partir dessa dimensão.
Podemos pensar que, dentre outras coisas, a aproximação de Z com o mundo
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do crime constitui um outro recurso, por ele utilizado, para tentar encontrar,
a qualquer preço, uma lei. Esta função aparece bastante comprometida através
de uma dupla e paradoxal mensagem parental.
O funcionamento psíquico de Z mantém-se cristalizado no registro
da onipotência, do Ego Ideal. A lei não foi interiorizada de forma coerente
e consistente, por meio de uma formação mais firme da instância do ideal
do ego que possibilitasse a consolidação de bases para a construção de uma
efetiva relação com a alteridade. Predomina, assim, o ego narcísico, o que vem
também expressar a presença de uma fragilidade ao nível da constituição e do
funcionamento do ego.
Décio Gurfinkel nos chama a atenção para o peso do contexto de
adversidades socioeconômicas que, em casos como esse, não é pequeno. “O
confronto do Ideal do Eu com este contexto leva, em geral, a um choque em
que o resultado principal é um intenso sentimento de impotência” (Id., ibid.,
p.134). O mesmo autor faz uma correlação entre a exigência implacável de
perfeição e conseqüente crítica exacerbada de si mesmo e uma posição fálica
do sujeito, própria do Ego Ideal, onde o Ter está diretamente relacionado ao
Ser. Esta reflexão parece servir para pensarmos a extrema importância que Z
confere à posse de certos objetos de consumo de marcas famosas, através dos
quais ele reconhece o outro e se reconhece.
Z acaba hesitando, no plano inconsciente, entre duas referências
identificatórias, ancoradas num duplo regime de lei: lei normativa que se
justapõe a uma lei de caráter absoluto. Isso nos permite supor a presença
de acirrada e insustentável luta interna que se trava dentro dele, verdadeiro
curto-circuito no seu percurso identificatório, que vem bloquear e ameaçar a
consolidação de sua identidade: identidade ameaçada.
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A pesquisa-intervenção em um ambulatório de adolescente:
de que mal-estar se trata?
Susane Vasconcelos Zanotti

O presente trabalho discute a especificidade da pesquisa-intervenção com
adolescentes em um ambulatório pediátrico. Para tanto, enfocaremos a ação/
intervenção com o grupo de adolescentes, os resultados da pesquisa-intervenção
com adolescentes e algumas dificuldades enfrentadas. Essa pesquisa insere-se
em uma proposta de atendimento ao sujeito que procura o ambulatório de
adolescentes do Hospital Universitário da cidade de Vitória-ES por apresentar
alguma disfunção, doença e/ou sofrimento. Sujeitos afetados por um mal-estar
(representado por sintomas físicos e/ou psíquicos) e que não sabem como fazer
com suas angústias, com suas inibições ou com seus sintomas.
A chegada dos adolescentes ao ambulatório está relacionada, na maioria
das vezes, a queixas referidas à puberdade, por ser precoce ou atrasada. Os
adolescentes são trazidos por seus pais que identificam alguma adversidade
no desenvolvimento de seus filhos: atraso no crescimento (em que a idade
óssea não corresponde à idade cronológica), menarca precoce, distúrbios
alimentares, obesidade, entre outros. Notamos que as inquietações a esse
respeito, apresentam-se, em grande parte das vezes nos pais e não no próprio
adolescente. Por isso, consideramos esse um primeiro aspecto a ser ressaltado
e sempre foi observado em nosso trabalho no ambulatório de adolescentes:
de quem é a queixa e a demanda de atendimento. Os pais trazem os filhos ao
ambulatório, com as queixas deles e demandam ao saber médico uma solução
aos problemas no desenvolvimento dos adolescentes.
Nosso interesse, por outro lado, é em escutar o que os adolescentes têm a
dizer, e só assim saber, se há algo que também os incomoda. O desconforto dos
pais aparece no primeiro atendimento médico e até mesmo na procura pelo
ambulatório. Mas e o sujeito que é trazido por seus pais, também se queixa da tal
adversidade apontada pelos mesmos em seu desenvolvimento? Os adolescentes
apresentam algum sofrimento relacionado ao que o trazem ao ambulatório? Ou
trata-se de um outro mal-estar? Em suma, nossa investigação busca conhecer
de que mal-estar se trata em alguns adolescentes que receberam atendimento
147
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médico e psicológico de maio a dezembro de 2006 no Hospital Universitário
Cassiano Antônio de Moraes (HUCAM), em Vitória, ES.

O ambulatório de adolescentes
A Sociedade Brasileira de Pediatria, em 2002, passou a exigir que a formação
de médicos residentes em Pediatria contivesse uma formação específica, prática e
teórica no atendimento de sujeitos com idade entre dez e vinte anos incompletos.
Para tanto, regimentou a “Inclusão da Adolescência na Residência Médica de
Pediatria” através de um documento que inclui a disciplina “Adolescência” em
todas as Residências Médicas de Pediatria. Tal documento de inclusão tem como
objetivo propiciar diretrizes aos serviços para que possam oferecer aos residentes
experiências com sujeitos adolescentes, área de atuação da pediatria, conforme
deliberação da Associação Médica Brasileira.
As residências médicas passam a ter a obrigação de oferecer experiências
com pacientes adolescentes aos seus residentes, com predomínio de atividades
ambulatoriais. A proposta é considerada de fundamental importância para a completa
formação dos futuros especialistas. “É importante que os serviços de ambulatório,
pronto atendimento/urgências e enfermarias abram espaços, gradativamente, para
acolher os adolescentes e propiciar atendimento adequado e integral a essa clientela
que será campo de aprendizado para os residentes” (Freire, 2002).
Seguindo essa orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria o ambulatório
de adolescentes do Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes (HUCAM)
funciona no ambulatório de pediatria desde 2004. Em 2006, com a entrada de uma
psicóloga no referido setor ampliou-se o atendimento ao adolescente que procura o
Hospital Universitário. Na ocasião, para a viabilização dessa proposta de ampliação do
atendimento, o ambulatório contava com a coordenadora do ambulatório, médica
pediatra, médicos residentes, uma psicóloga e dois alunos do curso de Psicologia da
Universidade Federal do Espírito Santo.
A proposta que buscamos implementar nesse ambulatório é de um
atendimento ao adolescente em que o mesmo não é visto como um corpo que
apresenta alguma disfunção e/ou doença, mas como um sujeito, que porta um
mal-estar. Esse mal-estar apresenta-se, inicialmente, relacionado ao corpo:
dores, mal-crescimento, desenvolvimento precoce ou atrasado, etc. No entanto,
apostamos em uma ampliação do conceito de saúde que consiste em um
atendimento que contempla além do olhar médico, a escuta de base psicanalítica.
Concordamos com Amorim (2007) quando afirma que a medicina não pode
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mais continuar a excluir o desejo e arriscamos nesse ambulatório a construção
de uma clínica da parceria, definida pelo autor citado como a relação entre
médico, paciente e psicanalista.
Valentim (1999) é um outro autor que nos auxiliou na construção das
bases do atendimento no ambulatório de adolescentes. Em seu artigo sobre a
dor no hospital geral ressaltou a possibilidade que existe em detectar mesmo
em casos de sofrimento físico exacerbado “que componentes outros se justapõe
insidiosamente nesta situação para realizar desígnios que são gestados numa
outra cena, cabendo ao corpo físico servir de palco a sua exibição” (p.76).
Seguimos tal indicação preciosa e no trabalho no hospital, onde a demanda
é exclusivamente de uma cura orgânica atrelada ao saber médico, a avaliação
dessa justaposição tem nos auxiliado na escuta analítica (ibid).
O atendimento ao adolescente realizado no ambulatório inclui as seguintes
atividades: atendimento médico; discussão dos casos ao final dos atendimentos
diários com toda a equipe; grupos de reflexão com os adolescentes e atendimento
psicológico individual. A apresentação e discussão dos casos atendidos ao final
das atividades diárias sempre foi uma prática da equipe médica no ambulatório.
No entanto, com a participação do psicólogo na discussão dos casos, buscamos
realizar um diálogo entre os saberes médico e psicanalítico, de orientação
lacaniana. Visamos, com o diálogo, à construção de casos clínicos contemplando
esses dois saberes, além de tentar sensibilizar, de alguma forma, os médicos e os
residentes ao discurso psicanalítico.
A prática do psicólogo nesse ambulatório viabiliza a realização de grupos
de reflexão e o atendimento individual. A participação nos grupos é ofertada
a todos os sujeitos atendidos no ambulatório e têm como objetivo abordar
temas de interesse dos adolescentes. No entanto, o atendimento individual
é uma decisão posterior à participação no grupo, de acordo com a demanda
do sujeito. Assim, além do objetivo do grupo citado anteriormente, esse tem
servido, muitas vezes, como porta de entrada para o atendimento individual.
Nosso trabalho está orientado na proposta de Stevens (1998) em se pensar a
adolescência como sintoma da puberdade, como um momento de respostas
possíveis ao impossível que se apresenta na puberdade.

A pesquisa-intervenção
O atendimento ao sujeito adolescente, como mencionado anteriormente,
é um trabalho contínuo do ambulatório. A partir desse trabalho e junto a ele,
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realizamos a pesquisa-intervenção. Utilizamos como método o grupo de reflexão,
modelo de pesquisa-intervenção desenvolvido pelo Núcleo Interdisciplinar
de Pesquisa e Intercâmbio para a Infância e Adolescência Contemporâneas
(NIPIAC) da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Através do grupo de
reflexão se pretende investigar e ao mesmo tempo viabilizar a construção de
um espaço de fala para os adolescentes.
Realizamos de maio a dezembro de 2006 um total de quatro grupos de
reflexão no ambulatório de adolescentes, semanalmente, com quatro encontros
cada um, com três horas de duração. Convidamos, para cada grupo, dez
adolescentes do ambulatório. No entanto, compareceu em cada dia do grupo,
uma média de três a cinco adolescentes, com idade entre 11 e 16 anos. O convite
para participação nos grupos foi realizado, inicialmente, por alguém da equipe
da psicologia ao final do atendimento médico. Apresentávamos de forma breve
os objetivos do grupo e caso o adolescente concordasse em participar do mesmo
era agendado dia e hora para retorno ao ambulatório, independente do retorno
com seu médico. No entanto, devido ao comparecimento no primeiro dia de
apenas dois adolescentes, dos dez convidados, começamos a nos questionar a
abordagem utilizada no convite aos grupos. Talvez a entrada repentina de um
profissional que não tinha qualquer vínculo com o adolescente pudesse dificultar
a adesão ao grupo.
A discussão com a equipe do ambulatório e a leitura de uma vinheta clínica
apresentada por Fonte (2006) na Revista Opção Lacaniana corroborou para a
mudança no modo de abordar os adolescentes. Em “O tropeço do sobrevivente”
(Fonte, 2006), o aspecto que nos chama atenção é a importância ressaltada,
nesse caso, da recomendação do médico ao psicanalista. “Introduz, certamente,
a psicanálise como significante-mestre, o que edifica sua importância. A relação
de confiança colocada pela paciente em seu médico transferiu-me um benefício
à priori, pela indicação” (pp.76-77).
O referido texto foi objeto de discussões na equipe porque além dessa
questão central sobre a importância da indicação existem outras de suma
importância a serem tratada em uma equipe em que se propõe o diálogo entre a
medicina e a psicanálise. Como resultado, um residente de medicina sugeriu que
o médico fosse incluído, de alguma forma, no trabalho realizado pela psicologia.
Acolhemos a sugestão e o convite do grupo de reflexão passou a ser realizado
ao final da consulta médica. Se o paciente que chega ao ambulatório vem à
procura do médico e a ele confia a minimização de seu sofrimento, apostamos
que tal confiança poderia auxiliar no interesse e adesão dos adolescentes aos
grupos de reflexão. Assim, ao final da consulta, o médico dizia ao adolescente
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que naquele ambulatório além do atendimento médico era realizado grupos
com os adolescentes. Após uma breve apresentação do trabalho desenvolvido nos
grupos, caso houvesse interesse por parte do adolescente, o médico agendava dia
e hora para retorno ao ambulatório, nos grupos de reflexão. Vale ressaltar que
em alguns casos a equipe da psicologia era chamada pelo médico para esclarecer
aos adolescentes o objetivo dos grupos.
O objetivo do grupo de reflexão é de oferecer um espaço de fala e abordar
temas de interesse dos adolescentes. Os temas abordados em cada grupo eram
sugeridos pelos próprios participantes ao final de cada grupo. Apenas no
primeiro dia era sugerido o tema: o adolescente. Assim, os grupos começaram
todos da mesma forma: após a apresentação dos participantes e de dizerem por
que procuraram o ambulatório de adolescentes, lançamos o tema - o adolescente.
A produção sobre o tema podia ser realizada por meio de recorte e colagem
de gravuras de revistas ou através da construção de um texto. A conversação
acontecia a partir das respostas de cada um e os temas para os próximos grupos
apareceram da mesma forma. Ao final de cada grupo realizávamos uma breve
avaliação do mesmo e perguntávamos o tema que gostariam de discutir na
próxima semana. Alguns temas surgiram em todos os grupos, o que mudou foi
apenas a ordem: esporte (luta, esportes com bola e tema da violência), drogas,
vício (cigarro e vídeo game), encontro com o outro, conflitos com a família,
modo de vida dos adolescentes, entre outros.
Optamos em privilegiar o uso de imagens como estratégia para abordar os
temas sugeridos pelos adolescentes. Dentre as imagens utilizadas nos grupos,
algumas delas: revistas de diversos tipos, o clipe Crazy (2006), da banda Simple
Plan, os filmes Os incríveis (2004) e Homem Aranha (2004); história em
quadrinhos da turma da Mônica, entre outros.
A escolha pelas imagens se deu em todos os grupos e resulta do que
apreendemos de uma pesquisa anterior sobre os jovens e o agir (Zanotti,
2006), com base nas teorizações de Freud, Lacan e autores contemporâneos.
Na referida pesquisa partimos da demanda de atendimento, que decorre de
uma ação praticada por jovens de um Programa de instituição pública do Rio
de Janeiro. O agir dos jovens rouba a cena e em grande parte dos adolescentes o
dizer se torna um desafio. A relação dos jovens com seus corpos foi investigada
no mesmo trabalho. Para tanto, contamos com elementos fornecidos a partir de
minha participação em um projeto social e da análise de dados das entrevistas
com adolescentes de idades entre 14 e 24 anos. O lugar central que a imagem
corporal ocupa para os jovens, o despertar para o mal-estar relacionado à
puberdade e a resposta de alguns adolescentes entrevistados ante o novo que
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surge com a puberdade indicam certa prevalência da vertente imaginária em
detrimento do simbólico. Por isso, consideramos a importância das imagens
no trabalho com os adolescentes.
As intervenções realizadas nos grupos visaram, em última instância, a
possibilitar aos adolescentes a busca de alternativas aos modos de repetição
já estabelecidos por cada um. Além da tentativa de fazer a palavra circular,
ressaltando a importância da reflexão, do questionamento, e do surgimento de
vários sentidos ali onde só havia uma certeza. No entanto, para que isso pudesse
acontecer, como ressaltou Valentim (1999) a respeito da intervenção no hospital
geral mantivemos a preocupação em ocupar “um lugar que esteja além do drama
que se desenrola no plano físico; lugar em que possamos minimizar o impacto
que tais dramas nos causam como sujeitos, para assim, podermos encetar algum
tipo de intervenção que não uma clínica de boas intenções na qual sua eficácia
é medida pela capacidade do paciente responder positivamente ao projeto de
cura orgânica” (Valentim, 1999, p.80).
Os grupos foram coordenados pela psicóloga e os estagiários de psicologia.
Durante os encontros era efetivado o registro do material manualmente, por um
dos responsáveis pelo grupo. Reuníamo-nos uma vez por semana para discutir
o grupo da semana anterior, tendo como base os relatórios produzidos pelos
estagiários. Assim, iniciamos uma primeira análise do material coletado que
nos auxiliava na preparação do grupo da semana seguinte.
Ao final do trabalho de campo, realizamos o estudo dos relatos de todos os
grupos. A análise dos dados priorizou, nos temas abordados, o momento em
que esses eram acompanhados dos seguintes aspectos: embaraço, inquietação e
incômodo. As falas foram organizadas em grupos de sentido para nos auxiliar
na discussão teórica dos temas que emergiram nos grupos.

Alguns temas abordados nos grupos
Como mencionado anteriormente, iniciamos os grupos de reflexão com
o tema “o adolescente”. Isso porque o sujeito procura um ambulatório de
adolescente e notamos a importância dada por eles em ter um espaço próprio
para falar de si mesmo. Nesse hospital geral, eles têm esse lugar para endereçar
seus sofrimentos e o pertencimento a essa categoria - adolescente é descrito por
eles como fundamental.
A representação do adolescente é realizada, em um dos grupos, por colagens
(os meninos) e a escrita (a menina). Na colagem aparece o carro, que diz
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significar liberdade e a mulher, que simboliza o amor. Outro escolhe gravuras
de coisas que gosta: animais, um computador, uma figura medieval de RPG; do
inglês Role Playing Game - Jogo de Interpretação de Papéis (Wikipedia). Esse é
um jogo de estratégia e imaginação, em que os jogadores interpretam diferentes
personagens em diferentes mundos, vivendo aventuras e superando desafios
de acordo com as regras descritas no sistema escolhido. A menina, traz em sua
escrita o tema do grupo Rebelde. Fala da beleza, do conforto, da importância
da união dos amigos e de seus pais, e do carinho da família.
Em outro grupo, o adolescente é definido das seguintes formas: é “praticar
esportes, ganhar presentes e respeitar a mãe”; “ser obediente, ser estudioso,
passar de ano”; “se divertir com os colegas, brincar muito, ir à praia”. É ser
criativo, ter amigos, “é uma fase da sua vida que pode ser longa ou curta. É
como uma planta nasce, cresce e morre. As plantas são como os seres humanos”
“ser adolescente é ser um pouco mais maduro”. E ainda, “ser adolescente é não
ligar para o que os outros falam. É querer aproveitar o máximo cada segundo
da vida...”
Nos demais dias de grupo, a definição de adolescência também é por
eles abordada. Adolescência é ficar “beijar e sair fora”. Esse ficar apareceu nas
discussões do grupo como uma espécie de rito de passagem e afirmação. A
adolescência é definida também como uma fase que acontece após os 15 anos;
uma fase de preparação para a vida adulta; “quando se deixa de ser criança
para começar a pensar a vida adulta”, uma fase onde o importante é estudar
para chegar à fase adulta. Um deles, afirma que não tem a ver com a idade “É
da pessoa mesmo quando ela começa a se informar. Depende da pessoa, cada
uma em uma época”. Atrela ao conhecimento do corpo humano aprendido
na escola “A partir da quarta série você começa a estudar o corpo humano.
As meninas têm o desenvolvimento mais rápido, o corpo muda. Os meninos
começam a se interessar”. No entanto, essa fase aparece atrelada a certo malestar. O sofrimento é tamanho que ao final da discussão sobre o tema um dos
adolescentes chega a levantar a seguinte questão “Por essa fase não se deveria
passar, por que não ir da infância direto para o mundo adulto?”.
Ainda na busca de uma definição para a adolescência essa é comparada
à filosofia: “ambos são cheio de perguntas/questões e sem nenhuma resposta”.
Sob esse aspecto, uma adolescente diz não gostar de filosofia. Justifica-se, “a
filosofia só traz respostas com mais dúvidas enquanto a ciência e a religião
trazem respostas certas”.
A religião apareceu em vários momentos do grupo. A maioria dos
adolescentes presentes era protestante e trouxeram a seguinte problemática
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Religião X Escola, Verdade X Mentira. As verdades que eles compartilham com
a religião são debatidas e desmontadas pelas ciências ensinadas em sala de aula.
A religião aparece com uma função definida de nomear o que é certo fazer e
a noção de pecado. Eles falaram sobre a convivência com outros garotos que
não eram de igreja, garotos que caracterizaram como sendo os que escutam
rock. Quando perguntamos como eles lidavam com esta diferença, os meninos
afirmam se dar bem com isso enquanto a menina diz que já foi roqueira, mas
que depois que entrou na Igreja, deixou de ser.
Os adolescentes abordam a relação entre religião, ciência e filosofia como
algo que não se discute. Relatam que na sala de aula quando os professores
ensinam alguma coisa da matéria, muitas vezes eles não concordam, mas sabem
que são diferentes pontos de vista. Um deles explica a diferença entre ciência
e filosofia: a ciência comprova a existência de algo e a filosofia complementa,
explicando a origem. Percebemos nas discussões dos grupos como é presente
e marcante a influência do discurso religioso em suas vidas. Como exemplo,
podemos citar o paradoxo entre o choque das dúvidas existenciais de uma
adolescente no primeiro encontro com as certezas religiosas que a mesma
apresentou no segundo encontro.
Em um dos grupos ficou bem evidenciado um hiato entre os interesses
dos meninos e de uma menina. Os meninos estavam muito envergonhados
e manifestaram pouco ou nenhum interesse pelo que a menina tinha a dizer,
como se não fosse com eles o que ela relatava. Esta, por sua vez, apresentava uma
fala bem articulada sobre estudo e trabalho, que muitas vezes os deixava sem
palavras. Em um desses momentos, durante a apresentação de suas produções
sobre o que gostam os meninos só falaram de futebol. Na hora da menina
apresentar sua produção ela inicia com a seguinte frase: “Mas a vida não é um
jogo de futebol”.
O tema amigos surge em vários momentos nos grupos. A definição dada
por eles ao melhor amigo aparece relacionada à proximidade, fidelidade e ajuda.
Todos dizem ter muitos amigos, com exceção de uma menina que diz ter apenas
uma grande amiga. Surge a questão da formação dos grupos e a aceitação nestes
que aponta para a autonomia, separação dos pais e entrada efetiva na sociedade.
Ainda na relação com o outro, surge a discussão sobre a confiança. Falam que
não confiam nos outros, da dificuldade de contar coisas até para os pais. Citam
vários casos em que confiaram em alguém, contam algo que depois se espalha
por toda a escola.
Os tema televisão também teve seu lugar nos grupos. Alguns meninos
falam sobre o programa de TV Malhação enquanto algumas meninas preferem
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outro programa de TV que deu origem a um grupo musical, Rebelde. Elas têm,
inclusive, tudo relacionado a esse grupo musical. Dizem assistir muito a televisão
enquanto o exercício da leitura não é apreciado por nenhum deles, o que nos
indica mais uma vez a importância das imagens na vida desses sujeitos.
A internet também aparece nas discussões. Ao mesmo tempo em que
afirmam que serve para expor as vidas, conhecer pessoas e até mesmo olhálas pela câmera do MSN, alegam que nem tudo pode ser mostrado. Surgiu o
tema dos blogs e sugerimos que cada um fizesse ali o seu. A construção dos
mesmos apresentou uma parte em segredo, onde ninguém podia ver. Uma das
adolescentes explica como funciona isso - “como um diário que só você tem
a chave”. Essa necessidade de expor algumas coisas, mas com algum tipo de
censura, alegando não poder mostrar tudo permeia o discurso dos mesmos em
diversos momentos e avança na discussão do que é público e o que é privado.
Outros temas que surgiram: os aspectos que envolvem o esporte em geral,
como agilidade, movimento, força, pensamento, socialização, etc. e violência
e drogas.

De que mal-estar se trata?
A análise dos dados dos grupos de reflexão e as contribuições da Psicanálise
na pesquisa-intervenção com adolescentes apresenta consonância com o
colóquio “A queixa em Medicina e Psicanálise” realizado na França, em maio
de 2006. “Dizemos claramente que sofrimentos reais sem causa não existem.
Há realmente – ao menos – uma causa e ela deve ser buscada do lado do
inconsciente. E para isso é preciso um psicanalista. Não se pode fazer a economia
de um psicanalista na clínica médica deste início de século” (Amorim, 2007).
O mal-estar do qual falam os adolescentes que participaram dos grupos não
se restringe a um tratamento hormonal, de crescimento ou perda de peso. Eles
apontam suas dificuldades na relação com seu próprio corpo, com o despertar
para o desejo, no encontro com o outro e na separação com os pais.

A relação com o próprio corpo
No grupo, um dos adolescentes descreve as modificações que percebe com
a puberdade, tais como o crescimento de pêlos e espinhas, diz não entender este
processo, e que sempre pergunta a mãe ou aos tios. Relata o choque que sofreu
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em lidar com as mudanças no próprio corpo; como estranhou tais modificações
e que a professora não havia falado sobre elas na escola. A resposta que constrói
é de que “os hormônios se espalham pelo corpo para a pessoa poder evoluir”.
Os adolescentes, nos grupos, ressaltam a relação com o próprio corpo e as
dificuldades enfrentadas ao deparar-se com as transformações da puberdade,
aspecto ressaltado por Freud (1905) como uma grande fonte de sofrimento.
As dificuldades com as transformações da puberdade também aparecem
na relação com os outros. Um deles relata que engordou e que todos na sala o
chamam de gordinho. Diz não se importar com esse apelido porque é leve, mas
não gosta quando o chamam de baleia. Esse adolescente, pergunta a outro, que
vem ao ambulatório para tratamento para o crescimento se sente preconceito
por ser gordo. Ele responde que não é isso que o incomoda, mas sim sua
altura. As metamorfoses da puberdade fazem com que o sujeito vivencie uma
das perdas fundamentais em relação a seu próprio corpo: a perda do corpo
infantil (Freud, 1905). A imagem corporal construída na infância, que Lacan
(1966/1998) circunscreveu através do processo que denominou de estádio do
espelho, é abalada com as mudanças sofridas na puberdade e precisa ser reconstruída. O homem constrói, a partir do outro, uma imagem corporal via
linguagem. Imagem que dá consistência a esse corpo e que o sujeito reconhece
como seu. Assim, é a partir dos encontros com o outro que o jovem se identifica
se reconhece como corpo e constitui-se sujeito. “[...] a partir do outro, eu me
reconcilio com a minha própria alteridade-estranheza, que jogo com ela e vivo
com ela” (Lacan, 1949/1998, p.101).
Em outro grupo, um adolescente escreve um texto onde aborda as
dificuldades relacionadas ao seu corpo que o trouxe ao ambulatório de
pediatria. Descreve as limitações sociais por ele sofridas na escola decorrentes
de seu problema de crescimento. “Para mim, ser adolescente é ser tratado
igualmente pela sociedade não como é hoje comigo e com todos os outros que
tem problemas, não só com o crescimento, mas com vários outros problemas
por ex. eu tenho 14 anos e 1.42 m quando eu vou a certo lugar, por exemplo, na
quadra e peço para jogar bola o pessoal fala você não pode pois você é muito
pequeno. Alguns até perguntam minha idade outros não, eles me tratam como
se eu fosse uma criança. Isso não deveria acontecer pois eu posso ser pequeno
mas pago as mesmas taxas (quando compro algo) que todos e eu trabalho não
roubo como várias pessoas na minha idade faz. Você pode ser quem for mas
não é diferente de ninguém”.
A análise do que dizem aponta uma dificuldade dos adolescentes na
identificação com seu próprio corpo. Miller, em sua tentativa de elucidar a
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questão do corpo no ensino de Lacan, nos ajuda a avançar nessa problemática.
Por um lado, o homem se apreende como corpo, mas, por outro, o sujeito
não pode se identificar com seu corpo porque é daí, precisamente, que vem
a turgidez narcísica que atrapalha as suas relações com o mundo. Isso porque
“não podemos evitar o paradoxo do ser humano, vivo e falante” (Miller, 2001,
p.73). O fato de o sujeito nascer em um universo de linguagem, como postula
Lacan, tem efeitos sobre o corpo que não podem ser ignorados. A experiência
analítica, como diz Miller (2001), demonstra que houve falas determinantes
cujos efeitos marcaram profundamente o funcionamento do corpo.
Freud, em “A concepção psicanalítica da perturbação psicogênica da visão”
(1910), nos ensina sobre o corpo do homem. A apresentação de uma cegueira
– histérica – que não tem fundamento orgânico, e a análise do caso demonstra
que o olho que deveria servir à função da visão, de orientar o sujeito, obedecendo
assim à biologia, não o faz: o órgão é sexualizado. Vemos através desse exemplo
que o funcionamento dos órgãos não segue o caminho biológico, ele sofre desvios
(Miller, 2004). Esse desvio acontece porque, diferente do animal, o corpo do
homem com a aquisição da linguagem é recortado. O sujeito é recortado pelo
significante. A psicanálise demonstra justamente a existência de um corpo duplo,
“de vários corpos duplos: corpo epistêmico e corpo libidinal, corpo-prazer e
corpo-gozo, corpo especular e corpo orgânico – sobre o qual repousa o fenômeno
do estádio do espelho” (Miller, 2001, p.74). O corpo do homem não é Um, não
é todo, ele contém hiâncias, pluralidades, faltas (Miller, 2001).
Para o homem, corpos estranhos habitados pela linguagem, não há um saber
no real que organize a regulação biológica (Miller, 2001). O corpo é um problema
para os sujeitos, e na puberdade, como demonstra os adolescentes nos grupos,
torna-se um problema maior ainda para o qual ele precisa encontrar a função de
seus órgãos. Normalmente, essa função é indicada pelo discurso social (Miller,
2001). No entanto, o que presenciamos nos dias atuais, denominados por Miller
(1996) época do Outro que não existe, é que as normas deixam o corpo de lado.
À questão “o que fazer do seu corpo?”, surgem respostas como peercing, body
art, ditadura da higiene ou do esporte, que configuram os novos usos do corpo
humano (Miller, 2001).

O encontro com o outro
Freud (1905) se vale do critério estrutural, o momento da puberdade,
para distinguir o adolescente (Cottet, 1996). A diferenciação entre o homem
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e a mulher se estabelece com a puberdade, que permite uma separação nítida
entre os caracteres masculinos e femininos. Essa separação tem uma influência
decisiva sobre a configuração da vida humana (Freud, 1905/2003, p.207). Na
puberdade, o sujeito se depara com a exigência pulsional e com a exigência de
mudança de objeto quanto ao investimento da libido; isto é: com a passagem
do auto-erotismo à escolha de objeto.
No dia em que assistimos ao clipe Crazy, já referido anteriormente, o
que chama a atenção dos adolescentes é justamente o encontro, representado
pelo beijo. Inicialmente, todos detestaram o clipe e criticam o romantismo
do mesmo, mas começam a falar do amor. Abordam questões como levar um
fora de alguém que se gosta, a dependência que se estabelece entre os casais, e
dizem que os sentimentos que surgem com o amor são: a vergonha e o medo.
No momento em que esse tema é mencionado, o silêncio se faz presente. Falar
de relacionamento e do encontro com o outro sexo parece evidenciar o que
deixa os adolescentes sem palavras.
Na puberdade, “no caminho do encontro com o outro ao qual o real do
corpo impele, o sujeito se depara com o que, no nível do significante, não
faz relação” (Besset, 1998, p.74). Lacan inicia seu “Prefácio ao Despertar da
Primavera” (1974) a partir desse aspecto. “Assim um dramaturgo abordou,
em 1891, a história do que é para os meninos adolescentes, fazer amor com as
meninas...” (p.557). No encontro sexual, para o qual não existe um saber no real,
trata-se de uma história mesmo, onde cada sujeito precisa construir a sua.
A dificuldade dos adolescentes ante o encontro com o outro sexo é retratada
de uma forma interessante no filme A esquiva (2003) em que um garoto sofre
por não saber o que fazer, nem dizer, diante do seu desejo por uma garota. Em
um liceu de periferia um grupo de jovens ensaia uma peça de Marivaux. Lydia é
uma jovem, loira e bonita que se mostra completamente fascinada com o ensaio
de “Le jeu de l´amour et du hasard”, para a apresentação no final do ano. Krimo
apaixona-se por ela. Sem saber ao certo como lidar com seus sentimentos, e sem
conseguir fazer um bom uso das palavras, ele decide participar da peça. Para
isso, compra de seu amigo o papel de Arlekim, e conseqüentemente, as palavras
de “Le jeu de l´amour et du hasard” (Grassin, 2005).
Chama atenção, no mesmo, a posição adotada por Krimo. Ele busca uma
solução para sua dificuldade ante o encontro com Lydia. Ele procura uma saída
para falar do que sofre. Compra de um amigo o papel principal da peça, para
encenar o jogo do amor e da sorte. Ao contrário de Lydia, que parece dominar
as palavras ao encenar a peça, Krimo tem dificuldade com as palavras no palco.
Essa dificuldade ele encontra também fora do palco: na vida. O filme mostra,
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justamente, que existe algo que escapa à simbolização; que no encontro com
o sexual as palavras faltam. Assim, não é só Krimo que sofre, os que parecem
dominar as palavras também sofrem. A linguagem não ajuda os sujeitos a
entenderem-se, ao contrário, faz surgir o mal-entendido como mostra Lacan
em seu ensino a partir da década de 70, a chamada segunda clínica lacaniana.
O filme expressa a des-coberta da sexualidade e da não-relação sexual; o
despertar para o mal-estar, com o qual os jovens precisam se arranjar, e a resposta
dada por cada um, que pode ser a esquiva (L´esquive). No Dicionário Aurélio
– Século XXI (Ferreira, 1999), esquiva significa: “ato de esquivar ou evitar um
golpe, desviando o corpo ou a parte do corpo ameaçada” (p.824). Também é, na
mesma fonte, “evitar (pessoa ou coisa que nos ameaça ou desagrada). Furtar-se,
eximir-se. Fugir. Deixar de fazer alguma coisa” (p.824). É essa a resposta dada
por Lydia, que se esquiva em responder a uma proposta amorosa.
Jean-Marie Forget (2005) toma o título do filme, bem como, a posição de
Lydia, como protótipo da posição feminina. A partir da esquiva encontrada no
filme, Forget baseia-se nas fórmulas da sexuação desenvolvidas por Lacan em
“O seminário 20: Mais, ainda” (1972-1973) e propõe o sintagma: “clínica da
esquiva”. Este, diz respeito ao modo paradoxal pelo qual o tema da feminilidade
surge na clínica. Por um lado, temos o acesso precoce das jovens aos atributos
aparentes da feminilidade, assim como, às relações sexuais. Por outro, o autor
expõe o que se faz também presente: a articulação do exercício da feminilidade
à palavra falha, crua. Esse é o ponto de partida de sua discussão, que contempla
a falta de referências simbólicas nos jovens, no contemporâneo, que acarreta,
muitas vezes, uma redução à produção de imagem. Forget explora as questões
da feminilidade encontradas na clínica, e a dificuldade vivenciada pelas jovens
em fazer valer uma posição feminina. O resultado pode ser a escolha por uma
posição de objeto, o fracasso escolar, ou a depressão (Forget, 2005).
Em um dado momento das discussões, alguns dos adolescentes
começaram a se incomodar com as mesmas. O silêncio fez-se presente e não
queriam mais falar sobre o assunto “em pauta”, sugerido por eles mesmos.
Observou-se que isso se deu porque os temas discutidos começaram a remeter
cada um dos adolescentes às suas próprias questões, principalmente os temas
relacionados ao encontro com o outro. Nesse momento, a intervenção, se
fez necessário, como tentativa de minimizar a angústia que os calou e fazer
circular novamente a palavra. Questionamos as certezas já estabelecidas e se
de fato não poderia haver outras possibilidades e posições para o que traziam.
Foi possível assim, a construção de outros sentidos para as certezas sobre os
encontros com o outro.
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O despertar para o desejo
No caso dos adolescentes, o encontro com seu desejo parece portar uma
especificidade. Um dos casos clínicos de Freud, o caso Emma trabalhado em o
“Projeto para uma Psicologia Científica” (Freud, 1950/1895) e retomado por
Besset et al. (2006) em “Trauma e sintoma: da generalização à singularidade,
permite identificar tal especificidade: o caráter perigoso, ameaçador do desejo. A
atração sexual que Emma sente aos doze anos de idade por um dos vendedores,
que riem entre si (cena 1), evidencia aquilo que aos oito anos, (cena 2), a fez
retornar à confeitaria após ter sido beliscada em seu genital pelo proprietário
da loja, na primeira vez que, nela, esteve. Freud ressalta que não se trata,
simplesmente, da proteção de alguém que poderia acompanhar Emma em sua
ida à loja; não é disso que ela necessita. Uma vez que não há ninguém que possa
protegê-la de seu desejo, uma companhia de nada lhe adiantaria.
Em outras palavras, na puberdade, o terror que surge para Emma é o
terror de seu próprio desejo. Ela já tem em seu corpo a maturação biológica,
tal como os adolescentes que participaram dos grupos, que lhes permite a
realização concreta de seu desejo. Há, portanto, um despertar para o mal-estar
do desejo. Lacan esclarece que “[...] o desejo apresenta em si mesmo um caráter
perigoso, ameaçador para o indivíduo” (Freud, 1960-1961/1992, p.356). O
perigo sentido pelos sujeitos e a defesa não é contra a angústia, mas sim contra
o que ela assinala – o desejo (Galarraga, 1999). Emma, ao entrar em uma loja
e perceber que os vendedores riem entre si (cena 1), foge ante a angústia que
sente nesse momento. Como defesa, Emma não entra mais sozinha em lojas,
defesa, essa, não contra a angústia, mas contra o que ela assinala: “[...] o desejo
é o que, em cada um, ameaça e desperta o sinal de fuga, posto que é estranho
à imagem refletida no espelho do eu...” (Besset, 2001).
Em “O seminário 8: A transferência” Lacan dedica um de seus capítulos
à investigação da relação entre a angústia e o desejo. Para que a angústia
se constitua como sinal é preciso, afirma Lacan, que ela tenha uma relação
com o desejo. Ele enfatiza que há um incremento da angústia toda vez que
se trata realmente do desejo do sujeito. O sinal de angústia é sinal de um
perigo de ordem pulsional e se produz no nível do eu: “[...] o perigo interno
é inteiramente comparável a um perigo externo, e o sujeito se esforça em
evitá-lo, do mesmo modo como se evita um perigo externo” (Lacan, 19601961/1992, p.351).
No dicionário Houaiss de língua portuguesa (Houaiss, 2001) encontra-se
a definição do termo sinal. Cito-a, pois a considero relevante, no que se refere
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à angústia em relação ao desejo: “manifestação que serve de advertência, ou
que possibilita conhecer, reconhecer ou prever alguma coisa” (p.1346). A
angústia é um sinal para o sujeito de seu desejo. “E do que fala a angústia
que se expressa no corpo, se não do desejo que marca o sujeito como distinto
daquilo no qual ele se reconhece: o eu?” (Besset, 2001, p.12).
Lacan (1960-1961) se vale dos estudos sobre a psicologia animal, e
compara o sinal de angústia ao modo como um animal lida com o perigo:
percebe-o como um sinal. Ele apresenta o exemplo do antílope que ergue o
focinho, emite um som, e assim, todos os outros animais partem em uma
mesma direção. Quando os animais se deparam com o inimigo, aquele que
realiza a função de proteção do bando, emite um sinal para os outros. Com os
humanos, “o mesmo acontece com o sinal de angústia – é do alter ego, do outro
que constitui seu eu que o sujeito pode recebê-lo” (Lacan, 1960-1961/1992,
p.352). A partir do estudo do comportamento do animal organizado em bando,
Lacan concluiu quanto à angústia que: 1) o sinal pode vir de um outro, que
constitui seu eu (alter-ego) e 2) para cada sujeito, o inimigo do bando é ele
mesmo. Assim, a angústia se produz no nível do eu, como sinal de um perigo
de ordem pulsional.
O sujeito se depara, na puberdade, com o despertar para o mal-estar do
desejo, pois, sua realização apresenta um caráter ameaçador para o sujeito. O
caráter perigoso, ameaçador, do desejo pode ser relacionado ao empuxe pulsional
despertado na puberdade. Aprendemos com Freud (1905) que a exigência
pulsional também é um aspecto com o qual o adolescente precisa lidar. “Não dá
para explicar direito, mas é como ser um tubarão. Ser como uma fera que ninguém
pode controlar...”. Esse texto, escrito por um dos adolescentes no grupo retrata
bem o perigo sentido pelos sujeitos. O destino que será dado à pulsão será uma
saída encontrada por cada sujeito para domar a pulsão. O mesmo adolescente
citado acima descreve a sua “Eu consigo encontrar adrenalina na velocidade, na
altura, enfim em tudo que parece perigoso para outras pessoas”.

A separação da autoridade dos pais
A fala dos adolescentes nos grupos é bastante marcada pela relação com a
família, o que se pode, o que não se pode fazer. Da relação com os pais ressaltam
o controle e a presença de uma mãe mais coercitiva. “Parece um chiclete grudado
no meu sapato”. “Parece que colocam uma antena e controlam a gente com
controle remoto”.
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Como vimos, na puberdade, há uma passagem do auto-erotismo,
característica fundamental do período da infância, à escolha de objeto (Freud,
1905). Esta última implica a re-vivência do complexo de Édipo que aconteceu na
infância. Em poucas palavras, o complexo de Édipo caracteriza-se pela mudança
de objeto de amor, mudança que é considerada por Freud como único traço
determinante da crise da adolescência (Cottet, 1988). Isso desencadeia processos
emocionais muito intensos que respeitam as diretivas do complexo de Édipo ou
reagem contra ele. Tanto no primeiro caso quanto no segundo, esses processos
tornam-se intoleráveis para o sujeito, permanecendo apartados da consciência.
A partir de então, o sujeito precisa se desvincular de seus pais para se tornar
membro da comunidade social (Freud, 1905).
Um dos adolescentes relata que sua mãe fica o espiando todo o tempo. Essa
mesma mãe tenta entrar na sala na hora do grupo de reflexão, nos quatro dias.
Ela recebe um não por parte do coordenador do grupo e permanece sentada
ao lado da porta. Ao final, na saída, quer saber o que foi conversado, sem obter
respostas nem da equipe nem de qualquer integrante do grupo.
Com o desenvolvimento das atividades do grupo esse adolescente pôde
falar mais desse mal-estar presente em sua relação com a mãe. Diz ainda que
ela vive se contradizendo e por isso “não conta as coisas íntimas para ela”. Ele
queixa-se, ainda, da super proteção de sua mãe. “Minha mãe me trata como
um bebê”. Relata que ela vai à sua escola, durante o recreio: “ela fica com um
radar em cima de mim”. Um outro adolescente, diz que em sua casa não tem
esse controle, só tem uma hora em que isso acontece: na saída da escola. Seu
horário de saída é às 17:30 e ele tem que estar em casa às 17:45.
Ainda em relação à família, a necessidade de autorização dos pais aparece
em uma cena que os adolescentes montam e encenam no grupo. O pai pergunta
“Isso é hora de chegar em casa?”. O pai bate na filha. A mãe tenta separar. A
mãe diz que vai conversar com ela. O pai dá um “esporro” na filha, que vai
para seu quarto. O namorado entra no quarto dela. O pai entra no quarto e o
pega lá. O pai e o namorado se agridem. O namorado carrega a filha. Depois
de alguns minutos, ela volta e o pai quer conversar com ela. Começa a briga
toda de novo. O namorado diz que quer casar com ela, que é doutor, que é
psicólogo. O pai diz que vai pensar. O namorado vem buscar a resposta. Eles se
agridem de novo. No final, o pai deixa mas ela decide que vai morar com os pai.
Marcam a data e fazem o casamento. Ao final da apresentação falam a moral
da história: “o pai não queria dividir o amor dela com outra pessoa. Tentou
resolver na briga mas só solucionou no final, com a conversa. A confusão toda
é porque o namorado entra sem autorização em casa.”
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“Contemporaneamente à subjugação e ao repúdio dessas fantasias
claramente incestuosas consuma-se uma das realizações psíquicas mais
significativas, porém também mais dolorosas, do período da puberdade: o
desligamento da autoridade dos pais, unicamente através do qual se cria a
oposição tão importante para o progresso da cultura, entre a nova e a velha
gerações” (Freud, 1905/2003, p.214).
Os resultados desses grupos causaram certa surpresa quanto à autoridade
dos pais. Uma das adolescentes afirma “Amo tatuagem, gostaria muito de fazer
uma no pescoço e outra na cintura, queria também colocar um piercing, mas
meus pais não deixam. Se um dia eu fizer uma meu pai me mata”. Em uma
época marcada por “pais desautorizados e com dificuldades para assumir
a responsabilidade inerente ao lugar que ocupam” (Besset, 2005, p.89) os
adolescentes apresentaram nos grupos conflitos entre as gerações e o mal-estar
assinalado por Freud (1905) da separação da autoridade dos pais.

Sobre o grupo de reflexão
No primeiro dia de grupo, um dos adolescentes diz não sentir muita vontade
de estar lá porque segundo o seu irmão, psicólogo é “coisa para gente doida”. No
último dia de grupo o mesmo adolescente relata não somente estar satisfeito de
ter participado de todos os encontros como apresenta demanda de uma escuta
clínica. Vale ressaltar que a chegada dele ao ambulatório deve-se à solicitação
de uma ginecomastia e que no grupo tal aspecto não aparece diretamente. Por
outro lado, o modo como se apresenta ao final dos encontros demonstra que
algo pôde ser falado. A intervenção realizada nos grupos possibilitou a esse
adolescente endereçar uma demanda à equipe do ambulatório e o mesmo
permanece em atendimento individual desde então.
A visão de alguns dos adolescentes sobre o grupo de reflexão é desse como
um espaço em que podiam “discutir algumas perguntas de adolescentes”. Um
deles ressalta a importância de saber a resposta destas perguntas. No entanto,
o grupo também é visto como um espaço que possibilita a “obtenção de
perguntas que não podem ser respondidas” e também possibilita um saber
sobre o que acontece com seus corpos e com seus sentimentos, com a chegada
da puberdade.
Os adolescentes consideraram a participação nos grupos, por vezes difícil,
quando surgiam temas que os deixavam intrigados, mas ao mesmo tempo
mantiveram a visão do grupo como um espaço em que podem se expressar.
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Outros adolescentes consideraram, ainda, os encontros do grupo de
reflexão como “bem abertos’; um lugar onde foi possível falar o que se pensa,
falar de perguntas mesmo que não se saiba o que elas significam. Ressaltam
ainda a importância do encontro e discussão com os outros adolescentes “os
outros aqui são legais, são diferentes, com perguntas diferentes. Duas pessoas
passam pela mesma situação, mas têm perguntas diferentes”. Entretanto, os
adolescentes queixaram-se do baixo número de participantes em cada grupo.
Atribuíram esse esvaziamento à vergonha de uns em falar com outras pessoas
ou porque, talvez, não soubessem o que ia acontecer nos grupos. Frente a
tais afirmações dos adolescentes, ao final dos grupos, retomamos mais uma
vez a reflexão sobre o convite para a participação dos adolescentes. Assim, é
preciso concordar que a ausência de informação sobre a dinâmica do grupo
tenha sido um dos fatores que contribuíram para o não-comparecimento dos
adolescentes convidados.
Num primeiro momento, alguns dos adolescentes confundiram o trabalho
do grupo de reflexão com a prática médica que estavam acostumados a
receber no ambulatório. Nessa, o médico detém o saber e sua função é dar
resposta ao sujeito, dizer de que mal ele sofre. Observamos que, no primeiro
dia dos grupos, os participantes apresentaram certa resistência em falar, os
adolescentes queriam que nós falássemos e déssemos a eles respostas prontas
para o que os afligia. No entanto, esse aspecto foi manejado com a escuta
clínica e a oferta de palavra.
Em alguns momentos de avaliação do grupo, os adolescentes trouxeram
uma semelhança por eles sentida entre o trabalho ali desenvolvido e o que é
feito na escola. Em muitas das produções escritas os adolescentes iniciavam com
o “eu aprendi que...”. Esse aspecto foi fundamental para nossa própria autoavaliação como também foi um tema trabalhado nos grupos seguintes.
Na mesma direção, a idéia de que íamos ensinar algo era bem marcante.
Por exemplo, quando os adolescentes sugeriram o tema esporte, queriam que
nós ensinássemos os tipos de esporte. No entanto, não respondemos desse
lugar e exploramos o saber deles sobre o tema. Por ex, sugerimos que falassem
três características que acham importante para o esporte e assim construíram
uma história a respeito do tema. Consideramos que talvez uma grande parte
dos trabalhos realizados com grupos de adolescentes utilize como abordagem
o discurso binarista educador-educando. Nesse, o grupo é utilizado para
informações, ensino, etc. No entanto, nos grupos por nós realizados, o saber
que prevalece é o dos adolescentes e nosso objetivo é viabilizar a fala dos
sujeitos e a reflexão a partir do saber de cada um, para o que os aflige.
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Considerações finais
Abordamos no presente trabalho a especificidade da pesquisa-intervenção
desenvolvida em um ambulatório pediátrico. O método utilizado, os grupos
de reflexão a partir da fala dos adolescentes, possibilitou a aproximação do
pesquisador ao tema investigado. O trabalho com os grupos de adolescentes
caracateriza-se por uma oferta de palavra e esse contexto, entendido como um
espaço de fala pode criar condições para uma re-significação das relações do
jovem consigo mesmo e com os outros. Esse aspecto apresenta-se em consonância
com a orientação ofertada pela psicanálise, onde a fala é central. Mas, não se
trata de pensar que falar, de modo geral, tem algum efeito de mudança. Pois,
para tanto, é preciso que ela seja ouvida por alguém, como bem assinala Lacan:
“é preciso que a fala seja ouvida por alguém ali onde não podia nem sequer
ser lida por ninguém” (1953/2003, p.146). Assim, a ação/intervenção pode ser
realizada com os participantes privilegiando alguns dos aspectos retratados em
cada dia de grupo, relacionados ao mal-estar dos mesmos.
No momento da puberdade, as exigências pulsionais aparecem, pela primeira
vez, para o sujeito, como capazes de realização. Por isso, atribui-se à puberdade
a característica de momento de crise, de mal-estar generalizado. Isso porque tais
exigências causam repercussões em diversos aspectos da vida de um sujeito.
O primeiro deles, e sem dúvida o mais evidenciado em todos os trabalhos
do ambulatório decorre das modificações no corpo. No entanto, nosso interesse
não é em saber se houve crescimento de pêlos, ou espinhas, se a menarca está
atrasada, etc. Nossa ação/intervenção primou pelo modo como cada um vivencia
tais modificações: a relação do adolescente com seu próprio corpo. Nos grupos,
os adolescentes ressaltam o estranhamento do próprio corpo e as dificuldades
em se deparar com as transformações da puberdade, que também aparece na
relação com os outros. O adolescente apresenta dificuldade na relação com seu
próprio corpo e precisa encontrar a função de seus órgãos, já que não há um
saber no real que organize a regulação biológica.
Como vimos nas discussões sobre o trabalho com os grupos, o sujeito passa
a ter que lidar com a sexualidade e com o seu desejo, nela, implicada. O encontro
do adolescente com seu desejo apresenta a ele o caráter ameaçador e perigoso
relacionado ao empuxe pulsional. A partir de então o sujeito precisa encontrar
saídas para domar a fera (como mencionado por um adolescente) que existe
dentro dele. A exigência pulsional também conduz o adolescente ao encontro
com o outro. No caminho desse encontro com o sexual, o sujeito não conta com
um saber no real o que é evidenciado nos grupos através do silêncio ao abordar
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esse tema. Os adolescentes sofrem por não saber o que dizer ou como fazer com
seu desejo e com o outro. Cada sujeito precisa construir sua resposta para o que
não faz relação, aspecto que retratamos rapidamente em nossas discussões com
os jogos de amor encenados no filme A esquiva (2003).
Nos grupos, o mal-estar aparece ainda relacionado ao momento em que o
adolescente precisa desvincular-se de seus pais. A difícil separação entre pais e
filhos é altamente explorada por eles e ressaltam o controle, a coerção, a super
proteção presentes nas relações com seus pais. Um aspecto que despertou nossa
atenção, nos resultados obtidos, foi a prevalência da autoridade dos pais. Em uma
época marcada por pais desautorizados, os adolescentes retratam a dificuldade e o
mal-estar como inerentes ao processo de separação da autoridade dos pais.
Em relação aos grupos de reflexão ressaltou-se a importância do encontro
e discussão com outros adolescentes. Isso porque encontraram no diálogo com
o outro a possibilidade de conhecer idéias diferentes das suas. Em alguns casos,
os adolescentes puderam relativizar algumas certezas e formular outras opiniões
em relação a si mesmo e suas vidas. Ao mesmo tempo, falar sobre os temas mais
diversos e poder escutar outros adolescentes demonstrou a importância em
considerar o que pensam.
Assim, a análise dos dados nos indica que ao contrário do que se pode supor
com o saber médico, que prima pela cura física, os adolescentes trouxeram, aos
grupos, temas e questões que não encontram soluções com cirurgias, dietas ou
tratamentos medicamentosos. Além disso, apenas em alguns casos o mal-estar
ao qual o adolescente se refere apresentou consonância com o motivo que o
levou ao ambulatório e que foi apontado por seus pais como uma adversidade
no desenvolvimento. O mal-estar de que se trata no referido ambulatório, a
partir da pesquisa realizada, não se restringe ao apresentado por queixas físicas.
O trabalho realizado com adolescentes no hospital geral também lida com o malestar do despertar para o desejo, a delicada relação do sujeito com seu próprio
corpo, o traumático encontro com o outro e a difícil separação da autoridade
dos pais. Tal aspecto pode ser observado na avaliação dos grupos assim como na
demanda de escuta individual criada com a participação nos grupos. O modo
como um adolescente mostrou-se ao final dos encontros demonstra que algo
além de sua demanda por uma cirurgia corretiva pôde ser escutado.
A análise de nossos dados indica ainda a relevância da contribuição da
psicanálise para a realização de pesquisas no modo da pesquisa-intervenção.
Isso, tanto no que concerne a formação dos pesquisadores quanto à abordagem
do material estudado. E por fim, compartilho com o duplo e simultâneo projeto
ressaltado por Rocha e Aguiar (2003) em seu trabalho sobre a pesquisa-
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intervenção e produção de novas análises. A pesquisa-intervenção redimensiona
a formação acadêmica dos profissionais de Psicologia e constrói novas bases
para as ações dos psicólogos nas instituições, à medida que contribui para a
organização de equipes que assumem o desafio de colocar em análise suas
implicações com as práticas produzidas.
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Juventudes e sociedade

Pesquisar e intervir: encontrando o caminho do meio
Leny Sato

A proposta dos organizadores dessa coletânea de apresentar relatos de
pesquisa-intervenção e comentários tomando-os por referência é uma proposta
generosa, pois oferece aos leitores um conjunto de textos que podem estabelecer
pontos de diálogo entre si.
Um rápido levantamento em sites de busca, em português, de textos e artigos
relativos à pesquisa-intervenção, permite observar a existência de algumas áreas
que se mostram receptivas a essa abordagem metodológica, pois encontram-se
relatos de experiência dessa modalidade de pesquisa nessas áreas. São elas: saúde
(em especial o tratamento da AIDS e a saúde do trabalhador), a educação, o
meio-ambiente e a violência. Essas mesmas áreas também invocam a atuação da
sociedade civil, por meio da ação de movimentos sociais, e demandam respostas
do Estado por meio de adoção de políticas públicas.
Parece não ser à toa que essa receptividade se dê: são temas que se
configuram em importantes problemas sociais, demandando, também da
psicologia, sua colaboração para a intervenção.
Os quatro artigos que esse texto toma como fonte de rica informação e de
estímulo corroboram aquela constatação. Os artigos são: “Construindo caminhos
de protagonismo socioambiental com adolescentes”, “Juventude: corpo, técnica
e território”, “A pesquisa-intervenção com adolescentes: oficina como contexto
narrativo sobre igualdade e diferença” e “A pesquisa-intervenção e a emergência
dos atores sociais: considerações a partir da experiência de jovens rurais”.
Uma primeira constatação a ser feita em relação aos quatro artigos é a
riqueza de situações que focalizam. São iniciativas provenientes de diversas
regiões, que tomam problemas diversos e adotam caminhos singulares. Isso
mostra a vocação da pesquisa-intervenção de estar aberta às peculiaridades do
contexto, em termos econômicos, culturais e psicossociais: a dimensão cultural
e a singularidade das trajetórias das instituições e organizações coletivas estão
fortemente presentes. A forma de aproximação dos “pesquisadores profissionais”
com o coletivo e o trabalho realizado deixam entrever que o processo de
171
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desenvolvimento da “pesquisa-intervenção” é o resultado de um processo de
negociação entre os envolvidos e que depende das circunstâncias presentes.

Pesquisar e intervir...
A concepção aqui adotada é a de que a distância entre a pesquisa — atividade
desenvolvida com a intenção de conhecer a realidade — e a intervenção
— atividade desenvolvida com a intenção de interferir na realidade — é menor
do que se pode supor.
Se essa distância é menor ou, numa visão mais radical, se ela nem sequer
existe — outra distinção normalmente presente no processo de pesquisa pode
ser igualmente questionada: quem é o pesquisador? Quem é o pesquisado? Essas
perguntas não são nada originais, pois já foram trazidas à tona por diversos
autores que tratam da pesquisa-ação e da pesquisa participante, como Kurt
Lewin (1973) e, mais próximo de nós, as coletâneas organizadas por Carlos
Rodrigues Brandão (1985 e 1999) e os trabalhos de Michel Thiollent (1980 e
1988). No campo da psicologia, entre nós, temos também várias contribuições,
como as de Rocha & Aguiar (2003), de Szymanski & Cury (2004), de Schmidt
(2006), dentre outras.
No âmbito da psicologia social, Maritza Montero é uma das autoras que
aporta elementos importantes no sentido de diminuir o hiato entre conhecer e
intervir. A autora é referência central para o artigo dessa coletânea intitulado “A
pesquisa-intervenção e a emergência dos atores sociais: considerações a partir
da experiência de jovens rurais”. Como referem Prado, Oliveira & Oliveira :
“Seguindo a reflexão de Montero (2004), o ser que conhece, em sua
dimensão ontológica, é pensado como um ser em constante interação com os
grupos com os quais se comunica. Em vez de sujeitos, são atores sociais diversos,
seres ativos, não meramente reativos, que constroem a realidade e protagonizam
a vida cotidiana. Seu conhecimento deve ser valorizado. Portanto, os atores
sociais são participantes da investigação comunitária co-construindo novos
conhecimentos” (p.184)
Montero (2004) qualifica os sujeitos sociais (envolvidos na situação estudada)
de sujeitos cognoscentes (participantes da pesquisa como investigadores). Esse
reconhecimento traz uma série de implicações em termos epistemológicos e
políticos. Aproveitando a mesma qualificação de Montero (2004) atribuída
aos sujeitos envolvidos no processo de pesquisa, podemos pensar pelo inverso:
aquele que tradicionalmente é considerado sujeito cognoscente — o pesquisador
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profissional — é um sujeito social, no mais das vezes não pertencente à
comunidade estudada, e que intervém no ambiente, mesmo que não tenha essa
intenção. Não há sujeitos que tenham, exclusivamente, a capacidade de conhecer
e outros que, ao contrário, tenham apenas a de dar-se a conhecer.
O que se pretende afirmar é que, mesmo uma pesquisa na qual exista a
intenção de ser “neutra”, em termos políticos e epistemológicos, ela nunca o
será.
Schmidt (2006) discute a pesquisa participante, a pesquisa-ação e a
pesquisa-intervenção, focalizando a pesquisa etnográfica. No que se refere às
diferenças e às aproximações entre a pesquisa-ação e a pesquisa-intervenção,
Schmidt (2006) sintetiza a leitura de Carlos Rodrigues Brandão:
“As idéias de ação ou intervenção não são equivalentes, mas sugerem, além
da presença do pesquisador como parte do campo investigado, a presença de
um outro que, na medida em que participa da pesquisa como sujeito ativo,
se educa e se organiza, apropriando-se, para a ação, de um saber construído
coletivamente. A alteridade é visada como co-produtora da mudança social e
convocada à participação e o pesquisador é obrigado a questionar sua pesquisa
e sua pessoa na direção de um engajamento político com a luta popular”
(Schmidt, 2006, p.15).
A pesquisa-intervenção, no entendimento de Rocha & Aguiar (2003),
remete à intenção de transformar a realidade sócio-política, a partir de um agir
coletivo (Schmidt, 2006).

Negociação de caminhos
Como referido acima, os artigos mostram que a pesquisa-intervenção é
conduzida mediante um processo de negociação, mesmo em momentos mais
dedicados a conhecer a realidade por meio de diagnóstico ou mapeamento de
problemas. Não há a suposta assimetria na relação pesquisador-pesquisado, na
qual o “pesquisador profissional” teria a prerrogativa exclusiva de, na condição
de sujeito cognoscente, para recuperar o termo de Montero (2004), determinar,
escolher e construir os procedimentos técnicos para conduzir a pesquisa.
Saberes, necessidades, objetivos, concepções, métodos e finalidades da
pesquisa são negociados, mesmo que não sejam claramente discutidos. Por
vezes, isso se dá através de uma pequena observação, uma “dica”, ou comentário
de alguma pessoa da instituição ou do coletivo, sobre o jeito das pessoas e sobre
experiências passadas com atividades de pesquisa (boas e más).
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Como é referido por Prado, Oliveira & Oliveira (2008), as conclusões dos
levantamentos são parciais, sempre abertas a novas leituras e considerações,
mostrando que os saberes construídos no cotidiano norteiam a pesquisa prática
que, como leigos, fazemos sobre nossa realidade.
Nunca esquecerei quando estava desenvolvendo uma pesquisa sobre o
trabalho fabril, conduzida mediante a abordagem etnográfica e, na rotina
de visitação à fábrica, eu havia criado, espontaneamente, um itinerário que
contemplava a ida ao setor de almoxarifado, onde trabalhava um operário,
Paulo, que atuou como pesquisador de campo, ao meu lado, pois sempre me
apresentava sugestões do que ver, de onde ir, do que conversar com seus colegas.
Análises críticas sobre as condições de trabalho emergiam espontaneamente nas
freqüentes conversas que mantínhamos, e elas dialogavam com as minhas, nem
sempre tão consistentes como as dele.
O que parece ser interessante a notar na relação da população com os
“pesquisadores profissionais” é o fato de esses terem condições de deitar um
olhar distanciado sobre a situação em foco, construindo outras interpretações.
Nesse sentido, leituras que eventualmente naturalizem a realidade estudada
podem ser postas em debate, e, com isso, podem ser recursos argumentativos
importantes para sustentar a intervenção. Um exemplo de leitura
naturalizante e que se aplica a várias áreas, é a que responsabiliza a vítima
pelos infortúnios que a atingem, como o fracasso escolar, o desemprego, o
adoecimento etc...
Os quatro artigos dessa coletânea, acima referidos, ilustram modos
diferentes de conduzir as atividades da pesquisa-intervenção. Alguns tomam
caminhos assentados em instrumentos que tradicionalmente denominamos
de técnicas de pesquisa — questionários — ; outros, apóiam-se nos que são
mais freqüentemente identificados como técnicas de intervenção — dinâmicas
de grupo. Essa diversidade evidencia que os caminhos adotados são forjados
num processo criativo e o que se depreende pela leitura dos artigos é que a
opção por determinadas técnicas na pesquisa-intervenção visa a angariar
informações para conhecer a situação e facilitar a expressão do conhecimento,
dos questionamentos e das interpretações das pessoas.

...perguntar e intervir
A reflexão sobre as técnicas adotadas parece ser profícua para pensar-se a
proximidade entre perguntar e intervir.
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Recentemente, um estudante de psicologia experimentou a desconfortável
e, talvez, inesperada reação de uma senhora a quem convidou para concederlhe uma entrevista para sua pesquisa de iniciação científica. Para o estudante
— um jovem ensaiando seus primeiros passos na atividade de pesquisa —,
o contato e a conversa com essa senhora tinham por objetivo possibilitar a
realização de uma pesquisa acadêmica sobre experiências de trabalhadores
que construíram cooperativas de trabalho autogestionárias que se dissolveram
por não alcançarem sucesso em termos econômicos; para a senhora, esse
contato foi o mote para reavivar sentimentos ambíguos de uma experiência de
trabalho difícil e angustiante por ter significado um investimento afetivo e uma
aposta política num trabalho que não conseguiu garantir a obtenção de renda,
que, entretanto, fora rica por anunciar ser possível encontrar humanidade,
criatividade e democracia no trabalho.
Formular perguntas e convidar à reflexão são formas de intervenção.
Michel Thiollent (1980) faz uma longa e importante reflexão sobre a
pesquisa do tipo enquete e sobre a entrevista e o questionário como técnicas de
pesquisa das ciências sociais. Sua reflexão reconhece a existência de uma crítica
partilhada por pesquisadores em torno dos limites de seus usos.
Entretanto, e é justamente esse aspecto que nos interessa especialmente,
Thiollent considera que se deva analisar cada caminho de pesquisa à luz do
contexto no qual se desenvolve: as intenções da pesquisa, as condições para
realiza-las e os pressupostos que a norteiam. Esse posicionamento opõe-se
a uma leitura substancialista e que, por isso, possa correr o risco de tornar
absolutas as críticas aos tipos e às técnicas de pesquisa. Para dar concretude ao
seu argumento, ele toma o “Questionário de 1880” elaborado por Marx e que
foi enviado pela Revue Socialiste para que operários da França o respondessem.
O objetivo era o de obter informações a fim de se conhecer a condição da vida
operária.
O “Questionário de 1880” era bastante longo, composto de 101 questões,
muitas delas desdobrando-se em outras. Por exemplo, o conjunto de solicitações
e perguntas aborda o tema do trabalho infantil e de menores, da seguinte forma:
“Indicar as horas em que trabalham os meninos e os menores de 16 anos”, “Dizer
se há turnos de meninos e menores, que se substituam mutuamente durante as
horas de trabalho”, “O governo ou o município encarrega-se de pôr em prática
as leis vigentes sobre o trabalho infantil? E submetem-se a elas os patrões?”
Esse longo questionário abrangia aspectos tais como: as condições
do contrato de trabalho, os riscos no trabalho, a estrutura hierárquica e o
despotismo de fábrica, a tecnologia e a forma de organização do processo de
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trabalho empregadas, as diferenças de contrato de trabalho para crianças e
jovens, formas de pagamento, observância das leis então vigentes etc...
São as críticas ao uso desse instrumento o objeto de reflexão de Thiollent.
Ele parte da constatação de que há uma leitura corrente entre pesquisadores de
que o questionário possa operar uma relação assimétrica entre pesquisadores
e pesquisados, ao mesmo tempo em que a esses reserva apenas o papel de
passivos respondentes, por vezes, constrangidos a reproduzir as respostas que
já se encontram à disposição. Para usar a terminologia de Montero (2004), os
pesquisados seriam considerados, apenas, como sujeitos sociais. Entretanto,
ao contrário do que advoga essa concepção, as perguntas formuladas nesse
Questionário provocavam a curiosidade dos operários sobre suas condições de
vida e de trabalho nos seus diversos aspectos. Para responder às perguntas (ou
tentar respondê-las) um trabalho investigativo é demandado. Em verdade, esse
questionário “implica o pensamento, a faculdade de observação, o raciocínio
próprio das pessoas implicadas e eventualmente a discussão coletiva em cada
fábrica” (Thiollent, 1980, p.106).
Claro fica que as perguntas formuladas (com um ponto de interrogação ao
final!) num longo questionário pode não reduzir o respondente à posição de
sujeito social, mas convidá-lo a ser um sujeito cognoscente, que, após defrontar-se
com tais perguntas e com as respostas obtidas, modifica-se como sujeito social
que pode intervir na realidade.
Nesse contexto, a intervenção dá-se por proporcionar, aos sujeitos que
se vêem interpelados pelo questionário, a possibilidade de ler a realidade que
vivem a partir de parâmetros que, eventualmente, sequer tivessem cogitado.
Todas as questões são formuladas a partir da teoria que Marx constrói sobre
a relação capital-trabalho, sobre a divisão social do trabalho, sobre a posição
ocupada pelo trabalho na produção de riqueza e sobre as conseqüências dessa
relação para as condições de vida desses trabalhadores. Essa teoria iluminava
a leitura sobre o cotidiano nos locais de trabalho e, assim, era norteadora das
perguntas formuladas.
Um dos temas que se faz presente nesse Questionário é a greve. Assim,
por exemplo, têm-se as perguntas: “quantas greves foram declaradas em sua
indústria desde que você nela trabalha?”, “quanto duraram essas greves?”, “que
finalidade tinham essas greves: aumento de salários ou eram uma luta contra
diminuições salariais? Discutia-se nelas a duração da jornada de trabalho ou
referiam-se a outras causas?”
Ou: “Estabeleça um paralelo entre o preço dos artigos que você produz ou
dos serviços que você presta e o preço de seu trabalho”.
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Corroborando o que foi dito acima, essas são perguntas e formulações que
instigam a busca de informação e reflexão. São perguntas que demandam dos
respondentes uma atividade investigativa a qual, no mais das vezes, requer a
conversa e a discussão com outras pessoas. Mesmo se a resposta for “não, não
houve greve”, ela pode levar o respondente a se perguntar por que fazer greve,
se não haveria motivos para tal etc....
Para os operários que o recebiam, o “Questionário de 1880” poderia
funcionar como um guia de estudo e não apenas como instrumento de pesquisa,
como entende Lanzardo (1980) na declaração a seguir.
“E, finalmente o fato de a enquete praticamente não ter tido conclusão, pois
as respostas que chegaram à Revue Socialiste foram em número de uma centena
sobre os vinte e cinco mil exemplares distribuídos em toda a França, só tem afinal
uma importância relativa. O essencial era que os questionários, chegando aos
operários, lhes dessem novas possibilidades de conhecer a maneira pela qual a
exploração capitalista funciona” (Lanzardo, 1980, pp.244-245).
Dessa forma, essa enquete pode cumprir uma função política, no sentido
de provocar a curiosidade ao possibilitar o distanciamento do trabalhador de
sua realidade de vida; por pôr perguntas que demandavam reconhecer que as
condições de vida são socialmente criadas e não naturalmente dadas.
A longa reflexão de Thiollent (1980) e de Lanzardo (1980), da qual
trouxemos uma pequeníssima mostra, evidencia que perguntar, ao instigar a
reflexão e provocar a busca de conhecimento, é uma intervenção.
Nossa experiência tem mostrado que, com alguma freqüência, pessoas que
concordam em participar de pesquisas, dando a conhecer a realidade que vivem,
mesmo fora do regime que denominamos de pesquisa participante, sentem-se
agradecidos por terem podido oferecer seus depoimentos, mostrar como são
suas vidas, justamente por conhecerem a possibilidade aberta pela pesquisa
para refletir sobre elas.

Notas finais
Os quatro artigos dessa coletânea que tomamos por referência para nossa
discussão fizeram-me pensar sobre a relação entre sociedade civil e Estado, e
algumas questões se apresentaram, tais como: qual o limite da atuação e do papel
de um e de outro? Quais as diferenças entre participar e executar? Em que medida
a atuação que a sociedade civil mantém com os órgãos governamentais é uma
relação de participação e não de substituição do papel desses? Como articular a
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pesquisa-intervenção com a construção e com a orientação de políticas públicas,
nas várias áreas?
Decerto, esses não são questionamentos exclusivos à pesquisa-intervenção,
mas nela eles se fazem presentes.
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A pesquisa-intervenção e a emergência dos atores sociais:
considerações a partir da experiência de jovens rurais
Marco Aurélio Máximo Prado, Maurício Möller de Oliveira e
Otacílio de Oliveira Junior

Introdução
O presente texto é um relato do trabalho desenvolvido com os atores sociais
da Escola Família-Agrícola Bontempo (EFA). Essa é uma instituição que tem
como objetivo oferecer uma educação contextualizada na realidade dos jovens
do campo e fomentar a participação política desses na transformação dessa
realidade. Com essa proposta, visa-se a criar condições de permanência digna dos
jovens no campo. Diante desses objetivos, investigou-se a maneira como esses se
efetivam no cotidiano institucional na busca de melhores formas de contribuir
com os dilemas concretos vivenciados pela escola. Ainda que de maneira ampla,
nosso objeto de pesquisa referia-se à socialização política dos jovens estudantes
a partir da relação entre a instituição escolar e o que esta tomava como práticas
democráticas. Isso nos permitiu configurar um quadro das relações de poder entre
jovens, monitores e famílias que apontava para os próprios limites do espaço
público institucional. A principal implicação desse trabalho analítico foram as
intervenções desenvolvidas com os jovens a partir da investigação das posições
hierárquicas que estes ocupavam na instituição. Essas investigações levaram a
tentativa de democratização do espaço público da escola, tornando legítimas e
credíveis as experiências dos jovens ali presentes, alargando dessa forma a própria
concepção de jovem rural que fundamenta o projeto EFA.
Desse modo, esse texto se estrutura de maneira a explicitar como
determinados princípios metodológicos apenas fazem sentido quando
contrastados com os dilemas concretos das experiências do cotidiano. Nesse
sentido, o relato da experiência é a própria explicitação de como o intervir e o
pesquisar não fazem parte de uma dicotomia, mas de um processo de tensões
que podem facilitar reflexões críticas em que o pesquisar sustenta formas de
intervir que, por sua vez, geram dados e hipóteses a serem investigadas tendo
como horizonte político e ético, uma ciência que se propõe a contribuir com a
transformação social dos grupos com os quais atua.
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A Escola Família “Bontempo”
A Escola Família Agrícola Bontempo (EFA), situada na cidade de Itaobim,
no Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais, é um dos frutos da mobilização
de diversas organizações da sociedade civil da região, com destaque para o
movimento das mulheres trabalhadoras rurais. No ano de 1999, em um esforço
conjunto entre representantes da Igreja Católica, do Pólo Regional do Instituto
dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura do Vale do Jequitinhonha
(ITAVALE), da Associação Mineira das Escolas Famílias Agrícolas (AMEFA)
e da Federação dos Trabalhadores em Agricultura do Estado de Minas Gerais
(FETAEMG), foi realizado o “I Seminário sobre Escola Família Agrícola e a
Formação Profissional do Vale do Jequitinhonha” em Itaobim, com participantes
de diversas cidades da região, além de representantes do poder público local.
O principal objetivo de tal seminário era discutir e aprofundar a proposta
de criação de uma Escola Família Agrícola (EFA) como alternativa para o
desenvolvimento local. A partir desse seminário e da mobilização social dos
grupos desta região, criou-se a Associação da Escola Família Agrícola do Baixo
e Médio Jequitinhonha (AEFAMBAJE). Depois desse período organizativo e
mobilizatório e da doação de um terreno da fazenda Santa Luzia em Itaobim,
foi criada a EFA Bontempo que teve o início de suas aulas em março de 2001
(AMEFA, 2004).
A Escola Família Agrícola Bontempo está ligada ao movimento das Escolas
Família Agrícola, representada em nível estadual pela Associação Mineira das
Escolas Família Agrícola (AMEFA) e nacionalmente pela União Nacional das
Escolas Família Agrícola (UNEFAB). As EFA´s têm como objetivo oferecer uma
educação de qualidade para os jovens do meio rural através de instrumentos
pedagógicos voltados uma formação técnica para o trabalho na agricultura
familiar e para a valorização de sua identidade cultural e seus laços sociais.
Para isso, essa proposta de ensino baseia-se na Pedagogia da Alternância, a qual
pressupõe uma articulação entre a prática cotidiana de trabalho nas propriedades
e assentamentos e os conhecimentos técnicos e científicos sobre tais práticas.
Nessa escola, os estudantes ficam em regime de internato no qual alternam
duas semanas na propriedade familiar e duas semanas na escola. No período
em que estão em casa, realizam pesquisas e aplicam as técnicas apreendidas.
No período de internato, problematizam os dados recolhidos na comunidade e
aprendem novas técnicas de produção. Com isso, visa-se à socialização dos novos
conhecimentos e um maior conhecimento da realidade em que vivem. Além
disso, há a preocupação com a formação política dos estudantes, estimulando-
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lhes a participar mais efetivamente de suas comunidades e dos movimentos
sociais da região.
Assim, a existência de uma EFA pressupõe uma associação de familiares de
estudantes, sendo essa responsável pela administração da escola e sua manutenção
financeira. As EFA’s têm buscado sustentabilidade através de negociações entre os
poderes públicos estadual e/ou municipal, tentando garantir a autonomia de seu
projeto pedagógico e administrativo; no entanto, em algumas regiões, há uma
reduzida participação governamental, como é o caso de Minas Gerais e Bahia
(SILVA, 2003). No caso da EFA Bontempo, essa associação é a AEFAMBAJE,
composta de familiares de estudantes, de ex-estudantes e lideranças da região,
a maioria dos quais são agricultores familiares. Além de ser a entidade jurídica
responsável pela escola, é esperado da associação um estreito relacionamento
com os monitores e familiares dos alunos, a fim de que o projeto de promoção
de uma educação contextualizada possa ser posto em prática.
A grande maioria dos jovens atendidos vem de famílias de pequenos
agricultores rurais, de profissionais ligados ao setor agropecuário ou de famílias
assentadas no processo de reforma agrária. Ao tentar oferecer uma educação
assente na realidade dos jovens, o projeto visa a garantir a permanência destes
no meio rural de maneira digna. Atualmente existem 113 EFA’s em 16 estados
contemplando 8000 famílias de agricultores e 3000 comunidades rurais
atendendo 13000 jovens no Brasil. Em todo ano letivo ingressam cerca de 4000
alunos (Silva, 2003).
A EFA Bontempo recebe jovens estudantes nas três séries do Ensino Médio
com Formação Profissionalizante – Técnico em Agropecuária. Esses somam
um número de 92, sendo 37 moças e 55 rapazes, distribuídos assim quanto à
faixa etária: 45,65%, de 14 a 17 anos 44,56%, de 18 a 20 anos e 9,78%, de 22 a
27 anos. Os estudantes residem em 60 comunidades rurais de 21 municípios do
Médio e Baixo Jequitinhonha, situadas em um raio de 200 quilômetros, o que
dá à EFA Bontempo um caráter regional diferenciado das outras experiências
com a Pedagogia da Alternância. A AEFAMBAJE é composta de 85 famílias
que devem acompanhar os jovens diretamente durante a alternância sócioprofissional (PLANO DE FORMAÇÃO, EFA–BONTEMPO, 2005). Além disso,
essa associação é quem decide, desde os conteúdos curriculares até o regimento
interno da escola, regulando o cotidiano da mesma.
A escola conta com um corpo de 10 professores, chamados na Pedagogia
da Alternância de monitores – sendo 8 residentes na escola e 2 contratados.
Os monitores residentes são responsáveis, além da execução das aulas, pelo
acompanhamento e planejamento das atividades práticas na propriedade da escola,
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pelo cuidado e administração da mesma e pela visita aos familiares dos alunos
dando supervisão técnica e pedagógica. No ideário da Pedagogia da Alternância,
os monitores devem ser como que pais, amigos e professores dos alunos quando
esses estão na escola e os familiares devem exercer o mesmo papel quando os
jovens estão em casa. O papel dos monitores não-residentes, ou externos, se
assemelha ao de professores, cabendo-lhes o ensino das matérias complementares
para o cumprimento da carga curricular exigida pelo Ministério da Educação
para a entrega do diploma de Ensino Médio e Técnico em Agropecuária ao final
de três anos. É importante ressaltar que, apesar de não estar ainda devidamente
regulamentada a profissão de monitor, essa se difere em muito da atuação de um
professor, demandando maior dedicação à instituição, acúmulo de funções, doação
de horas-extras e uma implicação afetiva na implementação do projeto EFA.
Essa escola é pioneira na região ao propor um semi-internato misto (para
moças e rapazes), já que foi concebida conjuntamente ao movimento das
mulheres trabalhadoras rurais de Minas Gerais. Também por isso, promover a
eqüidade nas relações de gênero no ambiente educacional é de muita importância
para essa instituição – o que pode ser percebido pelo processo seletivo que
garante metade das vagas para moças. Além disso, o interesse de formar jovens
protagonistas que atuem no desenvolvimento local exige, como pré-requisito,
que os candidatos sejam vinculados aos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais
locais ou participar de movimentos sociais da região.
Enfim, as EFAs, através da Pedagogia da Alternância, visam a criar alternativa
aos jovens rurais diante dos dilemas enfrentados por esses. A proposta é a de
uma educação contextualizada na realidade desses jovens, de modo que possam
conhecer recursos disponíveis nas propriedades e aprenderem técnicas de
produção que viabilizem a permanência na zona rural, como uma possibilidade
digna de realização pessoal. Aqui, o êxodo rural é visto como principal problema
a ser enfrentado. Além disso, o projeto político-pedagógico se propõe a estimular
a participação política nas comunidades a partir dos conhecimentos de sua
própria realidade e das experiências proporcionadas pela proposta educativa.
Esse conjunto de propostas tem-se afirmado em contraposição à escola
tradicional, que ofereceria uma educação descontextualizada e distante do
jovem rural. Somado a isso, a falta de escolas públicas e a dificuldade de acesso às
disponíveis – geralmente encontradas nas periferias dos municípios – reafirmam
a importância dessa proposta. Dessa forma, destacamos dois eixos de trabalho
principais na proposta da EFA Bontempo: auxiliar na criação de condições
dignas de permanência aos jovens no campo, mediante o conhecimento de sua
realidade e fomentar a participação juvenil na transformação dessa realidade.
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Percurso metodológico: etapas da pesquisa-intervenção
A Psicologia Social Comunitária é uma importante referência ao se buscar
meto-dologias que têm como objetivo investigar e contribuir para a transformação
social intentada pelos grupos com os quais conjuntamente atuamos (Montero,
2003). O caminho metodológico seguido rompe com modelos assentes no
binômio pesquisa – intervenção quando tomado como termos radicalmente
opostos. A investigação é pensada como meio de descobrirmos como intervir,
assim como intervir pensado como meio de produzir mais dados e questões a
serem investigadas. A construção e a devolução de análises sobre a instituição
eram vistas também como formas de interpelarmos o fazer dos atores, de modo
a fomentar a reflexão sobre seus posicionamentos e ações.
Desse modo, o objeto da pesquisa se constrói conjuntamente com os
pesquisados na articulação entre saberes acadêmicos e não-acadêmicos de forma
que os grupos possam também decidir sobre o controle e uso desse saber.
A objetividade científica, a partir dessa visão, não busca o abandono deste
princípio, mas uma objetividade mais ampla, menos excludente, ao permitir
que os pesquisados interfiram na própria representação que é feita sobre as
situações por eles vivenciadas, o que, por outro lado, faz com que o pesquisador
também se posicione de forma a se solidarizar com os desafios empreendidas
pelos grupos. A objetividade é obtida na criação de um saber mais rico a partir
de conflitos entre as representações acadêmicas e não-acadêmicas.
Se, de um lado, é buscada a partir da explicitação de posicionamentos
e compromissos na construção de demandas coletivas e na busca de ações
transformadoras das condições de opressão e, se por outro lado, a objetividade
é alcançada a partir da possibilidade de confronto de representações entre as
análises dos pesquisadores e dos pesquisados, a relação sujeito-objeto acaba por
ser destituída de sua acepção científica tradicional.
Desse modo, o objeto é elevado à condição de sujeito por um desvio de
sua direção, que se desloca dos pesquisados para o conhecimento das ações a
se depreender com vistas à resolução de problemas coletivos. Nesse sentido,
visa-se a um conhecimento das possibilidades de transformação das relações de
poder desiguais, nas quais os grupos considerados oprimidos estão inseridos.
Por isso, busca-se a criação do conhecimento sobre a ação, de forma a implicar
os próprios sujeitos pesquisados na busca de soluções para suas mazelas.
Ainda que os grupos pesquisados sejam elevados à condição de sujeitos
na pesquisa, a hierarquia de saberes entre pesquisadores e sujeitos da pesquisa
é um objeto de preocupação a partir da busca de procedimentos variados
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que permitam a tradução e o confronto entre esses saberes. Por mais que
o saber dos grupos pesquisados seja valorizado em sua dimensão crítica, o
saber científico continua a ter a primazia sobre o saber considerado como do
senso-comum. É a partir da articulação entre saberes científicos e populares
que estes últimos podem se tornar um conhecimento mais objetivo sobre as
condições da dominação e possibilidades de transformação. A hierarquia de
saberes configurada a partir da relação pesquisador-pesquisado é tratada a partir
de procedimentos que têm como núcleo central a participação dos sujeitos
pesquisados em todas as fases da pesquisa.
Ainda, esses aportes ajudam-nos a pensar que tipo de conhecimento queremos
construir quando questionamos o referido binômio. Para isso, faz-se necessário
explicitarmos as noções de sujeito cognoscente, objeto e conhecimento produzido
a partir dessa relação. Seguindo a reflexão de Montero (2004), o ser que conhece,
em sua dimensão ontológica, é pensado como um ser em constante interação com
os grupos com os quais se comunica. Em vez de sujeitos, são atores sociais diversos,
seres ativos, não meramente reativos, que constroem a realidade e protagonizam
a vida cotidiana. Seu conhecimento deve ser valorizado. Portanto, os atores são
participantes da investigação comunitária co-construindo novos conhecimentos.
A dimensão epistemológica, referente à natureza da produção de conhecimento,
considera sujeito e objeto como partes de uma mesma relação, na qual o sujeito
constrói uma realidade que, por sua vez, o transforma. Além disso, não é possível
falar da relação sujeito-objeto considerando como o segundo termo do binômio
“los sujetos sociales miembros de sus comunidades puesto que son igualmente
sujetos cognoscentes participantes de derecho y de hecho en la intervencióninvestigación comunitária” (Montero, 2004:97). Dessa forma, partimos de um
duplo sujeito cognoscente (sujeito-sujeito/objeto), que problematiza o cotidiano
e, ao mesmo tempo, produz conhecimento sobre a instituição. Por último, ainda
na trilha de Montero (2004), a dimensão metodológica é definida a partir das duas
dimensões acima citadas. O que implica a necessidade de gerar métodos capazes
de se transformarem à medida que a realidade impõe novos desafios.
“Se busca entonces construir una metodologia dialógica, dinámica y transformadora que incorpore la comunidad a su “auto-estudio”(...)logrando, así una
forma de intervención y de estudio que responda a los interesses de la gente a
la cual se suponen destinado sus beneficios” (Montero, 2004: 99)

Esses princípios ajudam-nos a pensar como o trabalho se estrutura a partir
do cotidiano e da forma dinâmica em que esse se estrutura. Para que esses
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princípios ganhem formas, é preciso construir formas de inserção que garantam
que os interesses da comunidade, nesse caso, instituição, sejam respeitados e
que tenhamos dados suficientes para realização do tipo de trabalho proposto.
Nesse sentido, a inserção é uma peça-chave para entendermos como e para que
pesquisamos e intervimos.
inserção

Como parte do processo de inserção, tendo em vista os dois principais eixos
norteadores da proposta da EFA Bontempo destacados mais acima (educação
contextualizada e formadora de agentes transformadores) e os princípios
metodológicos expostos acima, foi realizado por uma equipe de estagiários e
professores do Núcleo de Psicologia Política da Universidade Federal de Minas
Gerais, um Diagnóstico Participativo (D. P.) como forma de obter uma primeira
pré-análise das demandas institucionais, bem como de formular algumas hipóteses
para a realização do trabalho.
O D. P. constou de um questionário de questões abertas para os jovens, de
análise de documentos da escola, como plano político- pedagógico, estatuto e
regimento interno, de um roteiro para uma entrevista em grupos com os monitores
e observação participante (IDC, 1975).
Como afirmam pesquisadores que desenvolvem práticas de observações
militantes (IDC, 1975), essa primeira coleta de dados visa a obter uma visão de
conjunto da instituição a qual destinamos nosso trabalho, de sua organização
interna, captando a percepção que os grupos têm de sua própria situação. Essa fase
seria dividida em dois momentos. O primeiro momento referente à construção
de hipóteses iniciais, com base na observação e estudo. E um segundo momento,
no qual haveria a verificação dessas hipóteses através das técnicas de entrevistas
com os membros da instituição. Dessa forma, permite-se delinear um perfil
provisório da situação a se encontrar. Esse perfil é construído a partir das mais
diversas fontes, como o estudo de documentos oficiais, a reconstituição histórica
da instituição, observação da vida cotidiana, bem como, manifestações culturais
(IDC,1975). Em uma perspectiva próxima, Zaluar (1994) aponta a importância
desta fase do trabalho de inserção não só para o estabelecimento de informações
e relações iniciais com os atores, mas também para o conhecimento dos rituais
de classe que se impõem sobre a hierarquia dos saberes (Santos, 2002).
Os dados obtidos no D.P. apontavam a necessidade de democratização do
espaço público da escola já que a participação estudantil resumia-se à execução de
tarefas para o funcionamento da instituição. Poder-se-ia analisar já nesta primeira

186 Pesquisa-intervenção na infância e juventude

inserção que um afastamento entre sistema e ator seria necessário para que a
experiência dos jovens como atores sociais encontrasse o alargamento do campo
de ação social, colocando assim o conflito como centro da experiência social.
“Esta visão de sociedade como aposta de conflitos só pode surgir a partir do
momento em que a própria sociedade toma a seu cargo o conjunto de sua
experiência, em vez de limitar o campo da acção social a uma estreitra banda
acantonada entre uma ordem metassocial e estruturas de ordem, presentes
tanto na socidade como em torno dela” (Touraine, 1996:81).

Os monitores denunciavam a falta de interesse dos jovens no tocante ao
engajamento ao projeto e, ao mesmo tempo, esses últimos não se sentiam
contemplados em suas demandas. Uma representação homogênea e consensual
da EFA - Bontempo pelos jovens, fazia-nos questionar se não haveria um temor
por parte desses em expressar algum descontentamento. Além disso, essas
inferências contrastavam com o ideal de formação de jovens protagonistas,
previsto no projeto da EFA. Essas evidências somadas à observação de uma
rotina permeada pela regulação do tempo-espaço e a vigilância do convívio
corroboravam a hipótese de que a carência de espaços de autonomia dos jovens
impedia a expressão de seus desejos e insatisfações de maneira que provocassem
debates legítimos acerca das questões relevantes para eles. Dito de outra maneira,
as formas prescritas de participação pareciam não permitir, a partir do esboço
proporcionado pelo D. P., a emergência de dilemas importantes para os jovens no
espaço público da escola. A nossa hipótese foi de que a regulação da vida privada
dos jovens era intensa, e que mesmo os espaços considerados mais íntimos do
cotidiano, como dormitórios, ou qualquer outro de maior privacidade, eram
regulados por uma lógica da transparência, de uma vida em comum, exigida
que assim o fosse constantemente. Caso essa hipótese fosse pertinente, o espaço
público só poderia ser vivido como um espaço de heteronomia: um espaço já
dado, com questões e dilemas distantes das experiências dos jovens, e engessado
por não considerar legítimos os dilemas e demandas fruto de trocas e articulações
cotidianas entre os alunos. Por um lado, o espaço público considerado legítimo
pela instituição era regulado por uma lógica excludente e autoritária, por outro,
o espaço de privacidade era invadido pela mesma lógica regulatória. Segundo
Tejerina (2005), os espaços de privacidade compartilhada têm justamente a
característica de tornar públicos anseios que são originalmente relegados ao
plano privado. O ocultamento das reivindicações de algumas categorias de
pertença, como, no caso, os jovens, é cada vez menos capaz de suprir a demanda
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por espaços democráticos de cidadania. Isso não significa que as questões
públicas nascem dos espaços de privacidade compartilhada, mas que tais espaços,
quando politizados a partir de interações dinâmicas, são capazes de gerar um
processo de reconhecimento, comparação social e conscientização que alarga
os limites da própria política. Na EFA-Bontempo, os jovens estariam oprimidos
pela lógica peculiar de como a escola pensava o espaço público e as formas
de estimular-lhes a participação. Desse modo, aos jovens era dado o lugar de
ouvintes das deliberações previamente feitas pela família e pela escola.
Essa primeira compreensão sobre a escola serviu-nos como questões a serem
investigadas e aprofundadas durante o processo de intervenção. Desse modo,
passamos cerca de dez dias buscando formas de inserção que nos permitissem
certa fluidez nas teias de relações da escola, conversando informalmente
com os jovens, acompanhando sua rotina, participando de suas atividades
em sala de aula e atividades de lazer. Eram entrevistas livres que, através de
um diálogo aberto, têm como intuito extrair de tudo o que é dito hipóteses
novas e insuspeitas, através da coleta de um material mais rico, mais próximo
das vivências dos atores da instituição, o que pode implicar a redefinição das
hipóteses iniciais (IDC.,1978). Queríamos entender como os jovens da EFA
Bontempo viam a escola, quais eram seus interesses e expectativas. Como era
a rede de sociabilidade, a forma como participavam nos espaços regulados e,
principalmente, as maneiras pelas quais escapavam a essa regulação, buscando
constituir o afastamento necessário para a emergência do ator (Touraine,1996
). Paralelo a isso, fizemos um percurso parecido com os monitores, cercando
os dilemas que levantavam e a maneira pela qual pensavam os jovens que ali
moravam e estudavam.
Com isso, a inserção era uma forma de garantir, além da investigação
de nossas primeiras hipóteses, a obtenção de novas informações e possíveis
problemáticas para o desenvolvimento de nosso trabalho. Como salienta Freitas
(1998), “a interação e o papel da comunidade, nesse cenário, têm importância de
se constituírem em elementos viabilizadores para a obtenção de informações”
(Freitas, 1998: 5). Além disso, esse processo permite a tensão da distância entre
pesquisador e os grupos, o que exige, do primeiro, compreensão e honestidade,
ao considerarmos os segundos como atores - logo, como protagonistas da
pesquisa - e não como simples objeto (Reboredo, 1992). A inserção foi um
processo contínuo, a partir do qual nossas análises eram constantemente
reavaliadas e nossas ações, planejadas. Tivemos sempre o cuidado, como
salienta Sawaia (1989), de não tomarmos a prática como o lugar da verdade,
ao não querermos impor categorias analíticas prontas, esquecendo que muitas
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vezes o real é o que a própria teoria formula, pois o conhecimento produzido
torna-se elemento constitutivo da prática: “A identidade entre teoria e prática
é um ato crítico, de encontro e superação e não de anulação de um no outro
(Sawaia, 1989:38). Por isso, reuniões entre estágiários do Núcleo de Psicologia
Política para leitura, discussões, realização de sínteses e planejamento a partir
dos dados obtidos eram uma constante e aconteciam diariamente. Geralmente,
essas reuniões tinham como ponto de partida a discussão dos diários de campo.
Esses se configuram com uma importante instrumento, que permitia registrar
dados da realidade, obtidos através da observação de conversas e de impressões
sobre todo tipo de vivências (Reboredo,1992; Zaluar, 1994). Os registros feitos
pelos estagiários, no mesmo dia em que os dados foram coletados quando as
anotações não podiam ser feitas nas situações. No diário, o pesquisador tenta
reconstruir a realidade em sua totalidade (Reboredo, 1992), através da narrativa
e não só da descrição das observações. A partir dessas reuniões, encontros
coletivos com estudantes e monitores eram realizados para a rediscussão dos
dados e planejamento de ações.
As hipóteses iniciais formuladas a partir do D. P. foram atualizadas através
do acompanhamento das atividades em sala de aula, das atividades práticas
desenvolvidas entre alunos e monitores, em encontros coletivos com monitores e
alunos e em conversas informais com ambos como parte do processo de inserção,
o que nos apresentou o seguinte quadro: a escola tinha uma visão de participação
restrita a espaços de fala em sala de aula e ao espaço dado aos estudantes para
coordenarem trabalhos de manutenção da escola, como o cuidar da propriedade,
a limpeza da cozinha e dos alojamentos, entre outros. Havia uma coordenação
de esporte e uma de atividades culturais restritas a proporem eventos nos fins
de semana, cujos projetos estavam condicionados a decisão dos monitores, que
às vezes passavam por cima de longos processos deliberativos dos estudantes.
Todos, monitores e estudantes, estavam submetidos a uma rotina permeada por
uma regulação intensa do tempo-espaço e vigilância das formas de convívio.
Havia todo um corpo de regras, materializado no regimento interno criado
pela AEFAMBAJE, sem participação estudantil, que submetia os jovens a uma
conduta estrita no interior deste campo normativo. Essas regras foram criadas
há cinco anos e não tomadas como elemento de discussão coletiva na medida
em que a escola se modificava. Cabia à coordenação da escola fazer cumpri-las
e aos jovens, acatarem. Quando alguma lhes parecia injusta, se contrariavam no
espaço privado da escola, às vezes se rebelando, outras vezes burlando-as com o
acobertamento de seus pares. Na verdade, estava colocado um ideal de controle
com a execução de normas, de punições exemplares que iam da advertência por
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escrito à expulsão. Ainda que houvesse o risco de tais punições, era sobretudo
a rede de vigilância criada no espaço escolar que garantia o consentimento e a
conformidade às normas de condutas exigidas.
Nesse sentido, a regulação intensa era uma forma da instituição garantir
que seus preceitos se efetivassem. Estávamos diante de um paradoxo: uma escola
que se propunha partir da realidade dos jovens não propiciava meios pelos
quais esses fossem vistos como sujeitos capazes de refletir e construir o projeto
conjuntamente com os monitores.
Ao acompanhar o trabalho dos monitores, percorrendo o seu cotidiano
e conversando sobre este, pudemos cercar seus principais dilemas a partir da
direção da instituição. Primeiramente, os monitores, sentiam-se sobrecarregados
com o trabalho devido ao acúmulo de funções e pela incômoda função de
vigias, já que tinham de garantir o cumprimento das regras, com destaque para
a proibição do namoro, colocando a relação entre moças e rapazes sob constante
suspeita. Reclamavam, também, da não participação das famílias dos estudantes,
já que essas seriam responsáveis pela co-administração da escola, fazendo com
que, além do acúmulo de funções, os monitores se encarregassem da busca de
recursos financeiros para a implementação do projeto. Outro problema causado
pela distância das famílias era a impossibilidade de discussão do regulamento
da instituição. Havia também, por parte de alguns monitores, a preocupação de
haver, no cotidiano, espaço para a manutenção de relações desiguais de gênero,
tais como divisão sexual do trabalho entre os próprios estudantes.
Quanto aos jovens, os monitores queixavam-se de que esses “mascaravam”,
ou seja, mudavam de comportamento sempre que algum monitor se aproximava.
Angustiava-lhes o fato de não saberem o que os estudantes pensavam sobre a
instituição. Além disso, diziam que os jovens estavam desmotivados. Reclamavam
de uma pobre participação e envolvimento nas atividades da escola, bem como na
apropriação das regras, o que os colocava numa postura de constante cobrança.
Diziam ter dificuldade de trabalhar com os jovens. Um dilema que sintetizava as
preocupações da instituição com os jovens referia-se à problematização de qual seria
o perfil de jovem mais adequado a uma proposta político-pedagógica informada
por uma dimensão emancipatória que rompe totalmente com a experiência do
presente, apresentando-se como um projeto identitário que só se realiza pela
ruptura do presente (Prado e Souza, 2002). Essas questões culminavam na tentativa
de re-elaboração do processo seletivo de novos estudantes para a instituição, já
que os jovens ali presentes pareciam-lhes não corresponderem ao perfil idealizado
de “jovem rural”. Essa questão estava também ligada à possibilidade de revisão do
próprio plano político-pedagógico, no sentido de abarcar ou não a diversidade
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de interesses de jovens que manifestavam planos de prestarem vestibular, o que
de certa forma contrariava o ideal de combate ao êxodo rural.
Após esse percurso, foi realizada uma primeira apresentação dos dados e
análises feitas sobre a instituição. Nosso objetivo era permitir que os monitores
se posicionassem frente as nossas análises. Tentamos criar um espaço no qual
nossa síntese pudesse ser confirmada, enriquecida ou confrontada pelos atores
ali presentes. Dessa maneira, a sistematização dos dados e devolução para os
grupos, se constituiu como um processo de ação e reflexão, como um movimento
permanente, uma vez que “cada nova ação fornece material á reflexão e cada
formulação teórica é apenas uma proposição provisória, destinada a ser testada
e redefinida pela prática e pela experiência vivida” (IDC.,1975:9). Além disso,
era-nos de extrema importância explicitar qual o percurso metodológico feito
até então para que a escola pudesse se apropriar dos métodos usados a fim de
realizar suas próprias investigações.
As análises foram organizadas e apresentadas, tendo como ponto de partida
o gráfico mais abaixo. Essa apresentação gráfica pode ser tomada como um
procedimento que visa a separar uma parte da realidade cotidiana e construí-la
como um objeto susceptível de ser devolvido e discutido criticamente (IDC,1975).
Esse procedimento permite um certo recuo, uma certa suspensão do cotidiano,
a partir do qual os atores passam a ser, ao mesmo tempo, sujeito e objeto de sua
própria realidade. Zaluar (1994) indica que este distanciamento do cotidiano é
qualidade fundamental das formas de inserção em campo reveladas também pelo
uso de determinados procedimentos metodológicos que possibilitam que o sujeito
da pesquisa tome distanciamento dos rituais da vida cotidiana.
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Nesse gráfico, cada ponta da estrela representa uma dimensão importante
no funcionamento da EFA Bontempo. Em sua base encontram-se os dois atores
que dão sustentação ao projeto Escola Família Agrícola: ESCOLA e FAMÍLIA. A
primeira, representada na figura dos monitores encontrava-se sobrecarregada,
acumulando funções que caberiam às famílias. A última – aqui representando
os familiares dos alunos e a associação mantenedora (AEFAMBAJE) – por
sua vez, estava distanciada do cotidiano da instituição. Havia uma tímida
participação que se resumia a pontuais encontros e assembléias realizadas para
busca de soluções coletivas aos impasses institucionais. Nesse sentido, havia um
desequilíbrio no que era considerada a base do projeto EFA.
Na ponta oposta à base, estão situados os JOVENS, considerados o motivo
pelo qual a instituição se justifica. Esse pólo não se encontrava incluso no
processo como sujeito, a despeito do discurso da Pedagogia da Alternância. A
visão rígida de jovem rural mantinha-o em um lugar de subordinação e não
reconhecimento, o que acabava por minar as chances da escola prover uma
educação realmente contextualizada.
Num plano transversal, colocamos duas dimensões que perpassam o
trabalho proposto pela EFA Bontempo: GÊNERO e PARTICIPAÇÃO. No
tocante à primeira dimensão, estava a dificuldade de tornar cotidiana uma
mudança nas desiguais relações ente moças e rapazes no espaço escolar. A EFA
Bontempo havia dado um importante passo nessa direção ao promover uma
seleção equânime em termos do número de estudantes de ambos os sexos.
Contudo, muito ainda havia de ser feito, já que a criação de uma escola mista
em regime de internato conduzia a impasses relacionados à cultura local, uma
vez que os familiares imputavam aos monitores o papel de vigias das relações
entre moças e rapazes; pesando o fato que as moças eram o alvo principal desse
controle. Além disso, como curso técnico em agropecuária, a reprodução das
relações desiguais de gênero impedia o aprendizado pelas moças de tarefas
tradicionalmente delegadas aos homens.
A outra dimensão transversal, PARTICIPAÇÃO, apontava duas problemáticas:
a queixa da instituição quanto à distância das famílias e a não apropriação dos
jovens do projeto como um todo. O caráter regional da EFA Bontempo, como
já foi mencionado, dificultava a participação ativa das famílias envolvidas.
Porém, escola e família, ao não envolverem os jovens nos processos decisórios,
desperdiçavam o conhecimento e a experiência desse terceiro ator; e esse
desperdício ajudava a explicar a não apropriação por esses do projeto (Santos,
2002). O círculo que circunscreve a estrela reforça a idéia de comunicação entre
os atores. Toda a figura representa a possibilidade de um espaço público mais
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democrático, no qual essas dimensões pudessem ser alvo de disputa política, em
que soluções pudessem ser encontradas coletivamente e os jovens, considerados
o foco da instituição, tivessem seus interesses legitimados.
Esses dilemas se aglutinavam no paradoxo de uma escola que se propunha
libertária a partir de um regime autoritário, que se dizia partir da realidade do
jovem não o considerando sujeito de fala e direito.
Havia, na EFA Bontempo, uma utopia nobre, na qual os diversos atores
envolvidos na instituição investiam afetivamente boa parte de suas vidas. Uma
utopia que se tentava realizar tal qual se propunha. Assim, “em vez de ajudar
a caminhar”, impedia que as críticas e questionamentos dos próprios atores
pudessem contribuir para a inovação e melhoramento do projeto frente aos
dilemas vivenciados.
Essas análises apresentadas aos monitores, as quais foram bem recebidas e
legitimadas, propiciando uma grande abertura por parte da instituição para a
realização de nosso trabalho, principalmente, serviram como base para o que
foi construído subseqüentemente. No cotidiano da escola, tentávamos fazer com
que os monitores, questionassem a maneira pela qual viam as experiências dos
jovens ali presentes, atentando para o fato de como a participação dos estudantes
poderia contribuir com os dilemas a que a escola se propunha resolver. Se, de
um lado, interpelávamos a escola a se re-posicionar frente à maneira que via
e agia sobre os jovens, por outro, precisávamos conhecer quem eram esses
jovens. Precisávamos investigar como incidia a regulação sobre eles e como a
reproduziam ou enfrentavam.
o trabalho com os jovens

Nosso desafio era tornar visível para a instituição aquilo que estava ocultado
por uma visão rígida de participação e juventude. Nossa aposta era que, a partir
de um espaço público mais democrático, que permitisse a emergência e a disputa
dos interesses dos jovens ali presentes, a instituição poderia se aproximar dos
eixos norteadores de seu trabalho: partir da realidade do jovem e estimulá-lo a
promover a transformação da mesma. Nosso objetivo, em sintonia com as críticas
de Sposito (1999) à visão restrita de democracia incorporada pela educação,
era de contribuir para a ampliação da participação dos atores na vida escolar.
Assim, “torna-se necessário alargar e transformar a perspectiva vigente para a
democracia, ampliando as fronteiras de uma perspectiva democrática restrita
à política institucional” (Belanger citado em Spósito, 1999:75). Questionar
a hierarquia na qual o jovem se inseria era uma possibilidade de expandir o
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espaço público da instituição, era colocar em relevo as experiências dos jovens ali
presentes, era torná-los alternativas credíveis frente a um contexto hegemônico
institucional.
Nas intervenções que tinham o jovem como foco, uma importante
ferramenta analítica foi o trabalho de Sociologia das Ausências e Sociologias das
Emergências, proposto por Santos (2002). Essa seria uma investigação que tem
o intuito de demonstrar como aquilo que não existe é, ativamente produzido
“como inexistente, como uma alternativa não credível ao que existe” (Santos,
2002:246). Produz-se inexistência sempre que alguma entidade é desqualificada
ou descartada de um modo irreversível. Tentamos entender como o perfil de
jovem rural perseguido cotidianamente pela instituição tornava as experiências
dos jovens ali presentes como não credíveis (ilegítimas) ou então como um
obstáculo para a realização da utopia EFA. Para Santos (2002), são cinco lógicas
ou modos de produção da inexistência, das quais destacamos em especial a
monocultura do tempo linear, que nos auxiliam a entender como a experiência
e o conhecimento dos jovens eram desperdiçados. Essa lógica seria formulada de
formas variadas, como nas idéias de revolução, progresso ou desenvolvimento,
sempre determinada por relações desiguais de poder:
“A monocultura do tempo linear é a idéia de que a história tem sentido e direção únicos e conhecidos (...) Esta lógica, produz não-existência, declarando
atrasado tudo o que, segundo a norma temporal, é assimétrico em relação ao
que é considerado avançado” (Santos, 2002:247).

Dessa forma, a partir da idéia de que o jovem “ainda não é” – ainda não se
desenvolveu – no interior de uma relação assimétrica na qual o adulto determina
o que aquele deve ser, muitas das experiências da juventude são levadas à condição
de resíduo, como obstáculos àquilo que de antemão está determinado como
importante. Diante de uma utopia a ser realizada, a diversidade de experiências
dos jovens, seu conhecimento sobre a instituição, é tornada residual num tempo
presente contraído, que apenas existe para realizar-se num futuro a se cumprir.
É nesse sentido que Santos (2002) discute o desperdício da experiência. Assim,
o processo de ampliação das experiências credíveis contribui para a dilatação
do presente (Santos, 2002).
Tentamos, então, tornar as experiências juvenis presentes na EFA, ou
seja, ao serem legitimadas como alternativas às experiências hegemônicas, a
sua credibilidade pode ser discutida e argumentada e as suas relações com as
experiências hegemônicas podem ser objeto de disputa política (Santos, 2002).
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Esse trabalho de tentativa de tornar presentes os conhecimentos e
experiências juvenis como forma de alargar o espaço público da instituição portanto, a própria noção de democracia com que essa trabalhava - foi realizado
em campo. Um olhar retrospectivo permite delinearmos as seguintes etapas do
trabalho com os jovens: Quem Somos?, Quais são nossos sonhos e o que queremos?,
Como a escola se aproxima do que somos e queremos?, Qual escola queremos? e, por
último, Como fazer para que a escola se aproxime do que somos e queremos?
Estávamos sempre próximos dos jovens, escutando-os, acompanhando-os,
questionando-os, tendo-os sempre como guias de nosso trabalho. Cada etapa
foi construída em campo, a partir dessa inserção contínua com os jovens. Para
cada uma das etapas foram realizadas dois encontros semanais no formato de
oficinas. Eram momentos de síntese de dilemas apresentados cotidianamente,
de possibilidades de posicionamentos diversos e de buscas coletivas de resolução
desses dilemas.
Na etapa Quem somos? deu-se ênfase na dimensão individual dos jovens
que puderam exprimir suas preferências pessoais, as atividades que mais
gostavam, a forma como se percebiam. Discutiu-se sobre como essas diferenças
e semelhanças eram vistas, bem como o que os havia surpreendido.
Na etapa Quais são nossos sonhos e o que queremos? Os jovens tiveram a
oportunidade de expor seus projetos individuais e como vislumbravam o futuro.
Sonhos de transformação da sociedade e projetos profissionais diversos foram
expostos, muitas delas distantes do trabalho agrícola.
A terceira etapa, Como a escola se aproxima do que somos e queremos? foi um
momento de constatação por parte dos jovens do distanciamento da escola em
relação as suas expectativas. Foi um momento de falas truncadas e de surpresa,
no qual muitos jovens relatavam o fato de nunca terem pensado que aquele
espaço poderia refletir seus desejos.
Na etapa Qual escola queremos? Uma série de reivindicações sobre a escola
emergiu. Reivindicações que iam desde as exigências de melhorias na qualidade
do ensino, mudanças no regimento interno, melhoria da alimentação, respeito
ao tempo livre, bem como o acompanhamento das finanças da escola, melhoria
nas relações entre alunos e monitores, mudança no horário de acordar nos finais
de semana, entre outros.
Por último, na etapa Como fazer para que a escola se aproxime do que somos e
queremos? Discutiu-se, diante da série de reivindicações, quais seriam, ao mesmo
tempo, as coletivas e mais urgentes, bem como quais as possíveis estratégias para
se conseguir fazer ouvi-las e quais as maneiras de defenderem a importância
dessas reivindicações.
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Ao realizar essas atividades, na medida em que acompanhávamos,
questionávamos e, sobretudo, ouvíamos o que os jovens tinham a dizer sobre
suas experiências e a escola, construímos uma relação na qual eles nos viam como
constantes parceiros. Desse modo, ao se escutarem e debaterem coletivamente,
ao mesmo tempo em que eram ouvidos, gradativamente e conflitivamente foram
construindo um “nós”, uma identidade coletiva em torno do compartilhamento
de suas vivências e da criação de objetivos comuns (Melucci, 1996).
Até esse momento, discutimos como relações desiguais entre adultos e
jovens acabam por silenciar suas experiências e negar-lhes um estatuto de
sujeitos. No entanto, o nosso acompanhamento como representantes do “mundo
dos adultos”, devotando seriedade e abertura em relação ao que nos era falado,
auxiliou-lhes a construção de uma identidade capaz de se afirmar positivamente
e buscar ações coletivas com o intuito de se legitimar e de buscar negociação
de suas demandas frente aos monitores. Desse modo, a problematização das
relações de poder entre jovens e adultos não descarta a possibilidade dos adultos
virem a ser parceiros, auxiliares na desconstrução dessas mesmas relações. Como
afirmam Castro e Correa (2005), a construção de um espaço de livre fala e
reflexão para aos jovens pode não ser tarefa fácil, uma vez que emergem ,com
uma forte carga afetiva, uma série de queixas, ressentimentos, desconfianças e
hostilidades:
“Assim, anteriormente a qualquer processo de construção de objetivos comuns e pautas coletivas de ação, os jovens tem pela frente a tarefa inicial de
construírem uma sentimentalidade propícia a troca de idéias. Talvez seja difícil
encamparem essa tarefa por si sós sem o suporte dos adultos. Estes estão no
lugar de quem pode eventualmente interpelar os mais jovens a um movimento
e a uma ação que precisam ser desencadeados, mesmo que não saibam eles, os
adultos, como esse movimento será realizado e qual o seu desenlace” (Castro
e Correa, 2005:21).

Todo esse processo cotidiano de escuta, de encontros coletivos de debates
e busca de soluções comuns tiveram como resultado a mobilização dos jovens
em torno de diversas demandas. Se, de alguma forma, no primeiro quadro
apresentado, restava-lhes um certo silenciamento ou formas de resistências
que passassem ao largo das regulações institucionais, no final de dois meses,
os jovens demandavam espaços para que suas reivindicações fossem ouvidas
e negociadas junto à escola. Os jovens começaram a aproveitar certas brechas
formalizadas pela própria instituição para se fazerem ouvidos. O principal
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desses espaços foi a realização da Avaliação dos Monitores. Essa é uma avaliação
oral, na qual os jovens se reúnem para avaliar quinzenalmente a convivência
e a dinâmica do trabalho dos monitores. Durante a avaliação, é dado aos
monitores um espaço para se posicionarem diante das críticas recebidas. Os
jovens do primeiro e segundo anos do ensino médio estavam há um ano sem
esse espaço e conseguiram, a partir de uma série de negociações, que essa
avaliação ocorresse. Nesse espaço, as reivindicações e posicionamentos dos
estudantes construídas durantes as atividades emergiram. Numa primeira
parte, a maneira pela qual alguns monitores se posicionavam frente aos
alunos foi criticada ou elogiada numa escala que ia de “muito autoritário” a
“compreensivo” ou “não escuta os jovens” ou “escuta os estudantes”. Numa
segunda parte dessa avaliação, após o posicionamento dos monitores, exigiuse um outro espaço, diferente do formalmente instituído para que suas
reivindicações previamente e coletivamente formuladas fossem negociadas.
Essas reivindicações, no geral, constavam na melhoria da alimentação
oferecida, na alteração de horários de atividades e respeito ao tempo livre,
no acompanhamento das finanças da escola, na forma de distribuição das
atividades relacionadas aos cuidados com a propriedade e numa mudança da
“política de uso do tele-centro de informática” (Diário de Campo). À medida
que reivindicavam, a direção da escola contra-argumentava discutindo as
possibilidades de implementação dessas reivindicações e os motivos que
a levavam a se portar de tal forma. Foi um debate conflituoso e acalorado
no qual uma diversidade de posicionamentos se fizeram presentes. Como
fechamento desse debate, a instituição se propôs rever seus posicionamentos
e buscar formas de construírem conjuntamente com os jovens maneiras
diferentes de se organizar.
De maneira sucinta, podemos dizer que esse foi um espaço no qual
reciprocidades entre jovens e monitores foram reconhecidas. De um certo
encantamento dos jovens ao se posicionar e terem como horizonte a mudança do
que lhes afligia. Por parte dos monitores, a surpresa de perceber o conhecimento
e o interesse que os jovens possuíam pela instituição. Desse modo, experiências
e conhecimentos que estavam invisibilisadopuderam se constituir alvos de
negociação, de um espaço público embrionário que respeite as reciprocidades
dos atores envolvidos. Nele, os jovens daquele presente puderam se exprimir
um pouco fora da categorização que os marcava como aqueles que não podem
saber das questões dos adultos ou não possuem um saber porque ainda não
são adultos - como aqueles para os quais se constrói algo e não com os quais
algo se constrói.
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Ainda que apontemos o processo de mobilização dos jovens culminando
nesse espaço de reivindicação como parte do resultado de nosso trabalho, é
muito difícil falar em resultados num trabalho de pesquisa-intervenção que tem
o cotidiano como foco. Mesmo que busquemos alguns indicadores, podemos
dizer que os nossos resultados são as próprias pesquisas-interventivas realizadas.
O movimento dos atores, suas reflexões e o enfrentamento de seus dilemas
são muitas vezes imperceptíveis mesmo para os próprios atores. Além disso,
a realidade de uma instituição é dinâmica e o enfrentamento dos dilemas do
presente pode suscitar novos dilemas. Nesse sentido, tivemos como resultado
uma série de movimentos, alguns latentes, outros manifestos, alguns silenciados,
outros aparentes. Tivemos movimentos que ao interpelarem o cotidiano
suscitaram a possibilidade desse se realizar de uma outra maneira, mais próxima
dos anseios coletivos e de uma vivência do político que esteja próximo dos
interesses dos indivíduos como parte dessa coletividade. Os resultados foram
as possibilidades vislumbradas de uma outra escola a partir da riqueza de
conhecimentos e experiências de jovens e de monitores ali presentes e de um
espaço público mais democrático que permita que os jovens se fortaleçam como
sujeitos coletivos capazes de contribuir para a transformação das sociedades.
Isso significa alargar o conceito de participação democrática restrito à política
institucional, reproduzido no contexto educacional:
“Educação para a democracia tende a carregar um estreito conceito de participação democrática. As fronteiras limitadas que caracterizam a cidadania em
educação estão em relação com as teorias, no mínimo na Europa ocidental,
sobre a democracia representativa” (Belanger, citado em Spósito, 1999:75).

Juventude rural:
entre a desconstrução e a emergência dos atores sociais
Um dos principais desafios apresentados pela instituição se referia a
sua proposta de educação para e pelos jovens rurais, o que demandava sua
participação política nos diversos âmbitos sociais e no envolvimento com a
proposta da escola. Ao mesmo tempo, a instituição reproduzia uma série de
relações de subordinação frente a esses jovens, distanciando da possibilidade de
realizar seus intentos. A partir disso, procurou-se problematizar cotidianamente
a maneira como a instituição se perpetuava. Isso implicou a tentativa de
democratização do espaço público da instituição???? tornando presentes????,
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ou seja, valorizando as experiências e conhecimentos dos jovens estudantes.
Desse modo, a noção de jovem rural era responsável por delimitar as relações
de poder e o caráter excludente do espaço público institucional. Desse modo, a
categoria juventude rural cotidianamente foi-se configurando como um vetor
analítico das intervenções a se desenvolver. Por se legitimar como um projeto
que toma a realidade dos jovens rurais como ponto de partida, era inicialmente
insuspeita a discrepância entre a visão de tal categoria social depreendida por tal
projeto e a experiência concreta da diversidade dos jovens ali presentes. Além
das dificuldades de gerenciamento e administração escolar como conseqüência
do caráter regional da instituição, das dificuldades financeiras e de uma equipe
pequena de funcionários, o perfil de jovens rurais perseguido pela instituição
era grande responsável pela legitimação dos mecanismos regulatórios que
configuravam as práticas democráticas ou não da instituição.
Desconstruir essa noção foi a principal forma de contribuir para que as
experiências e desejos dos jovens rurais ali presentes fossem legitimadas. A
proposta de uma educação contextualizada a partir da realidade dos jovens só
poderia se efetivar se essa realidade pudesse ser considerada como experiência
legítima. Desse modo, a discussão das escolhas metodológicas e as intervenções
realizadas no trabalho com a EFA Bontempo tiveram como conseqüência a
problematização da maneira pela qual a juventude rural tem sido construída
como categoria social ao discutir o que tem significado ser jovem no campo. No
entanto, propor essa discussão não é uma tarefa fácil, principalmente diante da
invisibilidade social a que as experiências dos jovens estão submetidas.
Nas pesquisas sobre o tema, a categoria juventude rural é construída
principalmente sobre duas matrizes analíticas: uma que toma a dimensão
geográfica onde residem os jovens pesquisados (jovens do sertão, jovens
ribeirinhos, entre outros) e outra que leva em conta o processo de socialização
dos jovens em algumas ocupações (jovens agricultores, jovens empresários rurais
entre outras) (Weisheimer, 2005). A partir dessas óticas, com destaque para a
das ocupações, a participação da juventude rural nas demais esferas sociais fica
invisibilizada “o que dificulta a compreensão de sua complexa inserção num
mundo culturalmente globalizado” (Durtson citado por Carneiro, 2005:244).
Essa invisibilidade pode ser pensada à luz de duas dimensões. A primeira
pela visão estereotipada dos jovens rurais a partir de uma visão urbana
de juventude, a qual pressupõe uma cultura propriamente juvenil e de
adiamento de papéis e responsabilidades dos adultos. Assim, como é comum
jovens rurais trabalharem e casarem desde muito cedo, muitas vezes sem
freqüentarem a escola, são destituídos de serem vistos como jovens, sendo,
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dessa forma, privados de políticas públicas específicas (Durston citado por
Carneiro, 2005). A segunda dimensão dessa invisibilidade refere-se ao lugar
de subordinação desses jovens nas próprias comunidades em que vivem, o
que tem sido responsável por uma lacuna na representação política dessa
população no espaço público da sociedade (Stropasolas, 2006). Como salienta
esse mesmo autor, os jovens e as mulheres, o que ele chama de “outros” do
espaço rural, vêem seu desejos, visões e expectativas relegadas a segundo
plano, predominando, dessa forma, os interesses de segmentos hegemônicos
da sociedade rural.
A invisibilidade dos jovens (de sua diversidade, de seus dilemas, de suas
expectativas), tanto no espaço urbano como rural, leva a uma negação de sua
cidadania, a uma desconsideração daqueles como atores políticos com direitos
a participarem de decisões que afetam suas vidas (Weisheimer, 2005).
Como forma de romper essa invisibilidade, de pensar como as experiências
dos jovens rurais podem se tornar objeto de disputa política, precisamos
buscar compreender o que tem significado ser jovem rural para estes atores,
precisamos “enfrentar o esforço de analisar construções nativas da categoria e
suas disputas, e as próprias relações hierárquicas produzidas nessas realidades
onde o jovem ocupa um papel privilegiado nos discursos, mas não na prática”
(Castro, 2006:274).
No trabalho, os jovens encontram-se subordinados à orientação dos
pais agricultores e geralmente não contam com o reconhecimento social de
um agricultor adulto (Weisheimer, 2005). Seu trabalho é qualificado como
condição de ajuda, mesmo quando trabalham tanto quanto os homens adultos
(Stropasolas, 2006). Concepções tradicionais de dominação delimitam os
diferentes papéis entre os membros do grupo doméstico no meio rural. A
hierarquia interna à família é fortemente associada a relações de poder em que
mulheres e jovens ocupam posições de inferioridade submetidas à figura do chefe
de família. A divisão do trabalho reflete a dominação masculina. Estabelecer
rumos, gerenciar e tomar decisões são “esferas que se tornam fragmentadas pela
autoridade atribuída a essa figura masculina” (Castro, 2006:254). Além disso,
estão expostos a um intenso controle a partir do qual são muito vigiados, com
destaque para as relações entre rapazes e moças. Todos esses mecanismos, de
desvalorização do trabalho, de redes de vigilâncias sobre os jovens, sendo estes
vistos como pouco confiáveis, podem ser entendidos, como propõe Castro
(2006), como mecanismos de autoridade paterna, tendo como principal foco
as jovens, excluídas dos processos de produção agropecuária, da sucessão da
herança e dos espaços de decisão.
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Esses mecanismos de autoridade paterna que medeiam as relações sociais
entre jovens e adultos – demarcando-as como relações de subordinação – ajudanos a pensar o que pode ser considerado uma tentativa de resistência ou ruptura
com tais relações: o dilema do êxodo rural.
Diversas pesquisas apontam o caráter predominantemente feminino do
êxodo rural e o conseqüente aparecimento do celibato masculino no Brasil
(Carneiro, 2005; Stropasolas, 2006; Weisheimer, 2005). O êxodo, além de ser
visto por muitos jovens como possibilidade de encontrar melhores condições
de vida, também pode ser encarado como tentativa de romper com o controle
e a subordinação que os jovens vivenciam e, nesse sentido, principalmente para
as moças, as possibilidades de conseguir uma independência financeira, de
controle do próprio dinheiro, de sair das redes de vigilância, aparecem como a
possibilidade mais eminente de ruptura (Castro, 2006; Stropasolas, 2006).
Nesse sentido, a dedicação aos estudos tem significado, para as moças,
importante estratégia de ruptura com os laços descritos acima. Como aponta
Stropasolas (2006) em seu estudo:
“As representações que atribuem a hegemonia dos homens e a submissão da
mulher nos diferentes espaços sociais começam a ser questionadas pelas filhas
de agricultores, seja repensando o casamento e seus valores, seja formulando
estratégias vinculadas ao estudo e a migração para a cidade” (Stropasolas,
2006:316).

Desse modo, o êxodo (dilema do ficar ou sair) aparece como um grande
paradoxo, na medida em que, ao mesmo tempo, é apontado como um problema,
inclusive alvo de políticas públicas, é visto por parte de jovens e seus pais como
alternativas para uma vida mais digna (Castro, 2006). Como reforça Stropasolas
(2006), a concentração apenas nos aspectos econômicos da migração tem
deixado invisíveis outras formas de subordinação vivenciadas pelos jovens nas
diversas esferas de suas vidas.
Além disso, o estreitamento das fronteiras culturais entre campo e cidade
tem introduzido novas necessidades e desejos aos jovens rurais, ampliando suas
referências quanto aos padrões de vida (Carneiro, 2005). Assim, a comparação
campo-cidade, mesmo que guarde um lugar inferiorizado para o campo, pode
instaurar uma lógica de equivalência de direitos e, a partir dessa, desnaturalizar
relações de subordinação vivenciadas pelos jovens rurais. O desafio é pensarmos
como essa comparação pode criar estratégias que visem à transformação dessas
relações, já que o êxodo rural, ainda que questione os padrões hegemônicos das
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sociedades rurais, pode apenas reforçar a noção de que nessas sociedades tais
transformações não são possíveis.
A utopia Escola Família Agrícola reproduzia muitas das relações de
subordinação a que esses jovens estavam submetidos. A realidade do jovem
rural, pela qual a escola se dispunha a trabalhar, foi construída a partir da
visão pela qual o “mundo dos adultos”, como segmentos hegemônicos da
sociedade rural, compartilhava. São as famílias que decidem e falam pelos
jovens em todo o processo de construção político-pedagógico. Haveria,
então, um jovem rural homogêneo que deveria ser vigiado e regulado a
partir de mecanismos semelhantes ao da autoridade paterna proposta por
Castro (2005). Essa regulação incidia sobre os jovens e, principalmente sobre
as jovens, era materializada na vigília das relações entre moças e rapazes,
num regime intenso de atividades e em ameaças e punições em relação ao
desrespeito às regras. A visão rígida de quem seriam esses jovens condenava
como disruptivo aquilo que escapava a essa visão. O ideal de uma Escola
Família reproduzia no espaço escolar as redes de vigilância vivenciadas em
outros espaços. Além disso, criava um imperativo da transparência, do que é
singular como ameaçador à coletividade, condenando as diferenças entre os
estudantes ao silenciamento.
A realidade dos jovens tomada como referência pelo projeto da escola
se concentrava incisivamente nos aspectos econômicos dessa realidade,
invisibilizando as diversas relações de subordinação a que esses jovens estão
submetidos. Transformar a realidade do jovem, de maneira geral, era tomar
a migração como um problema em si. Era buscar formas de inserção dos
jovens enfrentando o êxodo rural numa perspectiva bastante parcial quanto
aos dilemas vivenciados por esses. Em um contexto de relações hierárquicas
muito naturalizadas entre os agentes internos à escola e ao atuarmos como
agentes externos, trabalhamos como mediadores entre as experiências juvenis
deslegitimadas por essa hierarquia e as experiências contadas como unicamente
válidas pela instituição. Como agentes externos, essa mediação foi em grande
parte possibilitada por sermos representantes do mundo dos adultos e também,
pela própria hierarquia de saberes constituída entre o saber produzido por nós,
como representantes do mundo acadêmico, e o saber pelos agentes internos.
Dessa forma, criar uma educação contextualizada a partir da realidade dos jovens
e incentivá-los à transformá-la, passa necessariamente pelo problematização das
múltiplas contradições vivenciadas por esses na sua diversidade. Isso significa
permitir que esses sejam sujeitos construtores e transformadores da própria
realidade. Em vez de supervalorizar o rural na perspectiva da fixação dos jovens
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do campo, deve-se perguntar antes, a esses, qual o rural sonhado e as maneiras
de se aproximarem desse sonho. É tornar a utopia da EFA-Bontempo a utopia
dos jovens ali presentes.

Considerações finais
Como indicamos nesta proposição de desenvolvimento de uma prática
de investigação-intervenção, a relação entre pesquisar e intervir/participar
nem sempre se dá sem dilemas. Em nossa experiência podemos apontar dois
âmbitos através dos quais se evidenciam alguns dilemas e questões que são
enfrentadas pelas metodologias participativas: o âmbito epistemológico e o
âmbito ontológico.
No que concerne ao âmbito epistemológico, pode-se considerar que a
relação entre o distanciamento necessário para a investigação (Zaluar, 1994) e o
rigor da sistematização apresentam-se como dilemas nas práticas metodológicas
interventivas. O distanciamento pressupõe dois níveis, o do distanciamento
crítico do pesquisador da estrutura das relações e dos rituais culturais, necessário
para uma crítica analítica, e o do distanciamento do sujeito pesquisador de seu
próprio cotidiano. Práticas que se utilizam de metodologias participativas e de
procedimentos que são construídos em campo com a participação dos sujeitos
podem favorecer o reconhecimento da estrutura e da dinâmica da vida cotidiana
(Heller, 1991)por parte dos próprios sujeitos de pesquisa, inaugurando um
exercício de reflexividade importante para os próprios envolvidos.
“Essa capacidade de distanciar-se de suas próprias práticas me deixou surpresa
muitas vezes, como me surpreendeu a consciência dolorosa que tinham de sua
condição de explorados, oprimidos e esquecidos. Foram lampejos, momentos de
nudez que ficaram registrados nas minhas fitas e no meu caderno de campo. Esta
possibilidade de que os próprios sujeitos da pesquisa tomassem distância de suas
práticas me revelaram também a falsa antinomia entre o método objetivista da
ciência e a cegueira engolfada na prática cotidiana”. (Zaluar, 1994:30)
Por outro lado, a sistematização rigorosa exige não só o distanciamento
como também a utilização de procedimentos variados e constantes na situação de
campo. Aqui é importante notar que a sistematização é a condição necessária para
o desvelamento de contextos de desigualdade e dos mecanismos de sustentação
de hierarquias que constituem as práticas cotidianas (Reboredo, 1992).
No que concerne ao âmbito ontológico, a problemática que se impõe é
aquela de definição da relação entre sujeito e objeto, particularmente aquela que
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se dá a partir de um contexto onde a relação entre pesquisador e participantes
estão imbuídas pelos mecanismos de hierarquia dos saberes (Santos, 2002) e
por relações de poder e rituais de classe que garantem o distanciamento entre
as classe sociais e as esferas do conhecimento científico e do conhecimento da
vida cotidiana. Não tomar esta relação como um problema de pesquisa tem
implicado na maior parte das vezes em legitimar a invisibilidade dos mecanismos
discursivos e institucionais que validam as desigualdades.
O que buscamos evidenciar é que a incorporação destes dilemas, que
por vezes aparentam paradoxos metodológicos, é menos uma variável a ser
regulada e, muito mais, uma problemática a ser enfrentada pelo exercício da
investigação participativa. Compreender a investigação e a intervenção como
pólos tensionados poderia ajudar-nos a descontrução dos mecanismos que
mantém a distância entre a superioridade e a inferioridade das formas de
conhecimento, parametrizadas pela idéia da monocultura dos saberes (Santos,
2002). A partir dessas considerações e da relação entre os âmbitos ontológico
e epistemológico das investigações participativas pode-se vislumbrar que as
formas de conhecimento também se instituam como disputas políticas na
esfera pública.
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A pesquisa-intervenção com adolescentes:
oficina como contexto narrativo sobre igualdade e diferença
Jaileila de Araújo Menezes, Lílian Rocha Arcoverde e
Suzana Santos Libardi

“Adolescendo em grupos”
De acordo com a visão sócio-histórica (Ozella, 2003), a adolescência pode
ser entendida como um processo de transição para a vida adulta que depende
de condições histórico-culturais específicas e diretamente influenciadas pelo
campo de relações sociais estabelecidas desde a socialização primária. É ainda
considerada, por este mesmo autor, como momento privilegiado para o
contato com o outro-social agora corporificado na figura dos grupos de amigos
eleitos, segundo marcadores econômicos, sociais, educacionais, políticos e
culturais e que passam a exercer uma significativa influência na constituição
da subjetividade adolescente.
Oliva (2004) afirma que o adolescente deixa um pouco de lado a família,
sem abandoná-la completamente, para iniciar relações extrafamiliares. Essas
relações talvez sejam um dos aspectos mais notórios da adolescência, pois
através delas é possível ao jovem ampliar e diversificar sua rede de relações
sociais. Essa desvinculação das figuras parentais é também um meio de se
adquirir a autonomia emocional, a que o autor denominou de desvinculação
afetiva. Sendo assim:
“Ainda que, durante a adolescência, a família continue ocupando um lugar
preferencial como contexto socializador, à medida que os adolescentes vão
desvinculando-se de seus pais, as relações com os companheiros ganham em
importância, em intensidade e em estabilidade, e o grupo de iguais passa a ser
o contexto de socialização mais influente” (p.357).

O estudo, o trabalho, a vida familiar e de grupo, as relações com o sexo
oposto e as atividades de lazer são, segundo Pilon (1986), consideradas
relações significativas e de extrema importância para a afetividade do jovem.
A necessidade de reconhecimento social é relevante para a construção de sua
205
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identidade, e por essa razão os sentimentos de inclusão e aceitação dentro de
um grupo se constituem como um dos objetivos primordiais de suas relações
interpessoais. É a busca pelo reconhecimento e afirmação pessoal diante do
grupo que impulsiona a constituição de novos relacionamentos, inclusive de
amizade. É no grupo de amizade que os adolescentes compartilham entre si
suas experiências vividas tendo como norteadores os princípios da intimidade,
homogeneidade, confiança e reciprocidade (Oliva, 2004); com relações
horizontais igualitárias - diferindo das relações hierárquicas costumeiramente
presentes na relação com os pais.
Em nossa pesquisa investigamos a dimensão coletiva deste tipo de
relação, visto que é comumente pautada na lógica identitária e referenciada
pelo campo da intimidade. É pelo reconhecimento do/no outro que o jovem
estabelece seus amigos e, portanto, revela o caráter problematizador da
esfera coletiva da amizade, uma vez que a identificação perpassa o espaço
público das relações interpessoais. Se por um lado as relações de amizade
revelam-se como fonte de apoio instrumental para resolução de problemas
práticos, fonte de informação sobre diferentes temas tais como relações
pessoais, sexualidade e assuntos acadêmicos, por ocorrerem entre iguais
desencadeia uma restrição das possibilidades de experienciar diferentes
formas de convivência e ‘alterização’ (Menezes, 2004). Acomodados à vivência
de uma só realidade, os adolescentes privam-se do contato, da amizade com
o outro, o diferente, o estrangeiro, o desigual. Temem o encontro com o
altero e interagem, prioritariamente, no espaço privado em detrimento da
diversidade do espaço público.
No campo das relações de amizade, interessamo-nos por investigar
junto aos adolescentes os termos que a definem e observar como estes se
relacionam com as noções de pessoa (auto-referência) e alteridade (diferente);
situar o amigo com relação à família, dado o pressuposto de que a amizade,
diferentemente do contexto relacional familiar, propicia uma relação
destes atores menos amarrada a posições institucionais pré-estabelecidas,
marcadas pela subordinação/inferioridade com relação às figuras parentais.
Coube também a localização das dificuldades próprias à convivência com
o amigo.
No campo da alteridade ou diferença radical, buscamos localizar quem
representa, para os jovens em questão, a figura avessa ao amigo, quem corporifica
o estranho, o desconhecido, o indiferente, o inimigo. Destacamos a importância
das diferenças sociais, ou seja, os aspectos visíveis dos diferentes estilos de vida
referentes às escolhas/pertenças sexuais, raciais, culturais, entre outras.
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A aposta ético-política do nosso trabalho de pesquisa foi no sentido de
possibilitar aos jovens um espaço para a reflexão das formas de inclusão/exclusão
que vivenciam no cotidiano das relações sociais que estabelecem (ou não) e como
esse estilo de sociablidade está marcado pela lógica moderna de afastamento
dos diferentes sem a devida problematização da base de desigualdade social que
sustenta a aversão a tais diferenças.

Narrativas “dos” iguais e “sobre” os diferentes:
um exemplo de pesquisa-intervenção com adolescentes
Nossa pesquisa foi baseada na metodologia social-clínica de pesquisaintervenção (Castro, 2006) e assumiu o formato de Oficina. Considerando os
objetivos da investigação e a receptividade do tema amizade entre adolescentes,
a mesma foi nomeada como “Oficina da Amizade”. Nessa modalidade de
pesquisa, a ação do pesquisador no processo de produção de conhecimento
está diretamente articulada a um campo de mudanças que ele almeja ativar
nos sujeitos participantes. Para além de constatar/explicar uma mudança já
realizada, o pesquisador participa do momento e do lugar no qual ela se efetua
e, por isso, pode melhor compreendê-la (Lévy, 2001).
Tomando por base o contexto dos grupos operativos definidos como grupos
de pessoas que “(...) tem objetivos, problemas, recursos e conflitos que devem ser
estudados e considerados pelo próprio grupo” (Bleger 1980, p.55), destacamos
que este tipo de pesquisa produz conhecimentos não resultantes da acumulação
de mudanças individuais, mas sim de mudanças ocorridas num plano relacional
(na relação e pela relação dos sujeitos adolescentes e jovens e na presença do
pesquisador-coordenador de grupos). Este observa os participantes numa
situação vivencial e, em certa medida, “atua” com eles, o que caracteriza um tipo
de investigação participante.
Por dispor de conhecimentos específicos e vislumbrar um horizonte de
mudanças subjetivas a serem alcançadas, com fins orientados por marcos
ético-políticos de justiça social, o pesquisador-coordenador de grupos exerce
uma interlocução qualificada (Andaló, 2001). O pesquisador-coordenador
assume, assim, uma função de crítica, ou seja, “(...) sua função é provocar
reflexão, trazer a dúvida, problematizar o que está naturalizado (tido como
verdadeiro, eterno e imutável), denunciar as contradições (...)” (Andaló, op.cit.,
p.9). Nesse tipo de pesquisa-intervenção interessa captar do grupo “momentos
de descontinuidade que marcam fraturas no destino, reorientações bruscas,
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mutações, redirecionamentos, freqüentemente não isentos de violência” (Lévy,
op.cit., p.123).
Mas o que é a mudança? Considerando o ponto de vista da psicossociologia,
trata-se de
“(...) um acontecimento ou um fato que introduz uma ruptura na vida do
sujeito, (...) mudar não é submeter-se inteiramente à lei da repetição (...) é
acontecer, é se abrir a uma história, à aventura, ao risco (...) pelo aparecimento
e exame de elementos de significação verdadeiramente inéditos (...)” (LÈVY,
op.cit. p, 123).

A mudança é, pois, um acontecimento psíquico capaz de efetivar
reconfigurações subjetivas modificadoras da perspectiva sobre o mundo, sobre si
mesmo e sobre os outros. O contexto narrativo é potencializador de mudanças,
tem uma base política por excelência, uma vez que:
“É pela narrativa, e não na língua em si (...) que se realiza o pensamento essencialmente político. Por essa ação contada, que é uma narrativa, o homem
corresponde à vida, ou pertence à vida na medida em que a vida humana é infalivelmente uma vida política. A narrativa é a dimensão inicial na qual o homem
vive (...) vida política e/ou ação contada aos outros. A correspondência inicial
homem-vida é a narrativa; a narrativa é a ação mais imediatamente partilhada
e, nesse sentido, a mais inicialmente política” (KRISTEVA, 2002, p.87).

Sobre o papel das pesquisadoras, Castro (2003) sugere que a identidade
de pesquisador não está desde sempre dada, mas sim é formada no ato em si,
na relação com “o pesquisado”, onde a diferença e a singularidade de cada um
se afirma na dinâmica de seus encontros. “Pesquisador e adolescente, nessa
perspectiva, desfazem-se como posições identitárias, cada um no seu lugar
pré-estabelecido, para estarem imersos e confundidos na gradual produção e
constituição de momentos de diferenciação.” (p.4). Com isso, pesquisador e
participante não são considerados como entidades distintas a priori, mas sim
mergulhados num campo de permeabilidade, onde os objetivos da própria
investigação são constantemente refeitos e transformados.
O trabalho em grupo com adolescentes como modalidade de pesquisaintervenção permite ao pesquisador “captar” os sentidos que estes atribuem aos
mais diversos temas, nesse caso, à (im)possibilidade de relação com os diferentes/
desiguais. Indo além, possibilita, pela via do que se enuncia entre pares, a
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modificação no modo de encarar determinadas problemáticas. Do ponto de vista
do pesquisador, trata-se do desenvolvimento de uma sensibilidade suficiente
para bem usar os recursos de questionamento e interpretação. Questionar os
jovens no momento oportuno, ou seja, aquele capaz de potencializar um plano
de modificação no nível de compreensão e vivência afetiva. Interpretar, mesmo
sabendo que “(...) nenhuma interpretação está assegurada ou completa, ela é
necessariamente parcial e partidária, implica um risco e um custo (...)” (Lévy,
op.cit., p.128).
O campo de dificuldade do trabalho de pesquisa-intervenção por nós
realizado é relativo, justamente, ao potencial de mudança que ele é capaz de
acionar em cada um, no grupo e na instituição. O trabalho com alguns temas
geradores de mal-estar no grupo pode ser o suficiente para desarticular o grupo
dado o teor afetivo daquele conteúdo para o mesmo. Quando não, pode ainda
resultar em “baixas” individuais, ocasião que para um determinado sujeito lidar
com certas questões é por demais fonte de sofrimento.
Do ponto de vista da instituição, a entrada do pesquisador no território,
ao longo de um período considerável de tempo (em torno de três meses),
altera a rotina do local inicialmente por questões objetivas (de ordem física e
burocrática – negociação de espaço com as devidas condições de sigilo, tempo
em horário de atividades rotineiras ou mesmo horário extra aula/atividades
institucionais).
No entanto, a “alteração” da “ordem normal das coisas” na instituição chega
como um resultado do trabalho em realização denunciando, por exemplo, a
desatenção da mesma para com temas geradores de ansiedade entre os jovens,
o que pode ocasionar o desenvolvimento de relações marcadas pela violência
no espaço institucional.
Pelo menos duas condições fundamentais para a realização dessa
modalidade de pesquisa são fontes de incômodo nas instituições, a saber, o
caráter de participação voluntária e a condição de sigilo. Em virtude disso, há,
por parte de alguns profissionais da escola, o desenvolvimento de um desejo de
saber o que se passa ali, naquele espaço-tempo das oficinas. Tal ansiedade por
vezes resulta em sabotagem dessas condições de trabalho – a instituição, em se
sentindo excluída, pode alegar que não mais dispõe do espaço necessário para
a realização do trabalho ou mesmo insistir na necessidade da presença de um
dos seus para acompanhar o grupo.
Em nosso trabalho, as questões da amizade, como desencadeadoras de
narrativas sobre o igual e o diferente, foram colocadas através de diversas
atividades de caráter lúdico para fins de distensionamento dos integrantes
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do grupo. Através da reflexão dos aspectos vividos pelos participantes,
considerando o tema do amigo/inimigo, a Oficina possibilitou uma
ressignificação dos conteúdos relativos ao igual e ao diferente, situando-os em
jogos de relações sociais, deixando de serem vistos como experiências internas
para possibilitarem uma análise enquanto práticas discursivas com efeitos
externos (Rezende, 2002).
A Oficina foi composta por três módulos diferentes que se complementaram
e abordaram respectivamente as seguintes temáticas: a amizade como
coincidência, o avesso do amigo, o amigo é o diferente. O conteúdo de cada um
dos módulos foi trabalhado por aproximadamente um mês, considerando um
encontro semanal com duração aproximada de uma hora e meia. A construção
dos encontros foi “epigenética”, ou seja, cada encontro servia como orientador
do modus operandi do próximo (que atividade lúdica propor, como retomar
os conteúdos trabalhados, como realizar a avaliação do encontro). O que
tentamos manter foi uma forma geral perpassada por um primeiro momento
de retomada breve dos acontecimentos do encontro anterior, seguido de um
momento orientado por atividade-produção (desenho, história, colagem,
dramatização), um terceiro momento de comentários e por fim a avaliação do
grupo sobre o encontro.
Após as Oficinas, foi utilizada ainda a técnica da entrevista como forma de
criar momentos de diálogo, de imersão numa “arena de significados”. Sobre essa
técnica Silveira (2002) esclarece que se diferencia de uma conversa casual por
estar previamente direcionada a um tema específico; e a figura do entrevistador
oscila entre a familiaridade e a diretividade, o distanciamento e o envolvimento.
Foi escolhido como modelo de entrevista o roteiro semi-estruturado que
aprofundava os conteúdos suscitados nos encontros das Oficinas, a saber: a
diferença enquanto desigualdade, o estabelecimento do amigo e do inimigo
com seus marcadores sociais.
As oficinas foram realizadas entre o segundo semestre de 2005 e o primeiro
de 2006, na cidade de Recife, em três instituições diferentes: uma Organização
Não-Governamental (ONG) que atende jovens de classes pobres em situação de
vulnerabilidade social, uma escola pública federal e uma escola da rede particular
de ensino que tem como clientela jovens dos segmentos socioeconômicos médio
e médio-alto – totalizando trinta e oito adolescentes, de ambos os sexos e com
idade de treze a dezoito anos.
Com os “momentos de diferenciação” produzidos nas três instituições,
procedemos à análise dos mesmos,- considerando a especificidade da
compreensão das relações de amizade quanto ao pertencimento à classe social
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de segmentos populares que freqüentam a ONG e segmentos médios/ricos das
duas instituições de ensino.

O amigo é...
Foi através da seleção das qualidades e defeitos – admissíveis e
inadmissíveis – de um “amigo imaginário do grupo” e da definição de como
seria essa pessoa que pudemos apreender os sentidos que os adolescentes
atribuem à figura do amigo.
Para os três grupos em questão, o “amigo do grupo” tem como qualidades
o fato de praticar as mesmas atividades escolares, de esporte e lazer juntos
– até porque é nesse convívio que a amizade se constrói – e deve, de maneira
geral, ser uma pessoa com quem se tem um laço afetivo muito forte e íntimo
para que “tenha união”, seja leal e “ature” o jeito de ser do outro – aceitar o
outro como ele é. Os grupos de adolescentes das classes médias, estudantes das
duas escolas participantes, se assemelham pela seleção das características: “ser
sincero”, “ser legal” e “ser confiável”; afinal, o amigo, para esses dois grupos,
é a pessoa com quem se pode desabafar, trocar segredos.
Os adolescentes da ONG, predominantemente do sexo masculino,
trouxeram um amigo marcado pela qualidade de “ser companheiro”, que se
traduziu, mais especificamente, como um parceiro que ajuda no relacionamento
com o sexo oposto. A camaradagem é utilizada para ajudar o amigo na hora
da paquera, enquanto que, para os adolescentes das classes médias e altas, o
companheirismo é traço de lealdade e ajuda nos momentos difíceis – quando
se precisa de apoio, compreensão e fidelidade.
As contingências do meio socioeconômico interferiram na maneira
como esses adolescentes percebem a figura do amigo e podem, a nosso ver,
ser materializadas nas características do “amigo do grupo”. Os adolescentes
da ONG, por exemplo, listaram “ter conhecimento” – ser popular, conhecer
muitas pessoas -, ser inteligente – para eles, isso significa “se dá bem na escola”,
“tirar boas notas” – e “botar o outro pra frente” – estimular o amigo, encorajálo – como qualidades do amigo. Isso porque, a nosso ver, diante da situação
de vulnerabilidade social na qual esses jovens se encontram, o amigo teria o
papel de auxiliá-lo a não se envolver com “o mundo do crime”, por mais que,
a curto prazo, o tráfico e os assaltos pareçam “dar mais resultado”. É, talvez,
por essa mesma razão que roubar e “andar com coisa errada” – drogas ilícitas
e armas de fogo – sejam, para eles, defeitos inadmissíveis do amigo – capaz de
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romper com os laços de amizade – o que não foi mencionado pelos estudantes
das classes médias/ricas.

Pensando as relações de amizade
Diante das características colocadas para o perfil do amigo, transparece
a noção, em todos os grupos investigados, de que a amizade é uma relação
estabelecida com um outro que se mostra, a partir da convivência - sociabilidade
e afinidade (Rezende, 2002) -, uma pessoa leal, companheira, com quem se
pode “contar”, para estar “do lado pro que der e vier”. No trecho da entrevista
de um dos adolescentes, percebemos essa idéia claramente quando ele responde
à questão: “amigo é?”.
“É aquele que lhe compreende (...), sincero, (...) compreensivo, (...) certas
dificuldades procura entender, ajudar. Tem que ser uma pessoa de confiança”
(H, estudante da escola particular, 16 anos).

Através dessa fala, se expressa a verdadeira função de apoio que o amigo ocupa
na vida desses jovens. É com esse companheirismo que as dificuldades vividas
podem ser partilhadas. Ao passo que H nos traz a amizade enquanto relação de
suporte fundamental em tempos de desamparo parental - condição que, segundo
Birman (2006), embora por motivos diferentes, é comum a crianças e adolescentes
na contemporaneidade. O jovem também afirma que o ato de revelar-se, de
mostrar-se verdadeiramente, é realizado com uma “pessoa de confiança”. É com
o estabelecimento de um vínculo confiável, portanto, que a relação de amizade se
faz possível e o jovem pode compartilhar segredos, medos, angústias, fragilidades e
encontrar apoio nos momentos difíceis. Dessa forma, apreendemos também que,
uma vez que a confiança se abala, a relação de amizade também é ameaçada.
É com o (a) amigo (a) e no espaço privado que os sujeitos conseguem se
despir de seus medos e jogar-se nesse terreno da intimidade: terreno onde a
confiança “tornar-se-ia eixo articulador das esferas domésticas e pública” (Rezende,
2002, p.29) e, juntamente com as afinidades, é promotora de segurança que
advém do contato com o outro igual, da ausência do estranhamento, da intensa
previsibilidade. Seguem outros trechos das entrevistas:
“Pra mim, amizade é isso: você tem uma intimidade com a pessoa tão grande
a ponto de, às vezes, nem precisar falar para o outro saber a sua opinião (...),
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isso daí é amizade” (R, 16 anos).
“(...) meus amigos têm a mesma mentalidade que a minha” (H, 16 anos).

A igualdade do modo de pensar entre amigos é intensamente valorizada
e chega mesmo a alcançar a previsibilidade que advém de elevado grau de
intimidade nessas relações.
O processo de intimização das relações se iniciou no século XX (Ortega,
2002) e teve sua contribuição para o que a filósofa Hannah Arendt, na obra
A Condição Humana (1958), chamou de ‘decomposição do espaço público’, na
medida em que este último foi se despolitizando, ou seja, ficou cada vez mais
difícil viver o espaço público como espaço da pluralidade e da diferença. A lógica
da intimização pede que as relações sejam estabelecidas entre iguais.
Para a autora, o âmbito público é o lugar onde o homem de fato se constitui
enquanto ser humano em toda sua contingência, já que é o do político, e o
homem, como ser de “natureza” política, apenas se constitui como tal se imerso
no “mundo compartilhado”. Esse mundo compartilhado tem sua potência
política garantida pela diversidade, pluralidade dos grupos e de seus interesses,
o que foi significativamente comprometido pela intimização das relações sociais
que é base do conformismo da relação entre iguais.
Segundo Oliva (2004), esse conformismo estabelece o modelo das relações
de amizade na modernidade, pois, pautada no campo da intimidade, dificulta
a relação com a alteridade. Fica então assinalado o desafio para a construção
de um regime de amizade ético-política (Menezes, 2004) que propõe o convívio
com o diferente pautado no respeito, tolerância e hospitalidade, incentivando o
exercício do descentramento, da exteriorização e relativização do eu em relação
ao outro.

Família X amizade:
do pertencimento compulsório à escolha das parcerias
Para a maioria dos adolescentes em situação de grupo ou entrevista, a
família é percebida como lugar de formação/educação básica, pois comumente
constitui-se no primeiro espaço de socialização onde o sujeito entra em contato
com a cultura e seu sistema de crenças, costumes, valores e, principalmente,
preconceitos. Tal compreensão encontra suporte no pensamento de Brandão
(2002) que traz a família e a escola como espaços fundamentais na construção
da subjetividade e do que ela chama de habitus familiares – “disposições duráveis

214 Pesquisa-intervenção na infância e juventude

para agir, pensar, sentir e valorar de uma determinada maneira no mundo
social” (op.cit., p.96).
A força que o contexto familiar tem no processo de formação da
subjetividade adolescente foi bem expressa por um dos participantes da oficina:
“É uma coisa que precisa ser trabalhada em casa porque se a pessoa tem uma
família preconceituosa, é muito difícil ela não ser também (...)” (R, da escola
particular, 16 anos). O argumento usado na ocasião foi de que as atitudes
preconceituosas e discriminatórias que atualizam na relação com o outro,
diferente, desigual, não é culpa deles (adolescentes), pois que eles/elas não têm
possibilidade de pensar/ ser diferentes de suas famílias. Interessante foi observar
a tensão presente nesse posicionamento que o jovem assumiu, reconhecendose como preconceituoso, mas em um nível que assinalava mais conformismo,
logo justificando tal posição do que propriamente indicando um desconforto
com tal situação.
Sobre a estrutura da instituição familiar, o grupo da escola particular nos
falou do lugar de respeito ocupado pelos pais, embora o respeito do qual se fala
aqui seja compreendido como a formalidade inerente às relações hierárquicas
familiares, conforme ilustra o trecho da entrevista abaixo:
“(...) em muitas famílias o pai é o pai, a mãe é a mãe, não pode ser tratado como
amigo (...). É como se fosse no exército, como se fosse militar, um é o coronel,
um é o soldado e outro é o recruta, ai um vai mandar no outro” (R, 16 anos).

Podemos perceber, então, a compreensão de que há um lugar determinado
para cada um dos membros da família – que, nesse caso, se apresentam distantes da
figura do amigo, já que se trata de um modelo hierárquico (semelhante às relações
militares), demarcando bem a distância desse modelo relacional para a amizade.
Segundo Rezende (2002), a amizade, caracterizada como relação do íntimo e do
igual, se diferencia radicalmente das relações de parentesco, entre outros fatores,
porque esta última é compreendida como lugar de quebra de relações geracionais.
Seria a família, portanto, um lugar de estrutura extremamente vertical onde o
adolescente se percebe inferior aos pais e, somado a conflitos entre gerações, em
geral não consegue estabelecer vínculos de amizade com seus parentes.
Quando perguntamos, para C, adolescente da classe média da escola
particular, sobre a diferença da relação de amigo para de família, obtivemos:
“Família vem carregando a relação de poder, digo assim, o amigo não manda
em você, seu pai manda. A sociedade impõe isso.” (C, 16 anos).
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Dessa forma, o respeito – entenda-se formalidade – das relações familiares e
as relações de poder são elementos de uma estrutura familiar vertical o suficiente
para impedir esses jovens de perceber seus parentes como amigos, já que eles
estão subordinados às ordens paterna/materna que limitam a sua liberdade.
Quando se compara a estrutura da relação familiar à estrutura da relação
da amizade, além da horizontalidade, a escolha é elemento diferenciador
fundamental:
“Bem, na amizade não tem isso [se referindo à hierarquia familiar], se não, não
é amigo, é ditadura, amizade tem que ser uma coisa democrática, você escolhe
a pessoa que vai ser amigo” (R, 16 anos).

Dessa forma, a escolha é o aspecto fundamental para a promoção do caráter
democrático e horizontal das relações de amizade para esses adolescentes, como
também vem sendo observada pelos estudos de Ortega (2002).

Quando a amizade é (im) possível...
Este tópico refere-se mais diretamente às atividades realizadas no campo
da escola da rede particular de ensino, visto que somente nesse grupo o tema
do diferente se fez presente explicitamente e pôde ser trabalhado através da
Oficina, bem como aprofundado na técnica de entrevista. A partir desta última,
foi possível elaborar uma categoria de análise com vista a estabelecer o perfil do
“avesso do amigo”, aquele que corporifica a figura do estranho, além das atitudes
preconceituosas / discriminatórias frente a este.
No grupo em questão, a figura do diferente foi facilmente localizada quando
em um dos encontros da oficina, sem que este tema estivesse posto em evidência,
foram trazidos pelos adolescentes comentários desqualificadores, xingamentos e
expressões de intolerância frente a um colega da escola que, segundo eles, é e se
identifica como homossexual. Deve-se atentar para o fato de que a partir deste
encontro, os membros do grupo tiveram um movimento de faltas consecutivas,
o que foi entendido pela equipe da pesquisa como uma resistência peculiar, por
ter sido esse momento de elevado teor afetivo e mobilizador de inquietação.
Sobre esse diferente, foi possível perceber que ele surge na fala dos
jovens entrevistados acompanhado do tema preconceito e de narrativas sobre
atitudes discriminatórias contra o homossexual, especificamente do sexo
masculino. A convivência com essa diferença foi percebida como geradora
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de dificuldades, dado a necessidade do estabelecimento de limites e o uso do
artifício de “disfarce” da intolerância. Mesmo entre os jovens que relataram
“não ter preconceitos”, foi percebida a raridade da relação de amizade com
homossexuais, como por exemplo: “Não tenho preconceito, mas ter amizade
como eu teria com uma pessoa que compartilha com as minhas idéias,
nunca vou ter” (R, 16 anos). Pode-se perceber a preferência pela relação de
espelhismo, que tem sido trabalhado por Hassoun (1998), pois a relação da
amizade é baseada numa postura de igualdade e a figura do estranho foge a
isso, o que dificulta ou inviabiliza o convívio com o outro diferente. Dessa
forma, esse autor fundamenta a ruína dos vínculos sociais, justamente no
aprisionamento ao si mesmo que só admite como outro possível a própria
imagem e semelhança.
Quando questionados sobre o porquê do preconceito contra os homossexuais
em nossa sociedade, somente um dos jovens se referiu à construção histórica
de tal preconceito, trazendo referência às idéias de crime, desvio ou doença que
ainda fazem parte do pensamento científico, religioso e político atual (Trindade
& Nascimento, 2004). Sobre isso pode ser destacada a fala de um dos jovens:
“(Pesquisadora: Por que é necessário existir o preconceito para com quem é
diferente?) É uma coisa empregada pela sociedade. Anos 60/70 até hoje a homossexualidade é vista como preconceito, porque a homossexualidade é vista
como uma doença, e não tem nada a ver” (C, 16 anos).

Esse tema ainda esteve vinculado a formas de exclusão contra quem não é
igual à maioria, com atitudes de discriminação à diferença:
“É você se afastar de determinada pessoa, falar por trás, ficar xingando” (E. 17
anos). “O auge da exclusão é o preconceito” (R, 16 anos).

Conforme Bandeira & Batista (2002), o preconceito é o grande gerador
da discriminação e da desigualdade que exclui, é ele o aspecto distintivo e
formativo do ordenamento moral da sociedade brasileira, que nega uma ‘ética
de reciprocidade’. A atribuição de características negativas ao diferente, também
denominado de “apropriação da imagem do outro e sua desvalorização”, surgiu
na narrativa dos jovens da seguinte maneira:
“Eu seria amiga dele se as atitudes dele não fossem tão ridículas” (I, 14 anos).
“O problema não é nem ele ser homossexual, o problema é ele ser chato! Que
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ele enche o saco, ele é preconceituoso, ele é ...ai, dá raiva, a gente não gosta dele
(...) ele tá horrível” (N, 15 anos). “Eu considero ele uma bicha louca que quer
chamar atenção” (H, 16 anos). “A voz dele irrita” (S, 16 anos).

Vemos nos termos ridículo, chato, horrível e bicha louca componentes
pejorativos que foram vinculados à figura do diferente do grupo, onde a imagem
do homossexual é desvalorizada e ridicularizada.
A respeito desta vinculação de componentes pejorativos à figura da
diferença, Hassoun (op.cit.) lembra que eles funcionam como um traço de
expressão do afeto incômodo, pois na tentativa de neutralizá-lo (o incômodo),
o estrangeiro é reduzido a um significante traumático e passa a ser desprovido
de sua alteridade para significar apenas o que o preconceito construiu como
imagem de si, pois “Tomado por um outro sem alteridade, o estrangeiro é
objeto de uma eleição, de uma extrema distinção: não sendo mais qualquer um,
destaca-se da paisagem e sai da tela...” (Hassoun, 1998, p.95).
Porém, sabemos que os citados termos, que surgiram na fala dos
adolescentes nos momentos da Oficina e/ou das entrevistas, muitas vezes passam
despercebidos pela máscara da brincadeira, o que para Camacho (2001) pode
ser extremamente perigoso, pois aí estariam escondidas as sutilezas das práticas
de violência costumeiramente observadas no contexto escolar; por serem sutis e
camufladas, não se tem controle sobre elas. A conseqüência dessas práticas tende
a ser uma forma de banalização da violência que (retro)alimenta a gramática
social de desrespeito ao diferente. Essa autora adverte para o fato de que tais
práticas de violência, apesar de escondidas nas brincadeiras, podem causar danos
indeléveis de ordem psicológica e/ou moral em quem as recebe.
Frente ao colega da escola que corporifica a figura do estranho, homossexual,
percebemos ainda uma forma mais explícita de violência, pois a sua foto fora
riscada do mural de concluintes do Ensino Fundamental. Coincidentemente, foi
essa a única, dentre muitas outras fotos, que recebeu tal desvalorização, o que
pôde ser entendido como uma demonstração do desejo de aniquilamento.
Esse desejo foi expresso também em algumas falas, como: “Eu prefiro
que eles [referindo-se aos homossexuais] fiquem longe de mim” (S, 16
anos). “Inimigos... é melhor isolá-los!!” (M, 16 anos). Tal exclusão pode ser
compreendida ainda, conforme Hassoun (1998), como uma necessidade de
situar os inquietantes estrangeiros no espaço, a fim de localizá-los enquanto
estrangeiros, designá-los e, no mesmo movimento, fazê-los desaparecer.
Lembramos ainda que especialmente na adolescência pode-se compreender
a rejeição à diferença como um mecanismo de auto-afirmação, percebido
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com maior intensidade a respeito da identidade sexual, pela via de uma
cobrança social pela definição da orientação sexual. Dessa forma, negar ou
excluir (diretamente ou por meio de artifícios implícitos de preconceito) o
homossexual constitui um importante meio de reforço de uma identidade
adolescente heterossexual e aceitabilidade grupal, tal como a sociedade em
sua maioria espera.
Sobre essa necessidade de auto-afirmação, Nascimento & Trindade
(2004) confirmam que a construção da masculinidade hegemônica tem como
premissa uma atitude de diferenciação que se dá em contexto polarizado:
superior-inferior, legítimo-ilegítimo, normal-patológico. Tal delimitação traz
consigo um poder de repulsão, já referido acima, que, no cotidiano, resulta
em situações de conflito, tal como foi observado no relato dos participantes
da pesquisa, legitimando padrões de atitudes homofóbicas. Para essas autoras,
na construção da masculinidade dos dias atuais (modelo de virilidade),
tem-se observado que, mais do que as mulheres, são os homossexuais
masculinos aqueles que têm exercido maior influência nos parâmetros desta
construção, exatamente na contraposição de suas características efeminadas
que permanecem na margem do inferior, ilegítimo e patológico.
Dessa forma, observa-se a construção de regras que garantem uma
identificação com aqueles que compartilham das idéias e ideais do grupo e
“não partilhar desse jogo, que inclui o vestuário e gestos másculos, pode ser
indício, para o grupo, de ausência de cumplicidade entre pares, o que pode
ocasionar o menosprezo ou até o afastamento do diferente (...)” (op. cit. p
150). Quanto a esse aspecto, foi observado no grupo em questão que o colegadiferente aparece como desviante desse jogo, pois se enfeita, pinta as unhas
e escova os cabelos, atitudes contraditórias com o ideal de masculinidade do
grupo.
Essa atitude de estética corporal foi referida diversas vezes pelos participantes
associada à concepção de “assumir-se demais”, como se essa pessoa “saltasse aos
olhos”; a essa idéia estaria vinculado o desejo de que o homossexual tivesse sua
orientação sexual, mas que não a tornasse tão explícita a ponto de causar-lhes
espanto. Por exemplo:
“Tem gente que eu conheço que me diz ‘ele é homossexual!’ e eu digo ‘sério,
nem dá pra perceber!’, porque é gente discreta ... são na deles” (H, 16 anos).
“Eu conheço alguns que são mais ‘assim’, agora tem uns casos que também
não dá!” (N, 15 anos).
“Acho que ele se assume demais.” (D, 16 anos).
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Ainda sobre esse tema, as autoras Bandeira & Batista (2002) dizem que
“com base nesses elementos inseridos e demarcados no corpo, estabelecem-se
classificações, regras (normas, significados), valores e comportamentos” (p.136).
Dessa forma, o preconceito resulta, e se alimenta, de uma racionalização, no
sentido de um cálculo burocrático instrumental que ressalta o negativo a ponto
de justificar perversamente a exclusão do diferente.
No caso dos jovens em questão, eles chegam a jogar com a “aceitação”
do diferente, eles manipulam os componentes do preconceito de modo que o
estranho cai na vulnerabilidade das vontades grupais, o que pode ser reforçado
quando as respostas frente a isso são (por parte de quem é alvo do preconceito)
de modelar-se para ser aceito de alguma forma pelo outro.
“(Pesquisadora: É possível ter relação de amizade com pessoas de orientação
sexual diferente da sua?) É... só que ela não podia dar em cima de mim, né?
Porque se ela ficasse me paquerando não seria bom” (D, 15 anos).

Ainda quanto ao assumir o seu preconceito, muitos dos jovens desse grupo
movimentaram o discurso na tentativa de esconder a discriminação frente ao
diferente homossexual, possivelmente no intuito de que fosse criada para as
pesquisadoras uma imagem ideal de respeito às diferenças. Isso concorda com
a idéia de Nascimento & Trindade (2004) de que “está na moda” esconder o
preconceito, pois em nome de uma pseudopluralidade brasileira tem surgido uma
espécie de “aversão ao preconceito”, que é, porém, logo identificado na fixação das
estereotipias e através das práticas e processos discriminatórios ou sob formas
sutis e disfarçadas que terminam por fomentar relações hostis e violentas.
Todavia, diante de uma intervenção mais incisiva sobre a demarcação do
diferente de si, o discurso da pseudo-aceitação “desmoronava”:
“Eu não agüento ver um cara que nasceu para ter uma boa vida, que eu digo
normal, de acordo com a sociedade, que é ser heterossexual. Isso é preconceito
meu, e eu queria poder mudar isso, mas... eu mesmo não quero que meu filho
seja frango” (H, 16 anos).

Esse mesmo jovem demonstra a incoerência de seu discurso:
(Pesquisadora: Por que a diferença te causa preconceito?) “Sei lá... não é preconceito... não tenho nada contra...”. E ainda: “Eu tenho que assumir que não sou
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nenhum santo, eu não gosto de veado, eu não tenho nada contra... Mas quando
eu vejo um frango perto de mim aí... pega aquela cisma...” (H, 16 anos).

Ligando pontos e tecendo significados...
Esse período de convivência entre pesquisadoras e adolescentes possibilitounos observar que a amizade possui papel bastante significativo na constituição
identitária do/da adolescente, independente do segmento socioeconômico
em que o jovem está inserido. As particularidades da dinâmica social dos dois
segmentos (ricos/médios e populares) participantes da pesquisa se revelaram,
dentre outras formas, na maneira como a figura do/da amiga/amigo é percebida:
nas classes médias/ricas (participantes das escolas particular e pública federal)
o amigo se colocou num plano mais geral, de alguém com quem se pode contar
(desabafar, contar segredos), e nas classes populares (grupo participante da
ONG) a figura amiga esteve localizada no plano instrumental, pois ele se faz
presente na ajuda prática da conquista do sexo oposto ou incentivando o amigo
a se desviar do mundo da criminalidade (“botar o amigo pra frente”, “evitar que
ele ande com ‘coisa errada’ ”).
Em relação à família, pode-se concluir que por mais que a relação entre pais
e filhos tenha sofrido grandes transformações ao longo dos anos, ela continua
representando, pelo menos para os jovens desse estudo, um lugar de hierarquia,
o que dificulta a construção de “parentes amigos”, uma vez que a relação da
amizade é pautada na igualdade (compartilhamento de gostos, interesses) /
horizontalidade (relações onde não predomina de forma institucionalizada
o poder/dominação). De maneira geral, portanto, pudemos apreender que
a amizade continua sendo uma relação de extrema intimidade, da ordem do
privado e distante do público, que tende a se estabelecer entre o grupo dos iguais
e diminui as possibilidades de experiência da alteridade – um passo inicial da
problematização da base de desigualdade que sustentam muitas das diferenças
que merecem, então, serem questionadas.
Conforme discutido anteriormente, o lugar do diferente para o grupo em
questão esteve vinculado à figura do homossexual masculino. Essa diferença
foi apresentada como ameaça, incômodo, contra quem se observam atitudes
preconceituosas e práticas de discriminação e exclusão. Sobre esse diferente,
o grupo não destacou outros marcadores como a religião, cor, raça, ou nível
sócio-econômico; a orientação sexual se sobressaiu sobre todas estas como o
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indicador por excelência para a localização do diferente. E como se observa
em nossa sociedade, a idéia de aniquilamento deste diferente está bem viva, a
intolerância está cada vez mais evidente e a figura da diferença continua sem
suscitar o respeito, dignidade e liberdade de escolhas.
Foi percebido ainda que é necessário compreender a escola como espaço
privilegiado para a reflexão sobre a construção das diferenças como desigualdades
sociais; é preciso que seus membros optem pelo debate, pela circulação dos
discursos, e não pelo silenciamento que disfarça o medo de assumir o seu descaso
com relação aos temas ético-políticos da convivência com a diferença que, por
outro lado, é o que tem potência mobilizadora entre os adolescentes.
Contrariando a lógica do esconder, nossa pesquisa se colocou também
como uma oportunidade para esses adolescentes assumirem que há o diferente,
o estrangeiro de si e do grupo; desta vez não mais sob a ótica da brincadeira,
mas justamente pelo seu oposto: a seriedade de uma confrontação. Também ao
reconhecer esse estranho, foi possível reconhecê-lo como ainda mais íntimo, pois
se assumirem como preconceituosos foi uma tarefa que demandou inquietação
e estranhamento (um estranho em si).
Em se tratando de uma pesquisa-intervenção, o componente de mudança
a ser acionada se sobressai. Entendemos, no entanto, que a mudança subjetiva
implica a construção de um novo posicionamento, no caso, diante do outro/
diferente/desigual. Compreendemos que novos posicionamentos só podem ser
construídos quando os sujeitos reconhecem seus atuais posicionamentos e vivem
a possibilidade de narrá-los, de expressá-los sem tantas censuras, justamente
para que possam se assumir de algum lugar, se surpreender com o mesmo e se
reposicionarem, caso avaliem que esse é o caso. Mas na pesquisa-intervenção
não temos como “controlar” os efeitos da narrativa de si e do Outro produzidas
no contexto do grupo.
Pesquisas recentes sobre a promoção dos Direitos Humanos no contexto
escolar têm refletido sobre o fato de que não se ensina Direitos Humanos, mas
sim sensibilizam-se os atores sociais para os mesmos (Candau & Sacavino,
2003; Schilling, 2005). Retomando aqui o aspecto ético-político da pesquisaintervenção, o registro de informação em situação de oficina teve esse caráter
de sensibilização, apostando que mudanças de concepções são possíveis, mas
num tempo que é o de cada um,e nisso não temos como intervir, apenas torcer
para que um reposicionamento subjetivo que considera a alteridade pelo viés
do respeito possa se operar.
Talvez tenha sido dado um primeiro passo: a temática da diferença pôde
entrar no território da escola e foi reconhecida por um dos seus principais
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atores (os alunos) em seu próprio meio; e, tratando sobre esse tema, foi possível
assumir/reconhecer para, quem sabe, tal como almejamos, eles possam repensar
o que tem sido feito em nossa sociedade em busca de uma convivência igualitária
ou na atenção aos movimentos de reprodução de desigualdades que excluem. E
o mais importante: como eles têm contribuído para isso, seus papéis enquanto
atores sociais.
Acreditamos, pois, que ao longo deste trabalho pudemos conduzir os jovens a
desconfiar do que sempre foi concebido por eles (dado que assumiam um caráter
de brincadeira) como algo natural. Desestabilizar e problematizar o indiscutível:
eis o percurso possível nesse tempo de convivência entre pesquisadoras e
adolescentes. Concluímos com a única certeza de que essa pesquisa-intervenção
proporcionou aos jovens uma reflexão sobre os perigos de uma sociedade que
vê o altero como aquele que deve ser eliminado. Nesse modelo de laço social,
a igualdade em pauta (que atende a uma lógica homogeneizadora) tem um
caráter destrutivo da condição humana, pois ela objetiva eliminar justamente
a pluralidade e diversidade que deveria ser celebrada.
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Construindo caminhos de protagonismo socioambiental
com adolescentes
Maria Inês Gasparetto Higuchi

Introdução
Os problemas ambientais vêm representando uma preocupação crescente
na sociedade contemporânea. Apesar de ter sido tema de constante atenção
das ciências biológicas, esse fenômeno pode ter especial contribuição das
ciências humanas e, em particular, da psicologia. Kupchella & Levy (1975:3)
já alertavam que para elucidarmos os problemas ambientais é fundamental
entendermos os princípios que governam as relações de todos os seres vivos, as
quais transcendem aquelas determinadas pelo ambiente natural e incluem as
relações entre os seres humanos.
Compreender os problemas ambientais requer compreender como as pessoas
forjam suas diferentes formas de vida nos mais diversos lugares e nas diferentes
esferas sociais. Em outras palavras, requer um entendimento da natureza da relação
pessoa-ambiente. Essa problemática nos leva a caminhos diferenciados. Enquanto
costumeiramente se aponta aos adultos uma responsabilidade maior nessa relação,
é nos adolescentes que queremos aqui centrar nossa atenção. Como os adolescentes
que vivem nesse mundo, cuja estrutura parece lhes dar responsabilidades e
benefícios limitados, atuam nos diferentes ambientes? Que grau de importância
os adolescentes atribuem às pessoas, aos objetos, organismos e demais elementos
constituintes dos ambientes que os cercam? Quais procedimentos educativos
podem ser mais eficazes e eficientes junto aos adolescentes na construção da
autogestão e da ética nas relações sociais e com o ambiente em que vivem?
Tendo como base esse rol de questionamentos que estão associados ao
protagonismo socioambiental, o objetivo principal deste trabalho foi investigar
a natureza da relação pessoa-ambiente a partir do processo de mobilização e
participação dos adolescentes em atividades de educação ambiental. Trata-se de
um trabalho de pesquisa-intervenção que foi desenvolvido durante dois anos
com adolescentes residentes no entorno da Reserva Florestal Adolpho Ducke
(RFAD), em Manaus-AM. Participaram desse trabalho pesquisadores e bolsistas
224
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de iniciação científica do Laboratório de Psicologia e Educação Ambiental
(LAPSEA) do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA).
Se morar nos limites finais da cidade é se situar num espaço distante e
desvalorizado, nos termos de Fischer (s/d), em Manaus, morar próximo da
floresta é adicionar outros significados de marginalização social (Higuchi,
1999). Nesse espaço desvalorizado e desvalorizante, os adolescentes recebem
da sociedade lições de desapego à natureza. Isso historicamente nos revela uma
cisão de mundos tradicionalmente conhecida como o natural versus construído;
o urbano versus rural; a periferia versus centro e por aí vai, onde cada pólo tem
valor positivo ou negativo.
Para ver o mundo em que os adolescentes deste estudo vivem é preciso
situá-los na geografia da cidade e da reserva florestal. A RFAD é constituída por
uma área típica de mata de terra firme de dez mil hectares, situada ao nordeste
de Manaus, pertencente ao INPA. A reserva foi criada para servir como área de
pesquisa e conservação do meio ambiente. Por sua proximidade de Manaus,
grande parte da face Sul e Norte e uma pequena parte da face Oeste da reserva
é colada a bairros densamente povoados (Figura 1).

Figura 1: Croqui da localização da Reserva Florestal e cidade de Manaus
Para assegurar sua relativa integridade, em 2004 uma faixa na borda leste
da reserva foi cedida para a Prefeitura Municipal para a criação do Jardim
Botânico de Manaus, onde atualmente há um complexo arquitetônico para
abrigar atividades socioambientais com as comunidades. De modo geral,
as comunidades do entorno apresentam problemas de toda ordem, ou seja,
precários serviços urbanos, habitação irregular, poucas oportunidades de
emprego, violência urbana, atendimento escolar e de saúde com pouca estrutura
para a demanda local.
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Neste estudo, onde a dimensão socioambiental se constitui como aspecto
mais saliente, conhecer e atuar foram ações simultâneas. O procedimento
metodológico adotado pela equipe se sustenta no princípio de que a pesquisa
se tornaria um instrumento de formação e mobilização dos adolescentes para
que os mesmos assumissem a condição de protagonistas de sua própria história
socioambiental. Os adolescentes, como parte ativa daquelas comunidades,
estariam sendo estimulados para participarem nesse processo de mudança com
objetivos de transformação da realidade em que vivem. Esse processo tinha nos
encontros semanais o momento principal de enfrentamento de idéias, ações e
planejamentos relativos às atividades grupais.
Para que essa estratégia pedagógica se tornasse propulsora de transformação,
foi utilizada uma variedade de recursos didáticos tais como dramatização,
desenhos, produção de jornal comunitário, passeios, debates, caminhadas,
entre outros. Além disso, fez-se uso de dinâmicas psicossociais com auxílio de
materiais diversos. Nesse processo, a investigação foi sendo desenvolvida e as
informações organizadas, de modo a acompanhar o modo de pensar e agir do
adolescente, tendo as relações socioambientais como foco.

Ser um jovem sociambientalmente protagonista
A proposta de construção do protagonismo juvenil pressupõe um novo
modelo de relacionamento do mundo adulto com as novas gerações. Esse
relacionamento baseia-se na não-imposição aos jovens de um ideário em
função do qual eles supostamente deveriam atuar no contexto socioambiental.
Ao contrário, a partir das regras básicas de convívio democrático, o jovem vai
agir e posicionar-se politicamente de forma mais amadurecida e lúcida. Essa
atitude estará embasada nas experiências vividas no grupo em que está inserido
e nas idéias que construiu historicamente (Costa, 2001).
É preciso fortalecer o envolvimento do adolescente, dar asas ao seu imaginário,
ao seu conhecimento e expectativas, para que, através da sua inclusão na e pela
compreensão da realidade, o mesmo possa construir um repertório de atitudes
e condutas que recrie e reproduza maior participação no mundo em que está
engajado (Hart, 1997). É justamente nesse processo que emerge o protagonismo
socioambiental. Quando o jovem, individualmente ou em grupo, se envolve na
busca de solução de problemas reais, atuando como fonte de iniciativa, autonomia
e compromisso, tem-se um fenômeno de participação genuína, seja na escola ou
na comunidade, caracterizado como protagonismo juvenil (Costa, 1999).
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O voluntariado e a participação ativa são atividades formadoras do ser humano,
tanto pessoal quanto social, e se distinguem de forma incisiva na preservação do
ambiente. Segundo Corraliza, et al., (2002), o voluntariado na gestão ambiental,
numa sociedade cujos valores tendem ao individualismo, deve, pois, ser estimulado
e legitimado por meio de programas de intervenção, onde a gestão da informação,
promoção da participação e mediação de conflitos são aspectos importantes. O
voluntariado direcionado às questões ambientais está baseado nos princípios da
solidariedade que se manifestam na proliferação de novos movimentos sociais, uma
vez que a participação ativa do jovem é fundamentalmente uma opção centrada
na liberdade e autonomia (López-Cabanas e Chacón, 2003; Castro, 2002). Desde
a adolescência, ao oferecer suas capacidades e dedicação livre e desinteressada, os
jovens recebem em retorno o reconhecimento da sociedade.
Dessa forma, a pesquisa-intervenção incide não apenas em desvendar
informações, mas também em ajudar cada indivíduo a amadurecer o seu potencial
e a tornar-se cidadão, protagonista de sua própria trajetória. O ambiente, nesta
situação, é necessariamente o dos acontecimentos sociais e fonte de produtos
e serviços para a manutenção da vida. É nesse processo de aprendizagem e de
competências gerais que se abrem janelas e se traçam caminhos fortalecidos de
cidadania plena, tanto no âmbito dos direitos quanto nas responsabilidade sociais.
Essas competências são vitais na constituição de pessoas mais aptas a assimilar
mudanças, mais autônomas em suas escolhas, mais solidárias, que acolham e
respeitem as diferenças, que pratiquem a solidariedade e que superem a segregação
social e o desrespeito aos recursos naturais.
Esta nova forma de compreender o desenvolvimento do adolescente, por
meio do fomento de estratégias de participação, está diretamente associado ao
conceito da pesquisa-investigação ou pesquisa-ação participativa (Lopez-Cabanas
e Chacón, 2003; Gallego e Rojas, 2006). Essa metodologia tem como objetivo
principal que o indivíduo, como integrante de um grupo social na comunidade,
se converta num agente principal de mudança para buscar a transformação de
sua realidade. Isso exige um processo específico de construção de novas formas
de investigação do profissional que, neste estudo, se propõe a contribuir na
compreensão da natureza do fenômeno da relação pessoa-ambiente.

Desafio da construção de ações críticas e reflexivas
na relação pessoa-ambiente
Da mesma forma que entender uma investigação justaposta à intervenção,
ao considerarmos a dimensão ambiental e a dimensão psicossocial num mesmo
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contexto, estas podem, num primeiro momento, ser vistas como matérias
dificilmente conciliáveis. Ao contrário, trata-se de campos estritamente
vinculados entre si e parte de uma rede muito maior, que em ultima instância
produz o fenômeno das relações pessoa-ambiente.
Nesse fenômeno há questões importantes a serem desvendadas, tais como
a busca da compreensão de certas atitudes e ações humanas sobre o que está
ao nosso redor. Vários autores (Fischer, s/d; Valera, 2002; Higuchi, 1999; 2002)
destacam que os fatores ambientais e sociais são aspectos de um mesmo mundo,
onde ambos co-existem numa intrigante dança de influências. Crê-se, portanto,
que, para compreendermos o fenômeno da relação pessoa-ambiente, não basta
fazermos uso de métodos dissociados de um processo de intervenção, no caso
desse trabalho, uma intervenção ambiental.
Valera (2002), seguindo os conceitos propostos por Pol (1996), define
intervenção ambiental como sendo um conjunto de estratégias orientadas
para a gestão psico-socio-ambiental. Tal definição inclui qualquer mudança
nas estruturas físicas de um lugar, nas estruturas sociais ou na interação social
entre as pessoas, as quais podem trazer impactos diretos ou indiretos sobre o
ambiente e sobre as pessoas.
Os elementos metodológicos apontados na psicologia encontram eco nas
propostas inovadoras da intervenção ambiental, cuja atividade educativa está
inevitavelmente associada com os aspectos pessoais e coletivos das pessoas com
as quais se propõe trabalhar. Esse processo de intervenção ambiental, também
comumente chamado de educação ambiental, é desafiador. É desafiador, pois
demanda novos saberes para apreender aspectos sociais cada vez mais complexos
e uma percepção dos riscos ambientais que se intensificam de forma acelerada.
Nas suas múltiplas possibilidades, a intervenção ambiental abre um estimulante
espaço para um repensar de práticas sociais e o papel dos educadores na
formação de um sujeito ecológico (Carvalho, 2004).
Trata-se de construir uma cultura ecológica que compreenda o meio
ambiente e todos os seus elementos constituintes, de forma especial a sociedade
humana, como dimensões interdependentes. Uma cultura ecológica que
transcenda os problemas geofísicos e incorpore aspectos da socialidade, cuja
meta seja a de transformação dessa sociedade que habita a Terra e se farta
equivocadamente na idéias da infinitude dos recursos (Carvalho, 2004; Higuchi
et al., 2004). Destacam-se, como um momento importante para o aprendizado
a reavaliação de uma rede de significados, os valores e conceitos sociais que
permeiam as relações pessoa-ambiente. O princípio básico da educação
ambiental é, pois, o estimulo do senso da competência no participante, de tal
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forma que permita ao mesmo tempo o direito de decidir sobre os problemas
ambientais encontrados no seu cotidiano (Hart, 1997). Em outras palavras, a
educação ambiental transcende o ensinamento dos princípios fundamentais da
ecologia para englobar proposições mais complexas e abrangentes, uma vez que
a educação ambiental, segundo Reigota (1995:10), “deve ser entendida como
uma educação política, no sentido de que ela reivindica e prepara os cidadãos/ãs
para exigir justiça social, cidadania nacional e planetária, autogestão e ética nas
relações sociais e com a natureza”.
A educação ambiental, nesses termos, passa a ser incorporada como um
processo pedagógico ordenado de intervenção na dinâmica da vida social, com
vistas à definição de políticas e meios estratégicos para o desenvolvimento
integral das sociedades, onde compreender o processo das interações sociais
é fundamental. Assim, desvendar e compreender a si e ao outro, administrar
conflitos, participar e compartilhar experiências, discutir aspectos da ética, de
cidadania e diversidade cultural, são fatores cruciais na formação de um ser
ecologicamente compromissado e ativo.
O desafio é fazer com que as várias leituras e interpretações de um problema
ambiental possibilitem a instauração de uma troca dialógica, com o objetivo de
se chegar a um consenso mínimo sobre os problemas vigentes. Consenso esse
que permita às pessoas se aglutinarem em busca de alternativas e possibilidades
de solução de problemas (Reigota, 2002). Porém, não é tão simples como muitos
poderiam supor, uma vez que se solicita do educador e do educando formas de
pensar coerentes; respeito mútuo à diversidade de opiniões e, acima de tudo, para
tornar viável neste processo a própria raiz da cidadania, a democracia. Por isso,
o ideário e as práticas cotidianas das pessoas devem ser desconstruídas para que
nasça um novo repertório. Este último deve ser qualitativamente melhor que o
identificado no ponto de partida do processo educativo (Reigota, ibid).
Neste contexto, o enfoque pedagógico está inserido no posicionamento
político de que as questões ambientais são aspectos das relações sociais,
assim como, pessoa e ambiente são aspectos de um mesmo mundo, portanto,
coexistindo de forma indissociada. A proposta educativa gira em torno
de um parecer educacional que compreenda uma ação educativa integral,
crítica e construtiva. Crítica na medida em que desenvolva uma construção
democratizada, ou seja, essa construção tem de surgir da colocação em comum
de experiências diversas surgidas de diferentes contextos (Streck, et al., 2000).
Desse modo, está implícita uma atitude de soberania popular, principalmente
acerca do diálogo, onde educador e educando participam dando suporte
para que todos possam discutir de forma pública, ao mesmo tempo em que
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exercem atitudes reflexivas para a solução dos problemas. Também é necessário
estar interessado em que o educando aprenda e se desenvolva não apenas no
âmbito individual, mas coletivamente. Isso nos chama atenção de que não
são as pessoas, de modo individualista, que alcançarão novas formas de se
relacionar com o entorno, com as coisas e com outros seres. São, sim, os grupos,
que embora tenham sua gênese em cada indivíduo, atuam como unidades de
pensamento e ação coletivas. Busca-se uma identidade democrática, onde todos
são estimulados a participar da elaboração com a mediação do profissional, o
qual facilita a socialização das idéias.
De modo particular, o adolescente está cercado por um universo em que
quase nada convida ao questionamento reflexivo, e, portanto, para que não
seja levado por padrões imitativos, precisa assumir um papel ativo, isto é, ser
em si mesmo um elemento transformador da realidade. Seja rico ou pobre,
o adolescente se encontra restrito no espaço da cidade, mesmo sendo amplo
e diversificado (física e afetivamente). Ele raramente atua de forma ativa na
construção do ambiente em que está inserido. O ambiente a ser vivido lhe é
imposto. E, conseqüentemente, os adolescentes estão afastados da participação
política e cidadã. Adolescentes e jovens de classes sociais mais favorecidas
restringem-se a espaços construídos como shopping centers, condomínios e a
escola; em contrapartida, os de segmentos menos favorecidos, encontram a rua
como refúgio (Castro, 2001a; Higuchi, 1999). É nesse contexto espacial que a
aprendizagem ocorre. Existem ruas, bairros, um mundo que pode propiciar
experiências, permitir o contato com o outro, com o diferente e a compreensão
de muitos aspectos que constroem a realidade. Se entendermos a cidade como
produtora da subjetividade, como criadora de modos de relações, sejam elas de
dominação, poder ou transformação, percebemos neste espaço possibilidades de
mudança. Os adolescentes, embora esmagados nessas relações, não deixam de
desenvolver novos significados para a realidade e criar formas de se distanciarem
da condição de exclusão.
Dessa forma, a cidade como ambiental precisa ser conquistada pelos
adolescentes e jovens (Castro, 2001a, 2001b). E essa conquista se faz a partir
do seu conhecimento e do estabelecimento de relações de afeto (Bertini,
2007). Isso é possível com a criação de novas práticas de reconstrução das
modalidades do ser-em-grupo, do ser-coletivo, onde o ambiente vivido é palco
para as mudanças. O zelo e a apropriação social do ambiente urbano com seus
múltiplos cenários construídos e naturais se efetiva concomitantemente com
as mudanças psicossociais. O que está em jogo é a transformação a partir da
atividade reflexiva e dinâmica.
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Reigota (2001) alerta que é necessário estimular nos indivíduos e grupos
a aquisição de uma compreensão totalizante do meio ambiente, do local
ao global, e dos problemas que estão a ele interligados. Isso possibilitará a
formação mais transparente dos papéis de cada um e do compromisso crítico
diante dessa realidade vivenciada. Dessa forma, ao adolescente cabe não apenas
interpretar o mundo, mas transformá-lo, compreendendo-o em dois sentidos:
como objeto de conhecimento e como objeto de ação humana. Ou seja, cabe
refletir e agir, respaldados pelo conhecimento de seus direitos, deveres e pela
responsabilidade com o ambiente em que estão engajados. Ainda segundo
Reigota, essa interpretação (reflexiva e ativa) é fundamental para criar espaços
de dialogicidade. Esses espaços estimulam o exercício democrático que requer
tanto o consenso de pensar, quanto o debate de idéias diferentes e opostas.
Já na adolescência, essa ação transformadora aprofunda-se na compreensão
das dimensões dos afazeres do dia-a-dia. Entende-se que essa ação deva ser
assimilada como parte existencial de um mundo democrático e justo. Tal
processo de empoderamento permite aos adolescentes a busca dos seus direitos
como cidadãos e estimula a tomada de decisões para a vida num ambiente
saudável e digno. Entretanto, não basta o adolescente apenas reproduzir as
informações que a ele forem confiadas, pois segundo Luckesi (1999), é preciso
que as compreenda, as manipule e as utilize modo flexível e transferível.
Na construção de ações críticas e reflexivas na relação com o ambiente, o
adolescente certamente estará contribuindo para o desenvolvimento sustentável.
Para isso é necessário tê-lo como sujeito protagonista na escolha de mudanças,
ações e transformações. Incluí-lo é dar voz a um poderoso participante
socioambiental (More e Macedo, 2006).

A inserção do ambiente nas vivências do adolescente e
o adolescente inserido no ambiente
Em Manaus, como em muitas outras cidades pelo mundo afora, em áreas
onde se concentra a pobreza, os adolescentes recebem pouco daquilo que
deveriam ter muito: educação, saúde, saneamento, transporte e lazer. Dados
como estes contribuem para a idéia equivocada de que situações como esta
são aspectos da atual ordem do mundo, que não pode ser mexida. Em sendo
assim concebido, o que resta às pessoas é apenas viver neste contexto que lhes
é oferecido. As situações de risco influenciam negativamente no envolvimento
comunitário e na apropriação do ambiente, uma vez que esse lugar não abriga
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um espaço de sonhos, realizações e tranqüilidade. A reativação desses sonhos só
é possível num processo intenso de educação que tenha no seu ato pedagógico
a meta da cidadania e apropriação social do ambiente.
Portanto, o ato pedagógico proposto na perspectiva aqui adotada não faz
uso somente da transmissão e aquisição de conhecimentos, mas, sobretudo, a
mudança de comportamento, a determinação para a ação e a busca de soluções
para os problemas vivenciados (Victorino, 2000). É a essência da crítica sobre a
realidade atual, passada e a futura. O educador há que se munir de conhecimentos
e da compreensão de que um comportamento ecológico não ocorre por acaso,
mas é fruto de um processo histórico e social.
Por isso, inserir o adolescente no ambiente - e o ambiente como parte
dessa vivência do adolescente - é desvelar a forma de pensar subjacente ao
seu comportamento. Assim, constitui-se um processo de conhecimento e
atuação contínuo e permanente, que não possui territórios distintos, mas
uma abrangência que transcende uma pedagogia formal para abarcar com
propriedade os limites da vida informal ou de ações não-formais. A educação
ambiental centra-se nesses limites sem fronteiras, cujo ato pedagógico requer do
educador um espectro amplo de situações, nos mais variados âmbitos da vida
do educando. Essa postura traz referências mais amplas do que a linearidade
de um pensamento matemático.
Ainda, nesse fazer pedagógico a ludicidade é essencial, pois esta é uma
forma de comunicação própria do mundo juvenil. Por isso é necessário o uso
intenso de objetos que tenham o sentido do grupo e expressem a vivacidade
juvenil, com criatividade e bom gosto (Sant’Anna e Sant’Anna, 2004). Esses
recursos usados na educação ambiental são também recursos metodológicos
de pesquisa, os quais funcionam como mediadores do pensamento na sua
manifestação quando respondem a questionamentos feitos numa entrevista
individual ou grupal.
Temos, pois, em nossas mãos, pressupostos teóricos que nos permitem
tanto planejar como cumprir um processo duplo de conhecimento e formação
do sujeito, ou seja, de pesquisa-intervenção.

Juntando todos e tudo no grupo
No pedaço de terra contíguo da cidade que finaliza na beira da floresta, mora
muita gente. Gente que morou em tantos outros lugares antes de lá se fixar como
seu destino final, ou seja, de querer “daqui não sair mais”. Nessa peregrinação de
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lugares, uma floresta os acolhe de corpo inteiro. Acolhe idosos, adultos, crianças
e adolescentes. Essa recepção não é necessariamente hospitaleira aos olhos dos
adolescentes, que dizem não ter nada para fazer. A equipe de pesquisa chega
para responder a essa demanda. Leva um convite para os adolescentes fazerem
alguma coisa, qualquer coisa! O convite foi lançado à voz do alto-falante, de
visitas às casas e às salas de aula nas escolas da redondeza.
No primeiro encontro os adolescentes demoram a chegar no horário
marcado. Pouco a pouco vão chegando, um a um, duplas ou trios de adolescentes.
Pareciam estar escondidos em suas casas, esperando para ver se o convite
estava mesmo em pé, e como um deles falou “a gente não sabia se era sério
mesmo”. Todos perfumados com cabelos molhados e penteados delicadamente
e impecavelmente vestidos em suas melhores vestes caseiras. Para a equipe de
pesquisadores a reunião começaria; para os adolescentes, o que começava era
uma festa.
O grupo foi formado nas dependências do Jardim Botânico, na borda da RFAD,
ora para reunir ora para festejar. Lá estavam vinte e cinco meninos e meninas de 14
a 17 anos, tendo o que fazer, o que brincar, o que aprender e muito que ensinar, uma
ou duas vezes por semana. Aprender no contexto do grupo de educação ambiental
passou a ser uma referência comparativa com o aprender na escola, mas como uma
diferença, como pode ser notado nessas falas de duas adolescentes participantes do
grupo:
“A gente aprende um montão de coisas, lá na escola onde eu estudo, eles ensinam, mas não assim brincando, com jogos, com isso tudo. Lá tem vez que a
gente nem aprende e assim não, assim é melhor...”.
“Dessa forma é muito melhor, tem diferença, é uma maneira muito melhor
de ensinar... a gente se motiva mais a participar, se envolve mais a fazer o material, e aprende dessa forma... o material que a gente usa pra aprender é muito
bom, e isso é novo pra gente, tem algumas coisas que é difícil aprender, mais o
material ajudou muito e pode ajudar também nas escolas, ajudar o professor
a ensinar e os alunos a participarem mais...”

Para ensinar, a equipe de pesquisadores tinha uma meta que incluía um
maior cuidado com a reserva florestal e os recursos naturais lá existentes. Essa
meta fazia sentido para os que tinham a temática ambiental como ordem
primeira. Para os adolescentes, no entanto, o ambiente transcendia o âmbito
da reserva florestal para abarcar as vivências e necessidades pessoais e coletivas.
Os próprios pesquisadores perceberam que ao “ensinar” sobre ecologia ou
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fatos científicos da natureza, de nada adiantava se essas informações não
estivessem num contexto e dessem sentido ao cotidiano do adolescente que
queria “aprender”. A informação se tornava inócua sem trocas afetivas. Entre
um fato físico-químico havia um fato social do dia-a-dia, de um ou outro
componente. Estabeleceu-se um campo de relações de proximidade, e nesse
campo florescia com vigor o entendimento do cuidado das plantas, animais e
igarapés, e naturalmente, o cuidado com as pessoas.
Um adolescente exprime essa abrangência quando respondeu a um
visitante do grupo sobre o que eles faziam no grupo: “[a]qui [no grupo] a gente
brinca e aprende ao mesmo tempo, e também discute muita coisa dos nossos
problemas...” . Para que isso fosse possível, cada atividade desenvolvida devia
ser portadora de um sentido, um significado, uma temática a ser exposta e
discutida. Fazia-se uso de dinâmicas psicossociais para facilitar a aproximação,
mobilização e coesão. Com esses cuidados pedagógicos os adolescentes recebiam
as atividades como algo prazeroso, “uma diversão”, sem descaracterizar o caráter
das temáticas. O envolvimento tornava-se expresso nas falas e na ação incomum
da assiduidade ininterrupta em todos os encontros, com chuva ou sol, porque
“... eu gosto muito de aprender aqui!”
Apesar de haver uma diversidade de temperamentos e características
individuais entre os adolescentes, constatou-se que, de modo geral, os mesmos
traziam dentro de si um cronômetro singular. As inconstâncias e efemeridade
de interesses eram corriqueiras. Num curto espaço de tempo, uma mesma
atividade podia ser de grande interesse, e, instantes depois, já não ser mais
interessante. Mais tarde o interesse aparecia novamente. Da mesma forma, um
mesmo material era requisitado como suporte importante de uma atividade
porque “esse jogo ajuda a gente pensar” e logo a seguir passava a ser incômodo,
pois “... a gente quer só conversar mesmo...”.
O que fazer e o que pensar desses adolescentes mantinha uma trajetória
bastante veloz. Para eles, o importante era fazer algo novo de forma rápida.
Porém, algo novo se tornava antigo rapidamente. Nesse turbilhão de interesses,
de tempo e de coisas, os adolescentes ensejavam constantes inovações nas formas
de comunicação e ação. Dessa forma, a poesia, o desenho, o uso de materiais
diferenciados, a dramatização, as visitas a diferentes lugares da cidade, o desenho,
jogos e dinâmicas grupais eram consumidos com voracidade, para logo em
seguida serem substituídos.
Em cada uma dessas formas, os pesquisadores foram constatando como
os adolescentes mostravam seus anseios, suas frustrações, seus medos, suas
expectativas. Nas várias formas de expressão e atividades surgiam elementos
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distintos da relação vivida e sentida em relação ao ambiente e os respectivos
recursos biofísicos. Apesar de todos viverem nas proximidades da reserva florestal,
a grande maioria nunca havia “estado dentro” da floresta como convidado. A
floresta sempre foi um lugar proibido às pessoas, principalmente à meninada.
Por isso as incursões furtivas não permitiam a vivência e observação plena da
natureza e sua exuberância e a da fauna que só se mostra nas pegadas deixadas
nas trilhas: “...tem muitos bichos que a gente imagina, mas aqui não tem, não
tem na floresta daqui... aqui não tem leão, mas tem onça e outros animais, veja
a pegada aqui...” Essa constatação, entre a surpresa e o receio, faz surgir uma
nova necessidade que foi introduzida nas informações de guia ambiental e
manifestada por uma adolescente ao avaliar a incursão na floresta : “... é a gente
tem que cuidar dos bichos. ... a importância deles, a gente aprendeu que tem
que cuidar deles, não matar, cuidar da casa deles que é a floresta...” .
A visita, como um meio de investigação dessa vivência ambiental,
proporcionou a aproximação de um mundo que era apenas paisagem e não
campo de acontecimentos sociais. Isso pode ser constatado nas expressões de
surpresa e satisfação de um adolescente cuja floresta podia apenas ser imaginada e
nunca vivida: “... sempre quis entrar dentro da mata e ver como ela era por dentro
dela... ai eu ficava imaginando...” A imaginação adquire uma função de suma
importância na conduta e no desenvolvimento do adolescente, convertendo-se
num meio de ampliação da experiência. Ao ser capaz de imaginar o que não
havia visto, ao poder conceber, baseando-se em relatos e descrições daquilo que
não experimentou diretamente no círculo estreito da sua própria existência, o
adolescente está expandindo seus limites de compreensão do mundo. Com a
ajuda da imaginação e a possibilidade de constatação real, ocorre a reelaboração
de experiências que acaba por possibilitar um maior cuidado com o objeto,
sejam as pessoas, coisas ou os ambientes (Vygotski, 2003).
Quando essa imaginação é representada no papel, os adolescentes abrem
uma porta para rever os registros do seu mundo vivido, pensado e desejado.
Pelo desenho e no desenho, os adolescentes participantes conseguiam noticiar
a maneira pela qual se sentiam existir no espaço que lhes fora reservado. Além
disso, o desenho os subvertia positivamente, dando chances de arriscar novas
tentativas de desempenho pouco testadas no dia-a-dia. No cantinho ou no
centro de uma folha, podia aparecer um cenário que desvendava a relação
desse adolescente no ambiente em que se engajava ou que pretendia se inserir.
Emergiam situações de frustrações permanentes com a moradia, ou seja, com
a falta ou pela precariedade da casa onde moravam. No desenho surgiam temas
difíceis de se falar em grupo, mas que eram silenciosamente compartilhados, tal
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como na situação a seguir, exposta por um adolescente ao comentar um lugar
sonhado: “Eu queria uma casa bonita, bem grande... quando eu casar minha
casa vai ser assim, ó... bem bonita!”.
O desenho provou ser um importante meio de comunicação e representação.
Além de ser uma atividade básica, este se caracterizou como um meio particular
de investigação, pois a partir dele os adolescentes expressavam e refletiam suas
idéias, sentimentos, percepções e descobertas do mundo. Nele estão muitos de
seus medos, de suas vontades, de suas carências e de suas realizações. Tudo o
que está ao redor interage criando um sistema de representação muito rico e de
extrema importância (Goldberg, 1999). Assim acontecia com os adolescentes
que se confrontavam com outras realidades, para os quais poucas palavras
podiam revelar a experiência vivida, mas que no desenho se permitiam ir além.
Desenhar, criar, idealizar, imaginar: uma forma de aperfeiçoar os sentidos e
manifestar formas de pensamento sobre as interações das pessoas entre si e
destas com o ambiente.

A voz evocada e ouvida no bairro
A voz dos adolescentes que ecoava no grupo foi importante para refletir as
diferentes formas de pensar, mas os adolescentes passaram a solicitar algo mais
do esse exercício de idéias. Os adolescentes sentiam necessidade de fazer algo
concreto. Queriam ser reconhecidos e valorizados pelos moradores daquele
lugar, que os deixava em segundo plano. Surgiu assim, a idéia de mostrar aos
colegas das escolas e aos outros moradores tudo o que se fazia naquela festa
semanal. Além de mostrar tudo o que era desenvolvido, mostrar todos os atores
desse evento era uma necessidade explícita: “a gente tem que ensinar o pessoal
aí, eles tem que amar a floresta, aprender o que a gente ta aprendendo”. Para os
adolescentes, as conquistas obtidas teriam um valor diferenciado se gente de
fora do grupo as homologassem. Para tanto, um jornalzinho foi escolhido pelo
grupo como um dos instrumentos dessa necessidade de visibilidade social.
Sabe-se que um jornal exerce o papel de meio de comunicação na medida
em que propicia um diálogo com os seus leitores, trazendo uma temática
de interesse deles e uma possibilidade de crítica sobre ela. No caso dos
adolescentes, a perspectiva de um pensamento crítico se associou à proposta
comunicativa, na medida em que o jornal abria espaço para eles se expressarem.
Percebeu-se que toda vez que o jornal oferecia subsídios para que seus leitores
ficassem informados dos eventos e acontecimentos, este se tornava uma
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ferramenta mediadora de uma comunicação alternativa. Em outras palavras,
não se tratava apenas de uma produção jornalística, mas uma possibilidade de
divulgação de idéias com a coletividade. A participação ativa dos adolescentes
organizados em diferentes equipes e funções “jornalísticas” contribuiu com
a formação do senso crítico e na lida com o exercício da cidadania. Divulgar
para a comunidade era compartilhar coletivamente uma aprendizagem, além
de contribuir para um melhor entendimento dos problemas do bairro e as
possíveis soluções.
Apesar de haver um consenso dos problemas, os adolescentes se deram conta
que eles, da mesma forma que os adultos, permaneciam desejando mudanças,
mas não buscavam iniciativas de mobilização para solução do problema. O
jornal comunitário foi uma primeira iniciativa concreta de mobilização dos
adolescentes. Além disso, foi um instrumento sensibilizador na busca de soluções
de alguns dos problemas do bairro, percebidos e avaliados pelo grupo, tais como
a falta de água, transporte, queimadas, violência, carência de locais para lazer
e outros. Somando o empenho dos adolescentes e o objetivo coletivo, o jornal
possibilitou um novo olhar, uma nova maneira de perceber o bairro onde todos
estavam ligados pelo fato de morar num mesmo lugar. A mobilização em torno
da produção do jornal que integrava a todos, produziu momentos de reflexão e
criou laços de responsabilidade. A fala de uma das adolescentes ecoou e foi de
consenso no grupo: “[t]em gente que fala que quer muito ajudar, mas ninguém
convida pra nada, acabam não tendo iniciativa e ai vive reclamando e dizendo
que a culpa é dos políticos. Eu acho que a gente tem que começar a lutar pelo
nosso bairro, tem que ter responsabilidade, se cada um fizer a sua parte, as coisas
vão ficar bem melhor!”
A superação das limitações e as transformações nos modos de pensar e
agir se concretizaram na ação de observar atentamente a realidade constituída
no bairro. Após discutir no grupo sobre os problemas ambientais do lugar, as
propostas eram levadas aos co-residentes do bairro. Nessas ações os adolescentes
passaram a se ver não só como agentes, mas como protagonistas na busca de
soluções de seus problemas socioambientais.
O Jornal EDUCKE (referência à educação e ao nome do biólogo que
trabalhou na Reserva Florestal - Adolfo DUCKE), foi sendo construído nas
oficinas de trabalho, cujos participantes eram co-responsáveis por todo o
processo. A dinâmica envolvia a discussão de temas, a escolha da notícia, o
roteiro a ser seguido, incursões de reportagem e a intensificação da participação
grupal. A discussão sobre a experiência de fazer o jornal e de serem “vistos” pelos
demais moradores como agentes protagonistas de um tema comum, enfatizou
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os níveis de análise da questão socioambiental, passando da esfera individual
para a grupal, e, desta, para a comunitária.
As dimensões interdisciplinares que compõem os espaços de formação nas
suas diferentes estratégias - informacional, cognitiva, emocional e atitudinal,
mostraram gradualmente a tessitura de uma rede de interesses e motivações para
ação coletiva. A participação conjunta, engajada e comprometida, certamente
contribuiu para promover uma ação significativa e reconstrutora (Alves, 2004).
Focalizar a experiência, procurando descrevê-la para que outros possam conhecer e
participar dos esforços de produção do conhecimento, revelou-se desafiadora para
os adolescentes, principalmente por procurar apresentar os elementos necessários
aos leitores para que estes pudessem construir um quadro de imagens do bairro
em que moravam. Além disso, ao empreender uma narrativa que, preservando
seus traços subjetivos, despertaram o interesse e a aspiração de contribuir para
um melhor ambiente comunitário. As declarações dos adolescentes acerca dessa
ação expressaram a conquista e o prazer de se sentir capaz, ativo e útil:
“Gostei muito de fazer o jornal, eu aprendi muito, aprendi também um pouco
dos problemas da comunidade, a gente nem percebe né?... Mas aí, quando
passa a estudar e ver algumas coisas que possa melhorar a gente aprende que
pode ajudar também”
“Eu tava doida para ver o jornal já pronto, uma coisa que a gente fez, fez pra
gente e pra comunidade ler e ver que ela pode melhorar, é só querer...”

Distribuído na escola ou na comunidade, o jornal foi substancial como
meio para promover o exercício da cidadania, valorizando a participação ativa
nas questões socioambientais. O jornal possibilitou também a consolidação de
uma conquista pessoal e a legitimação de suas competências pela comunidade.
Em outras palavras, o jornal materializou a capacidade daquele que desenhava
muito bem, daquele que conhecia bem os lugares do bairro, daquele que sabia
se expressar e daquele que escrevia com facilidade. Com o sucesso do jornal
construído em conjunto, os adolescentes se orgulhavam dos seus “pedaços de
contribuição”, que os levaram ao reconhecimento público no bairro.

A voz que precisa ser ouvida na escola
Teoricamente, a escola, como instituição social, pode ser definida como
um espaço de relações humanas que possibilita a reflexão sobre alguns padrões
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culturais e modelos sociais assim como valores e experiências (Libâneo, 2002).
Desta forma, a instituição de ensino é fundamental no desenvolvimento de
valores como a solidariedade e a cidadania. A ampla gama de conhecimentos
construídos no ambiente escolar ganha sentido, principalmente quando há
interação contínua e permanente entre o saber escolar e os demais saberes, entre
o que o aluno aprende na escola e o que ele traz para a escola. O relacionamento
contínuo e flexível com a comunidade favorece a compreensão dos fatores
políticos, sociais, culturais e psicológicos que se expressam no ambiente escolar
(Parâmetros Curriculares Nacionais, 1998).
Essa definição, no entanto, parecia estar ameaçada, principalmente para estes
adolescentes. A tomada de consciência, ou pelo menos a reflexão constitutiva
que leva esses adolescentes a ter uma formação crítica sobre a situação do seu
ambiente escolar, começou a aparecer com impressionante clareza nas discussões
do grupo a partir das ações concretas do jornal. Todas as idéias e discussões
desenvolvidas pelos adolescentes ao longo do processo grupal argumentavam a
favor da incorporação da dimensão ambiental no cotidiano escolar, não apenas
como um tema excepcional, pois para eles a “escola e os alunos poderiam ajudar
mais a comunidade, se cada um fizer sua parte o bairro ficaria muito melhor”.
Atitudes de solidariedade, de cooperação, de participação social e de
justiça são aspectos dos cidadãos que a escola deve estimular nos alunos, mas
esses aspectos não são reconhecidos como existentes em sua plenitude pelos
adolescentes. A voz dos adolescentes ecoa de modo claro e preciso, solicitando
mudanças de atitudes, como se pode observar nestas falas dos adolescentes ao
refletirem sobre a importância da escola na vida deles:
“A escola deveria ser melhor, e deveriam respeitar os alunos”.
“A gente vê que o professor às vezes num quer nem saber, faz a chamada e fica
enrolando”
“A escola é importante pra mim, porque é nela que a gente aprende um monte
de coisas importante pra nossa vida... lá onde eu estudo o único problema é a
violência... uma vez uma menina pegou uma faca e foi pra cima da outra, eu
acho que ela furou ela... deu maior coisa, até policia tava lá...”
“A gente queria fazer um projeto lá, de educação ambiental, mas a pedagoga
disse que isso era fogo de palha nosso, coisa de adolescente!”

Para esses adolescentes ansiosos por mudança, a escola precisa ser
transformada, exercer seu papel e permitir a construção plena de um caminho
socioambiental responsável. Essa voz adolescente, que quer ser ouvida, sabe
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de suas limitações, mas se coloca de forma brilhante no banco de aprendiz:
“A escola é boa, eu gosto dela. A gente sabe que às vezes a gente bagunça e que
também não respeita o professor, mas a gente quer mudar isso, mas ai parece
que não confiam na gente”.
Apesar de alguma limitação na avaliação geral do ambiente escolar,
constatava-se que os adolescentes gostariam de ser incluídos como sujeitos
atuantes escola. Porém, na escola lhes era solicitado pouco, pois segundo
uma adolescente a professora não lhes dava atribuições dizendo que nada
era duradouro, era “fogo de palha de adolescente”. Com o planejamento de
atividades do grupo de educação ambiental na escola, como a apresentação da
peça teatral sobre Biodiversidade Amazônica, palestrinhas sobre coleta seletiva
de lixo e campanhas de melhor uso da água, os adolescentes se tornaram
conhecidos e respeitados pelos alunos e pelos professores. O grupo de educação
ambiental proporcionou aos adolescentes a construção de responsabilidades,
e a escola assegurou a homologação e reconhecimento de suas capacidades.
Assim, ao contrário do que uma professora pôde um dia desistir de incluir os
alunos adolescentes nos seus projetos escolares, possa ter constatado que tal
fogo pode ser o combustível para novas e duradouras propostas num ambiente
de formação de cidadãos racionais e afetivos. A insatisfação e inconstâncias
de interesses observados nos adolescentes no início do grupo foram sendo
substituídas por metas que eram cumpridas com seriedade e alegria.
Em resumo, a troca de opiniões, a capacidade do diálogo, da negociação,
de discussão de interesses opostos e ritmos de trabalho diferenciados, foram
importantes aspectos de reflexão e ação grupal. Percebeu-se que o diálogo
centrado nas dificuldades e no estímulo das possibilidades permitiu a construção
de assertividades antes não existentes, tanto nas ações concretas como na
argumentação de seus pontos de vista. Segundo alguns adolescentes, essa postura
os ajudou na mudança de comportamento na casa e na escola.
Para esses adolescentes, participar desse processo de pesquisa-intervenção
foi uma oportunidade para um novo aprendizado socioambiental e possibilidade
de novas relações sociais com outros. Ao sentirem-se protagonistas dessa
realização, o bem-estar pessoal se expandiu a outros ambientes como a casa,
a escola e a floresta. Essas relações de estímulo psicossocial nem sempre são
possíveis quando se trata de um espaço social fragmentado que evidencia as
desigualdades sociais de uma forma extrema. Contudo, a mudança pessoal
transformou o entorno comunitário, onde a carência de oportunidades compõe
o cenário mais visível.
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Considerações finais
Diante das constatações apresentadas, percebe-se que o adolescente pode
e deve estar inserido como ator e protagonista na construção de um melhor
ambiente. Conhecer as expectativas, os desejos, as limitações, os sonhos e a
realidade vivida por eles é certamente um alimento fecundo para a formulação
de novos conhecimentos e programas. Nesse sentido, a pesquisa-intervenção
possibilita um retorno mais vivo e real das demandas reveladas nesse processo.
O empoderamento dos adolescentes a partir dessa modalidade possibilitou a
apropriação gradual dos recursos e o compromisso de cuidado com o ambiente.
Esse processo permitiu aos adolescentes se situarem como pessoas, refletir sobre
sua condição pessoal e coletiva e a partir disso modificar a realidade vivida
no ambiente em que se inseriam. Essa modificação foi vislumbrada nas ações
proporcionadas no programa de intervenção.
A relação de mútua confiança entre pesquisadores e adolescentes permitiu
a construção de um compromisso ético. Além disso, o abandono da postura
de isolamento técnico e onipotência de conhecimentos dos pesquisadores
permitiram a abertura do diálogo de saberes e vivências. Percebemos, assim,
que pesquisa e intervenção, apesar das suas singularidades, estão imbricadas
uma na outra e na diversidade. É uma prática de vários saberes envolvidos
numa mesma meta, cada qual contribuindo com uma parte que forma um
todo indivisível. Essa proposta une especialidades e atores e se opõe a separar
o institucional e o comunitário, o individuo e a sociedade, o ambiental e o
social, o adolescente e o adulto.
Os pilares desse modelo são forjados na procura de sentido e coerência
das ações desenvolvidas e do significado comum formado por múltiplas
mãos e vozes na promoção da autonomia e bem-estar das pessoas que
buscam soluções para os seus problemas. Isso exige inicialmente um
compromisso profissional e uma postura ética com os problemas sociais
vividos pelas pessoas. Incluem-se aqui, inexoravelmente, valores e ideologias
que estejam pautados na promoção humana, no respeito à diversidade, na
valoração de culturas diferenciadas, na equidade social, na promoção da
paz e zelo com o meio-ambiente. A mediação do profissional na busca da
compreensão das formas de pensar e agir das pessoas é sem dúvida um elo
crucial de empoderamento na relação pessoa-ambiente, para a construção
de caminhos para um florescer vigoroso de protagonismo socioambiental
na adolescência.
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Juventude: técnica e território
Maria Aparecida Tardin Cassab e Clarice Cassab

Este artigo apresenta e discute uma experiência de pesquisa-intervenção
desenvolvida com jovens pobres moradores de uma cidade média da Zona
da Mata mineira. Para isso, se inicia com a apresentação dos marcos teóricoconceituais que conduzem o estudo. Em seguida, são discutidos os fundamentos
teórico-metodológicos da pesquisa-intervenção em sua apropriação no
campo das ciências sociais aplicadas, recuperando-se nessa apropriação sua
dimensão política. O terceiro ponto do texto apresenta a pesquisa-intervenção
“Observatório da rede de atendimento sócio-assistencial a infância e juventude
em Juiz de Fora” em sua dinâmica. Ao final ,são apresentadas as conclusões ainda
provisórias em relação à pergunta da pesquisa.

A questão: técnica e espaço
Ainda que circunscritas a uma condição social e espacial bastante localizada,
as questões desse trabalho guardam uma possibilidade de diálogo universalizada.
Trata-se de buscar entender a relação entre juventude e cidade através de uma
ação política desenvolvida junto com os jovens. A estratégia metodológica
para o alcance destes objetivos está mediada pelo domínio da cidade através
da apropriação da técnica de geoprocessamento e de produção de página na
internet por parte dos jovens participantes do projeto.
A questão central da pesquisa pode ser formulada nos seguintes termos: a
apropriação e uso por jovens pobres de técnicas, que são de domínio do capital,
pode potencializar sua ação política na cidade através de um novo entendimento
das relações sociais e espaciais que se configuram na cidade?
Cabe um parêntese para uma breve compreensão do conceito de ação
política. Para Arendt (1989), a ação política é expressão da condição humana.
Os homens se definiriam pelo agir entre seus pares e, dessa maneira, influindo
no destino do mundo comum. Nesse sentido, a compreensão antecipa a ação
244
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e, portanto, compreender a realidade, percebê-la é o primeiro passo para poder
agir. Essa é a direção para se chegar à ação entendida também como construção
de algo novo. Esta capacidade de agir em meio à diversidade de idéias e posições
seria a base da convivência, da liberdade e da possibilidade de criar algo novo. A
ação política, como toda ação, é sempre o começo de algo novo e, como tal, ela
é, em termos de ciência política, a própria essência da liberdade humana.
Acrescente-se ainda que a ação é o elemento que reúne atividade e projeto,
presente e futuro. A ação manifesta tanto as condições historicamente herdadas
quanto o projeto de sua transformação e “sem a consideração da vontade, isto é,
sem a crença na capacidade de superação do herdado, do passado–presente, não
haveria a possibilidade de um humanismo concreto” (RIBEIRO, 2003, p.31).
O marco de referência para a reflexão é a noção de território, como o
arranjo político de domínio dos corpos dos sujeitos, através da concentração
espacial de técnicas disponíveis ao capital para a produção, a circulação e o
consumo no urbano.
É necessária uma breve distinção entre cidade e urbano. O urbano é o
abstrato, que define relações materiais e sociais na reprodução da vida. A
cidade é o visível destas relações e processos sociais. Souza (1997) lembra algo,
que pode parecer óbvio, mas que se dissolve em sua reificação: a cidade é uma
construção humana, portanto carregada de intencionalidades. Por este caráter,
a cidade é uma negação da natureza. Esta intencionalidade humana produzida
nas formas espaciais se faz pela mediação das técnicas, através do trabalho. Para
Santos (1996), é o homem quem anima as formas espaciais pela atribuição de
conteúdos e então, somente por sua ação se torna espaço. “Quando a sociedade
age sobre o espaço, ela não o faz sobre os objetos como realidade física, mas
como realidade social (...)” (SANTOS: 1996, p.109).
Isso que parece óbvio é para os indivíduos como uma segunda natureza,
percebida como uma paisagem deshitoricizada, fragmentada e esvaziada da
ação humana. Seu processo de naturalização se funda na própria divisão social
do trabalho e na obliteração das histórias e ação política dos trabalhadores no
domínio e difusão das técnicas.
As técnicas incluem o tempo e são parte da produção da percepção dos
sujeitos do espaço, tanto em sua experiência física sensível, como nas formas
imaginadas.
“O espaço se impõe através das condições que ele oferece para a produção,
para a circulação, para a residência, para a comunicação, para o exercício da
política, para o exercício das crenças, para o lazer e como condição de ´viver
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bem`. Como meio operacional, presta-se a uma avaliação objetiva e como meio
percebido está subordinado a uma avaliação subjetiva” (Santos, 1996, p.55).

Esta é a base sobre a qual se produz a questão da pesquisa-intervenção de
que trata este texto. Os objetivos estabelecidos no trabalho desenvolvido junto
a jovens em Juiz de Fora, e que será à frente descrito, são: 1) a desnaturalização
pelos jovens da cidade em suas divisões, paisagens e hierarquias, através da
compreensão de que a des-ordem é parte da ordem; 2) a desnaturalização dos
arranjos territoriais de domínio político do corpo, através do circular pela cidade;
3) a desnaturalização do arranjo que delimita fronteiras na cidade, através do
reconhecimento da ação do poder público na produção de territórios, através
das políticas sociais e da rede sócio-assistencial de atendimento à infância e
juventude.
É importante examinar os fundamentos teórico-metodológicos da
pesquisa-intervenção, pois são fundamentais para a compreensão do percurso
traçado e dos resultados obtidos.

A pesquisa-intervenção em seus fundamentos teórico-práticos
Esta estratégia define-se a partir da compreensão do próprio exercício da
pesquisa também como ação política. Ainda que de forma diferente da corrente
nos debates no campo da Psicologia sobre a pesquisa-intervenção, é preciso
estabelecer as bases da compreensão assumida sobre essa modalidade de pesquisa
no contexto da universidade pública hoje.
Nos limites deste texto não cabe fazer um amplo debate sobre a universidade
pública no Brasil, hoje, e as inflexões que os projetos para sua reforma, na
pauta de discussão do governo federal vêm sofrendo. A universidade fundada
no preceito constitucional do tripé ensino-pesquisa-extensão, que regula o
trabalho docente, está em questão. Porém, não é possível pensar a viabilidade
da pesquisa-intervenção sem problematizar dois aspectos fundamentais.
O primeiro é a questão do tempo da pesquisa. Premidos por uma lógica
produtivista e quantitativa, os professores pesquisadores são avaliados não pela
qualidade e relevância social de sua produção, mas pelo número de artigos
publicados e de participação em congressos, eventos, etc. Ou seja, o quanto
ele é capaz de “estar na moda” em um determinado tema. Ora, a pesquisaintervenção é o contrário disso, ela supõe um tempo lento, pois os resultados
estão submetidos a sua própria concepção como criação
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“dispositivos de análise da vida dos grupos na sua diversidade qualitativa, e isso
significa que esta proposição investigativa tem como alvo o movimento, as rupturas que as ações individuais e coletivas imprimem no cotidiano. Os processos
em desenvolvimento na pesquisa-intervenção produzem permanentemente
a realidade na qual cada um de nós e os diferentes grupos são um modo de
expressão” (Rocha, 2006, 169).

O segundo aspecto é a própria concepção da extensão como parte da
atividade universitária. Entendida muitas vezes como uma atividade menor
em relação ao ensino e pesquisa, ela é desvalorizada por determinados
segmentos ou assumida de modo instrumental, sem que com ela se produza
novos conhecimentos e metodologias, técnicas, e sem articulação às demandas
sociais.
Ressalvada a questão política desse tipo de pesquisa como uma importante
orientação teórico-metodológica na construção de conhecimentos, resta ainda
o debate de sua própria forma de produção de conhecimentos, sua validade e
escopo político. Sem desconhecê-la no campo da Psicologia, em suas conexões
com as proposições com o movimento institucionalista (cf. Rocha, 2006;
Maraschin, 2004), o ponto de partida assumido no projeto “Observatório da
rede de atendimento a infância e juventude” é diverso deste.
Para que seja possível compreender a proposição teórico-metodológica do
projeto é necessário pensar-se acerca de quatro elementos que a fundamentam:
a relação sujeito-objeto no processo de produção do conhecimento, a forma de
apropriação do real pela consciência do sujeito cognescente, a prova de validade
do conhecimento produzido e a perspectiva de atividade teórica.
O ponto de vista da pesquisa, na qual o modo de contato com a realidade
está inscrita na ação, supõe a compreensão da realidade como um dado objeto,
portanto sob a forma da percepção possível do sujeito sobre o objeto. A radical
exterioridade do sujeito exclui a atividade prático-crítica humana como meio
de conhecer a realidade e exclui a sensibilidade e a intuição, porta de entrada
na aproximação ao real, como atividade prática humano-sensível. A pesquisaintervenção, ao contrário, estabelece a atividade prática, e a prática de caráter
transformador, como a via de apreensão do mundo, pois estabelece as mudanças
– o movimento – como seu foco investigativo. Assim, o conhecimento é sempre
ativo em todos os seus níveis.
No percurso de conhecer o sujeito, se apropria do real. Nesse ponto de vista
o real que se apresenta como caótico só o é em sua aparência, pois pode ser
apropriado pelo sujeito como totalidade, conhecendo a realidade nas conexões
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entre os fatos. Porém, a totalidade é sempre movimento e transformação,
portanto, sempre incompleta. A atividade de conhecê-la é antes de tudo a
apropriação de cada fato como momento de um todo e o conhecimento dos
fatos vem a ser o conhecimento do lugar que eles ocupam na totalidade da
própria realidade.
Só se pode conhecer através da cisão do todo, pelo procedimento analítico,
que decompõe o real, para reproduzi-lo como totalidade concreta na consciência
do sujeito. Na pesquisa-intervenção todos os partícipes da atividade estão
envolvidos neste movimento. O conhecimento será apropriado de diferentes
maneiras a partir da inserção específica de cada um dos sujeitos, pois ele é
um dos modos de apropriação do mundo que compõe sentidos objetivos e
subjetivos. A descoberta dos sentidos objetivos das coisas deriva da criação no
homem de um sentido correspondente. O sentido da coisa e o modo pelo qual
se apropria da realidade são um produto histórico-social. Assim, cada modo de
apropriação, sensível ou racional, é uma atividade baseada na prática objetiva
humana, na construção da realidade pelos homens e, portanto, encontra-se
ligado a todos outros modos. Cada objeto percebido, observado ou elaborado
pelo homem é parte de um todo, muitas vezes não explicitado, que o ilumina
e o revela em sua singularidade. O movimento da decomposição precisa ser
refeito na contramarcha da síntese no qual o sujeito recompõe as coisas em suas
relações e dinâmicas como totalidade concreta.
Este é o movimento dialético que opera a partir das contradições na
recuperação da concreticidade em busca de reconhecer, nas relações e produções
humanas, a atividade e operosidade dos sujeitos e de encontrar então “a
autêntica realidade do homem concreto por trás da realidade reificada da cultura
dominante, de desvendar o autêntico objeto histórico sob as estratificações das
convenções fixadas” (Kosik, 1976, p.20).
A força e validade do conhecimento produzido nesse ponto de vista não é
um problema que se resolva no próprio pensamento, mas é essencialmente um
problema prático nos termos em que sua validade precisa ser historicamente
comprovada como forma explicativa do real na própria atividade. Nesse ponto
de vista, o conhecimento é ferramenta de apreensão do mundo na ação, pois a
mudança das circunstâncias e da própria atividade supõe a mudança das práticas
sociais coletivas. Como Marx afirma na 11ª Tese sobre Feuerbach, “os filósofos
não fizeram mais que interpretar o mundo de forma diferente; trata-se, porém
de modificá-lo” (MARX, 1963, p.79).
A pesquisa-intervenção traz em si um potencial de desestabilização e
instituição de novos movimentos, pois se realiza como “criação de territórios
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de conhecimentos-subjetividades que põem em movimento, no mesmo ato,
conhecimento, intervenção e autoria” (Maraschin, 2004).
Em síntese, a proposta de pesquisa-intervenção se contrapõe às orientações
recentes da política de pesquisa dos organismos de fomento, em particular às
exigências de produtividade docente, aligeramento de prazos para titulação na
pós-graduação e dissolução da dimensão autoral e singular na produção que
aponta possibilidades de renovação no conhecimento produzido.
Feitas estas considerações sobre os fundamentos teórico-metodológicos
acerca da pesquisa-intervenção, é possível partir para a discussão do próprio
conteúdo da experiência.

O Observatório como experiência de pesquisa-intervenção
Os jovens

A construção do “Observatório da rede socioassistencial de atendimento à
infância e juventude em Juiz de Fora” contou com a participação dos 29 jovens
integrantes do programa “UFJF: Território de Oportunidades”. Este, por sua
vez,
“consiste na instituição de um programa de bolsas de animação e produção
cultural para jovens, alunos da rede do ensino médio público de Juiz de Fora.
Seus objetivos foram pensados no sentido de democratizar o acesso a universidade pública, através do oferecimento de oportunidades de aprimoramento
de estudos e potencialização de vocações com vista a oferecer para os jovens
participantes do programa oportunidades de acesso ao conhecimento e ao
trabalho vocacionado” (Cassab, Cassab 2005, p.53).

Os jovens participantes do projeto são moradores do entorno do campus
da universidade, alunos da rede pública de ensino médio, com idade variando
entre 15 e 17 anos, e bolsistas juniores de extensão da universidade.
No que se refere ao perfil sócio-econômico dos jovens, observa-se que
mais da metade tem 15 anos de idade (51,6%) e está no 1º ano do Ensino
Médio (74%). São oriundos de famílias com a seguinte composição: 58% dos
jovens residem com três ou quatro pessoas, 32,3% com cinco ou mais e 9,7%
com uma ou duas pessoas. Observou-se também que 29% desses jovens não
contam com a presença paterna ou materna no âmbito domiciliar, 16% deles
com irmãos e/ou sobrinhos com idade inferior a seis anos de idade Quanto à
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renda familiar, tem-se que 48,4% possuem renda até dois salários mínimos,
38,7% de dois a quatro salários, enquanto que 12,9% possuem renda familiar de
quatro salários mínimos ou mais. A renda per capita média entre essas famílias
é de R$133,00.
Quanto à ocupação profissional de seus pais, observa-se que entre as
mães, com idade que variam de 31 a 63 anos, 48,3% desenvolvem atividade
de doméstica/diarista, 29% são “do lar”, 6,5% estão desempregadas, enquanto
que 16,2% possuem, como ocupação profissional, atividades como balconista,
acompanhante, cozinheira, etc. Quanto aos pais, com idade que variam entre
31 e 63 anos, 47,9% estavam ocupados em atividades que exigem algum grau
de especialização, como de pedreiros, eletricistas, mecânicos, comerciantes e
técnico em enfermagem; 13,9% em atividades de porteiro e jardineiro; 8,7%
encontravam-se desempregados e 26,1% aposentados.
Do total de jovens participantes do projeto, 90% possuem irmãos com
idade entre 04 e 25 anos, sendo que desse total há 53,5% com irmãos que
são estudantes e 17,9% possuem irmãos que se encontram atualmente
desempregados. Dentre as outras ocupações desenvolvidas pelos irmãos dos
jovens, encontram-se atividades de pedreiro, balconista, aprendiz, repositor
de mercadorias, etc, sendo em sua maioria atividades do setor de serviço com
baixa remuneração. Foi ainda declarado por alguns jovens (13%) o convívio
familiar com outros parentes como avô, avó, tio e tia, cuja ocupação profissional
assemelha-se à ocupação dos pais ou irmãos: acompanhante, aposentado, do
lar, servente de obra, etc.
A quase totalidade dos jovens (84%) declarou não trabalhar, enquanto
que 16% afirmaram trabalhar como office-boy, aprendiz, entregador de pães e
ajudante, também desempenhando atividades de baixa remuneração.
No que diz respeito ao fato de contribuir com a renda mensal da família,
77,5% disseram não o fazer, enquanto 6,5% observaram contribuir às vezes ou
“sempre que posso”, “quando consigo pegar um servicinho”; sendo que 16%
declararam contribuir sempre “ajudando nas compras” ou ”pagando contas” e
“comprando o gás”.
Quanto à participação em algum movimento/grupo na escola e/ou
comunidade, verificou-se que 51,6% dos adolescentes declararam participar de
alguma atividade, sendo tais atividades descritas como: participação no grupo de
teatro da escola; da igreja, em atividades de catequese e outras; participação no
coral; no time esportivo do bairro ou clube; treinamento em centros esportivos;
escoteiro e ainda participação no curso de informática promovido por uma
ONG de democratização de informática.

Juventudes e sociedade 251

Este breve perfil mostra que os jovens atendidos no projeto ainda contam
com a família como rede de proteção social. O próprio fato de alcançarem o
ensino médio indica que, mesmo sendo precária a capacidade econômica das
famílias, os jovens têm conseguido se sustentar na escola por mais tempo. É
preciso ainda ressaltar o índice de atividades associativas dos quais participam,
em particular de atividades culturais locais. Isso talvez se justifique pelas
características dos bairros de origem e de dinâmicas ainda existentes em cidades
médias.
Além destes, é preciso ainda mencionar os jovens alunos da universidade
que, como bolsistas de extensão e de iniciação científica, participam do projeto
em um princípio de jovens educando jovens.

Montagem e execução do projeto
A realização do projeto do Mapeamento/Observatório baseou-se na
elaboração e aplicação de questionários nas instituições de atendimento à
infância e juventude na cidade e posterior sistematização dos dados coletados em
um banco georeferenciado e disponibilizado na internet. A ida a campo serviu
para atender um duplo objetivo: levantar a situação da rede de atendimento e
incentivar os jovens circularem pela cidade. Através desses objetivos procurou-se
estimular o debate e a compreensão sobre a cidade e seus processos formadores
e organizadores. Neste momento serão apresentas as etapas da montagem e
execução do projeto.
Os questionários aplicados nas instituições foram organizados por tipo de
atendimento – justiça, instituições de atendimento e conselhos. O instrumento
de pesquisa possuía um questionário geral a todas as instituições, contendo
campos para informações cadastrais, condição da infra-estrutura, tipo de
público atendido etc. Além do questionário geral, o projeto contava também
com questionários específicos, aplicados de acordo com o tipo de serviço e de
atendimento oferecidos pela instituição.
Preparados os instrumentos de pesquisa e feitos os agendamentos nas
instituições a serem visitadas, foi realizada a capacitação dos jovens em oficinas
semanais. Na primeira oficina, apresentou-se a concepção de funcionamento
em rede através do uso de uma dinâmica (teia). O objetivo era mostrar como
o funcionamento em rede pressupõe a articulação/comunicação entre os
diferentes pontos fixos da rede (instituições) para que ocorra a troca com
máxima fluidez e competência. Em um segundo momento, destacou-se a
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importância do projeto, tanto em sua dimensão política quanto na perspectiva
de que a circulação pela cidade constitui um passo fundamental para fortalecer
o sentimento de pertencimento territorial e de cidadania. Num terceiro
encontro foi apresentado o instrumento de pesquisa (questionário) – de modo
a permitir que eles se apropriassem das questões, tirassem possíveis dúvidas e
apresentassem sugestões. Para tanto, foi realizada uma simulação da aplicação
e preenchimento do formulário. Na última oficina antes da ida a campo, foram
dadas algumas orientações no sentido de como realizar a entrevista além de
algumas orientações de como circular pela cidade.
Feito isso, os jovens foram divididos em duplas escolhidas aleatoriamente e
receberam o “Kit de entrevista”, composto por questionário, caneta, vale-transporte
e crachá de identificação do pesquisador. A escolha das duplas foi realizada sem a
participação dos jovens. Isso se justificava no momento pelo desejo de ampliar a
interação entre eles. O objetivo era mostrar a importância do trabalho coletivo.
Após o término das visitas às instituições, os jovens foram divididos em
duplas e iniciou-se a alimentação do banco de dados. Desta forma puderam
se familiarizar com o uso da informática. Para que pudessem alimentar a
base de dados foi oferecido um treinamento que deu um panorama geral das
funcionalidades do sistema. De forma concomitante a alimentação do banco
realizou-se quatro encontros semanais com os jovens participantes do projeto.
Com base na experiência de ida a campo procurou-se discutir a cidade e suas
contradições. Para tanto foi organizada uma série de encontros com o objetivo
de discutir alguns dos princípios e idéias que norteavam o trabalho.
No primeiro encontro procurou-se ouvir o que os jovens entendiam com
cidade. A partir disso pediu-se que eles elaborassem um conceito de cidade.
Tal conceito norteou todas as discussões seguintes. O objetivo era que os
jovens refletissem sobre os elementos que caracterizam e definem a cidade,
desconstruindo alguns pré-conceitos existentes e, por outro lado, construir uma
noção de cidade que fosse coletiva e apropriada por todos os jovens.
No segundo encontro apresentou-se história da cidade de Juiz de Fora. O
objetivo foi construir a idéia de que a cidade se modifica ao longo do tempo.
Não sendo, portanto, algo estático, mas sim dinâmico e mutável, já que é reflexo
da sociedade.
Num terceiro encontro, aprofundou-se a discussão procurando ouvir
a percepção que tiveram da cidade ao circularem. Através dessa discussão
trabalhou-se com os jovens a noção da cidade enquanto espaço desigual e, como
tal, apropriada de forma diferenciada por parcelas de seus moradores. Nesse
encontro também se trabalhou, por meio de poesia e de dinâmicas, a idéia de
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quem constrói a cidade e a quem pertence. Foram distribuídos aos jovens peças que
representavam bairros para que eles pudessem reconstruir a cidade fragmentada.
O objetivo era que, a partir das discussões anteriores, os jovens pudessem perceber
a cidade enquanto totalidade e não enquanto peças isoladas.
Na segunda etapa do projeto, deu-se início a coleta das instituições de
atendimento não específicas à infância e juventude (aquelas que além de
prestarem atendimento a crianças e adolescentes também atendem outros
segmentos como, por exemplo, idosos), Diferentemente do Mapeamento, o
Observatório não contou com a participação dos 29 jovens integrantes do
Território de Oportunidades. Participaram do Observatório 10 jovens. A
capacitação desses se deu a partir da realização de três oficinas: pesquisa de
campo, fotografia e geoprocessamento.
A oficina de capacitação para pesquisa de campo realizou-se em quatro
encontros semanais. No primeiro abordou-se a temática da pesquisa de campo.
Foram apresentados aos jovens os principais instrumentos de pesquisa tais
como, formulários, questionários e ainda, os procedimentos do entrevistador em
relação ao seu entrevistado. Foi possível notar o interesse dos jovens pelo tema
proposto bem como, o estranhamento acerca dos termos utilizados. O segundo
encontro apresentou os diferentes tipos de pesquisa, qualitativa e quantitativa,
trabalhando a construção do instrumento de coleta: o questionário. Nesta etapa
notou-se um maior interesse e participação
O terceiro encontro procurou mostrar as diferentes maneiras de se localizar
na cidade, a começar pelo endereço, referências do local a ser encontrado e
utilização de mapas. Nesse momento também foi apresentado o instrumento
de coleta de dados com o objetivo de que os bolsistas juniores pudessem se
apropriar do formulário a ser utilizado nas futuras entrevistas. Os jovens, nesse
instante, ficaram livres para opinarem sobre o formulário. No quarto encontro
os jovens foram divididos em duplas e apresentou-se o formulário pronto e as
instituições a serem pesquisadas. Os jovens se mostraram mais uma vez, bastante
interessados e ansiosos para o início da coleta de dados.
A segunda oficina abordou a temática da fotografia que trabalhou a
utilização da câmera digital bem como dos elementos externos que influenciam
na qualidade da fotografia. Também foi abordada a história da fotografia e os
mecanismos possíveis de serem utilizados para melhorar uma fotografia (flash,
zoom, photoshop, etc).
Na oficina de Sistema de Informação Geográfica, os jovens tiveram um
contato inicial com o geoprocessamento e o sensoriamento remoto. O domínio
dessa técnica tinha como objetivo que os jovens percebessem como o trabalho
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que desenvolveram no campo se transformaria em uma informação geográfica,
representada por um mapa.
Os alunos aprenderam a utilizar um GPS (Sistema de localização global por
satélites) de navegação, além de conhecerem o sistema de imagens de satélite do
programa Google Earth que mobilizou os alunos ao conhecimento da cidade de
Juiz de Fora e outras cidades do mundo.
À medida que as instituições eram agendadas, os jovens foram encaminhados
para as visitas. Para tanto, a cada dupla de pesquisadores foi entregue um
questionário, vale transporte e máquina fotográfica digital e/ou GPS. Cada dupla
de pesquisadores foi acompanhada por um bolsista da graduação, responsável
por verificar os questionários aplicados, orientar na realização dos relatórios de
visita bem como resolver eventuais problemas na pesquisa de campo.
Após a ida a campo, retomaram-se os encontros semanais, agora na
perspectiva de discutir com os mesmos a “cidade”, associando à discussão a
experiência do campo.
Procurou-se realizar a discussão através de gincanas, dinâmicas com
slides, fotos de Juiz de Fora que mostrassem diferenças entre os bairros, enfim,
o objetivo foi desenvolver as atividades de maneira dinâmica. Dessa forma o
trabalho ficou dividido da seguinte maneira:
No primeiro encontro após a ida a campo, procurou-se discutir/saber
como foi para os jovens circular pela cidade durante o processo de coleta das
informações. Para tanto, realizou-se uma dinâmica – foi distribuído a cada
jovem um questionário a ser respondido anonimamente (a fim de que eles se
sentissem mais à vontade). O questionário foi organizado em dois blocos de
questões. Após terem respondido, os questionários foram redistribuídos para
que cada jovem lesse as respostas do colega e manifestasse a sua opinião.
O primeiro bloco de questões procurou abordar a temática da circulação
pela cidade. Algumas das questões levavam os jovens a refletirem sobre o trajeto
percorrido, de suas casas às instituições visitadas. Em geral, os jovens destacaram
as diferenças estruturais entre os bairros periféricos e o centro da cidade,
relatando que no centro as condições estruturais são melhores, com maior
fluxo de pessoas e comércio, enquanto nos bairros periféricos as condições de
moradia e infra-estrutura são precárias, com a pobreza e o tráfico mais visíveis
que em outros lugares.
Nessa etapa do projeto, os jovens se sentiram mais seguros para tomar
decisões embora tivessem receio em relação à receptividade das pessoas,
principalmente nos bairros mais distantes.
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Para a maioria a ida a campo representou a possibilidade de conhecer
lugares diferentes na cidade, descobrir atalhos/trajetos para circular. Destacaram
também o sentimento de que sempre existe algo a ser descoberto na cidade.
O segundo bloco de questões se voltou para a pesquisa de campo. Foi
consenso entre os jovens que o questionário foi mais fácil de aplicar que o
questionário da etapa do Mapeamento. Em um segundo encontro retomou-se
as atividades ligadas à discussão da cidade. Nesta, procurou-se discutir a questão
da segregação territorial através de dinâmica que os envolvessem e facilitasse a
compreensão do tema.
Nesse sentido foi realizada a seguinte dinâmica: separaram-se os jovens,
sendo que cada um responderia a um conjunto de perguntas, relacionadas ao
tema proposto. No primeiro conjunto de questões os jovens deveriam responder
verdadeiro ou falso.
P:
R:
P:
R:
P:
R:
P:
R:
P:
R:
P:
R:

P:
R:

A cidade é construída pelos homens.
Verdadeiro
A cidade é igual para todos.
Falso, na teoria sim, mas na realidade não, porque os pobres não têm direito a
tudo na cidade
A cidade não muda com o tempo.
Falso
Na cidade os serviços e as pessoas se encontram dispersos.
Verdadeiro
Convivem na cidade, de maneira igual, e em mesmas condições ricos e pobres.
Falso, porque os ricos podem coisas que os pobres não podem
Existe na cidade o lugar destinado à moradia de ricos e pobres.
Esta questão foi a mais polêmica, a jovem respondeu ser falso, justificando que
as pessoas podem morar onde elas quiserem, entretanto, os outros dois jovens
discordaram afirmando que existe o lugar destinado à moradia de ricos e pobres
na cidade, pois o pobre nunca vai poder morar num condomínio de luxo enquanto
o rico pode escolher onde morar.
Os pobres não possuem acesso restrito aos equipamentos e serviços da cidade.
Falso, pois os pobres não têm o mesmo acesso as coisas da cidade, como por exemplo,
um pobre não pode freqüentar um restaurante chique, o Alameda, a Privillege.

O segundo conjunto de perguntas reuniu questões abertas. Nesse momento,
procurou aprofundar a idéia de que a ação dos homens, movidos por seus
interesses, modifica o espaço da cidade.
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R: O jovem falou que de um modo geral, os bairros se diferenciam do centro no que
se refere ao fluxo de pessoas, serviços, oportunidade de emprego, estudo, que
são maiores no centro.
P: Quem constrói a cidade?
R: Nessa resposta percebemos que os jovens entendem com clareza que é o homem,
“o povo, os trabalhadores, as pessoas é que constroem a cidade”
P: Como a ação do homem modifica a cidade?
R: Através da industrialização, da cultura, construção de prédios, casas – nesse
momento os jovens citaram as favelas como sendo horríveis, com esgoto a céu
aberto, mau cheiro, as casas/barracos umas coladas nas outras, ruas sujas sem
asfalto.
P: Quais as diferenças entre os bairros Dom Bosco e São Mateus?
R: O Dom Bosco é um bairro pobre, as casas são ruins, feias e tem pouco comércio,
talvez seja porque além de ser um bairro longe do centro o Dom Bosco tenha
sido quilombo no passado, já o bairro São Mateus tem casas bonitas, tem muito
comércio, tem mais prédios e fica perto do centro da cidade.
P: Ricos e pobres freqüentam os mesmos lugares de lazer e diversão? Aonde vocês
vão?
R: Não, pois o rico pode ir onde quiser, e o pobre não porque não tem dinheiro.
Lugares que freqüentam: bares no centro da cidade, Alameda na Zona Sul - pois no
Santa Cruz dá muito “pivete”, German Village, e Villa das Tochas- casas noturnas
próximas a casa deles, Teatro Fórum da Cultura - .
P: Jovens pobres circulam com liberdade e sem constrangimento pela cidade? Por
quê?
R: Não. Depende do lugar que ele vai, eu acho que o jovem vai no lugar onde ele
se sente bem, quem gosta de funk vai no funk, porém eu já vi um amigo meu
sendo expulso de um lugar porque ele estava usando chinelo, ele ficou com muita
vergonha.
P: Todos têm direito à cidade?
R: Na teoria sim, mas na realidade não, pois a pessoa precisa ter dinheiro pra ter
direito a tudo na cidade e tem certos lugares na cidade que são muito violentos,
cheios de “gangs”.

Ao circularem os jovens vivenciaram a cidade em suas contradições e
puderam perceber a contradição existente nos processos que produzem e
reproduzem a segregação. Pois, se de um lado “o povo, os trabalhadores, as
pessoas é que constroem a cidade”, por outro, “o rico pode ir onde quiser, e o
pobre não porque não tem dinheiro”. Assim, se o direito à cidade é, ao menos
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na teoria, para todos, “na realidade não [é], pois a pessoa precisa ter dinheiro
pra ter direito a tudo na cidade e tem certos lugares na cidade que são muito
violentos, cheios de gangs”.
A segregação espacial se caracterizaria como um processo onde diferentes
grupos se concentram em diferentes áreas e bairros da metrópole. Na formação
das cidades brasileiras o que se observa é a existência das mais variadas formas
de segregação, desde aquelas produzidas pela etnia, nacionalidade até as de
classe. Assim,
“A segregação urbana ou ambiental é uma das faces mais importantes da
desigualdade social e parte promotora da mesma. À dificuldade de acesso aos
serviços e infra-estrutura urbanos (transporte precário, saneamento deficiente,
drenagem inexistente, dificuldade de abastecimento, difícil acesso aos serviços
de saúde, educação e creches, maior exposição à ocorrência de enchentes e
desmoronamentos etc.) somam-se menos oportunidades de emprego (particularmente do emprego formal), menos oportunidades de profissionalização,
maior exposição à violência (marginal ou policial), discriminação racial,
discriminação contra mulheres e crianças, difícil acesso à justiça oficial, difícil
acesso ao lazer. A lista é interminável” (Maricato, 2003, p.152).

A segregação espacial representaria as diferenças sociais, pois, se de um
lado o espaço urbano possuiria os recursos necessários à reprodução social,
a distribuição desses recursos refletiria chances desiguais de acesso (Queiroz
Ribeiro, 2003). Sendo assim, a segregação se comportaria como a espacialização
da divisão em classes da sociedade, em que se manifestam as diferenças entre
aqueles que podem se utilizar de grande parte da cidade, e os que usam apenas
uma reduzida parte desse espaço. O que significa a possibilidade de pensar a
cidade como objeto de apropriações diferenciadas. É nesta lógica que se processa
o afastamento daquele que não é desejável.
Num momento posterior pretendeu-se retomar e ao mesmo tempo
aprofundar a discussão acerca da segregação territorial, enfatizando a
questão polêmica da oficina anterior: “existe um lugar destinado à moradia
de ricos e pobres na cidade”. A princípio retomou-se o que foi realizado no
encontro anterior, a dinâmica, as discussões realizadas, e a polêmica citada.
Em seguida, foram apresentados aos jovens os objetivos de todo trabalho
realizado.
Para começar, foi perguntado aos jovens: Por que é importante circular
pela cidade?
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L. 17 anos: “Circular pela cidade é importante para conhecer o espaço, os
bairros da cidade e aprender a se localizar”.
Em seguida, indagou-se: Por que conhecer a cidade é importante?
L. 17 anos: “Pra saber dar informações”
W. 17 anos: “É bom saber onde ficam os bairros na cidade, pois assim quando
vemos uma notícia no jornal, sabemos onde aquilo aconteceu”.

Posteriormente apresentou-se uma seqüência de slides, com fotos de alguns
bairros da cidade. Os jovens teriam que descrever suas impressões das imagens e em
seguida identificar a qual região da cidade pertence o bairro. A primeira imagem
foi de um bairro periférico da cidade, os jovens afirmaram que: “Parece uma favela
que existe perto da minha casa”, “É tenebrosa, é muito triste olhar pra um lugar
desses. Eu sei que eu não tenho uma condição de vida muito boa mas, perto dessa
foto eu me sinto uma princesa, é muita pobreza, eu não gosto nem de ver”.
Quando perguntados sobre o porquê desse espanto afirmou-se que: “Eu
acho que isso tem haver com o descaso do governo, tem gente que fecha os
olhos para a realidade” ou que “Tem gente que mora no Santo Antônio e já nem
tem mais medo de nada”. Indagou-se então se poderia o rico andar num lugar
pobre como o da fotografia. Um dos jovens respondeu que “o rico vai me olhar
atravessado pelo fato de eu ser negra e a forma como estou vestida”.
Nesse momento, indagou-se o que eles estavam vendo na fotografia. Pediuse para que descrevessem a paisagem. Eles atentaram para o fato de não ter
asfalto, o mato nas ruas, sujeira, casas aglomeradas, sem rede de esgoto, energia
elétrica, etc. Um dos jovens ponderou que “quem tem poder econômico pode
escolher onde morar”. Questionados sobre a qual região da cidade pertence o
bairro da foto, os jovens ficaram em dúvida entre três: Leste, Centro e Sul, por
serem regiões próximas umas das outras.
A segunda imagem exibida foi a do centro da cidade. Foram comparados
os dois bairros em seus aspectos estruturais como: asfaltamento, paisagismo,
comércio, padrão das construções, fluxo de pessoas. Para um dos jovens dava
para “perceber claramente, a diferença entre as ruas do bairro e do centro, não
tem lixo na rua, mato, é asfaltada.”
O terceiro slide mostrou uma fotografia do bairro que faz fronteira com
condomínios luxuosos da cidade. Logo que viu a foto, W. 17 anos, atentou para
o muro que separa o condomínio fechado da parte do bairro com construções
populares. Identificaram essas moradias, ainda que populares, como melhores
que as do bairro anterior. W. também atentou para a existência de muros
separando as casas dentro do condomínio e para as áreas de lazer a que os
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outros moradores do mesmo bairro não têm acesso. Não tiveram dificuldade
em localizar no mapa a região a que pertence o bairro.
O quarto slide apresentou uma foto aérea de uma área da cidade ocupada
por conjuntos habitacionais, adensada, com pouca vegetação, conjuntos
habitacionais, ausência de áreas de lazer e casas divididas em blocos perto
da linha do trem. Identificaram como região norte, mas o bairro situa-se na
região noroeste. No entanto, essa é uma confusão comum até mesmo entre
os moradores da região. Vale ressaltar que os jovens não visitaram nenhuma
instituição naquela região.
Os slides seguintes apresentaram fotos de bairros da região oeste, local de
moradia dos jovens, com o intuito de sinalizar as contradições existentes naquela
região. Os jovens relataram não conhecerem, embora seja um bairro próximo ao
deles. Sobre a região, eles apontaram para as diferenças entre esta (tem arborização,
não é tão adensado) e o bairro anterior. Procurou-se enfatizar que esta é uma
região com grandes diferenças, como por exemplo, os condomínios fechados e
áreas de invasão.
Exibiu-se uma fotografia de uma rua situada em um dos bairros da Zona
Oeste, bem próxima ao portão da UFJF. Os jovens identificaram como uma rua
de pobre. Quando perguntados o por que dessa impressão, responderam:
L: “Pela estrutura das casas, sem padrão, pessoas humildes procurando a
evolução de suas vidas. A forma como elas estão vestidas. As pessoas moram
na rua.”

Perguntou-se então se estivesse na foto uma pessoa branca e bem vestida ela
diria que ela mora naquela rua. Embora tenha mostrado certa dúvida a jovem
respondeu que não. Nesse momento destacaram a evolução do bairro, as novas
construções, a melhoria na estrutura das casas.
Após a apresentação de slides, intensificou-se a discussão sobre a existência
de uma segregação territorial que dificulta a circulação de pobres e ricos. Nesse
momento, explicou-se o conceito de cidade fragmentada, ou seja, formada
por pedaços diferentes, que refletem a desigualdade social, fruto da relação
entre capital e trabalho. Essa desigual relação faz com que a escolha do local de
moradia seja condicionada pelo salário, o quanto se pode pagar. Os que podem
pagar mais escolhem os melhores lugares, enquanto os que não podem pagar
ou podem pagar pouco ficam com os lugares que sobram.
Perguntados se todos os moradores da cidade teriam direito a ela, um dos
jovens respondeu que “na teoria sim, mas na realidade não, pois a pessoa precisa
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ter dinheiro pra ter direito a tudo na cidade e tem certos lugares na cidade que são
muito violentos, cheios de “gangs”. O jovem sinaliza dois fatores que impediriam
o pleno direito a cidade. Um resultante das diferenciações de renda. Para ele
apenas aqueles que “possuem dinheiro” teriam direito a todas as possibilidades
que a cidade oferece. Mesma orientação apontada por L. ao afirmar que “(...) o
rico pode ir onde quiser, e o pobre não porque não tem dinheiro”. O outro seria a
restrição imposta pela violência. Ambas dificultam a livre circulação e permanência
desses jovens na rua.
Em entrevista de avaliação do trabalho foi perguntado aos jovens se eles
permaneciam muito tempo em casa. A maioria respondeu que fica pouco sendo
que quando estão nas ruas suas atividades variam entre ida a bares, à casa de
amigos, à igreja, à praça do bairro, à danceterias, e ainda, à práticas de esportes
bem como práticas musicais, tendo se destacado como grande preferência, as
quatro primeiras atividades citadas.
Foi constatado que a grande motivação para os jovens é a diversão, sendo
ela encontrada no cinema, no encontro com amigos, em praças públicas, e em
atividades esportivas. Todos os entrevistados preferem sair com os amigos, pois
alegam que quando estão em grupo “a diversão é maior”.
A maioria evitaria freqüentar outros lugares, sendo que os motivos
apresentados para tal, foram bastante particulares, alguns tendo em comum
somente o fato de haver rivalidade entre bairros. Este mesmo fator já
causou constrangimento para alguns deles, ao passo que esta situação - de
constrangimento - foi reproduzida também devido ao preconceito como se pode
perceber no relato de um deles: “No shopping Alameda, as pessoas te olham com
menosprezo, me senti como um mendigo, não pela roupa que estava vestida. Por
quê? Pela condição de vida deles, mas a sociedade é que não aceita”. Somente
dois dos entrevistados afirmaram que não passaram por uma situação de medo
ou constrangimento nas ruas. O maior temor que os jovens apresentaram ter é
de serem assaltados ou sofrerem algum tipo de violência.
Antes do projeto, os jovens afirmaram não ter noção da dimensão da
cidade em que vivem bem como das diferenças e semelhanças entre os bairros.
Porém, depois dessa experiência, apenas um deles afirmou não ter mudado sua
percepção sobre a cidade. Em contrapartida, os outros passaram a ter maior
informação do espaço em que estão inseridos e das contradições de renda e
classe existentes no mesmo, além de terem mudado a forma de se relacionar
com outras pessoas.
Assim, é válido ressaltar algumas das falas dos próprios jovens que indicam
as mudanças acarretadas após sua participação no projeto:
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“Mudou muitas coisas, ensino, minha vida mudou muito. No começo eu era
um ponto no meio do nada, agora sou um ponto no meio de vários pontos.”
“Ah, acho que o olhar com outros olhos mesmo, saber que tipo, nem todas as
pessoas que estão morando na favela estão lá porque são bandidas é porque
elas não tiveram oportunidade mesmo, acho que isso foi uma coisa assim, bem
hoje em dia eu vejo tudo diferente.”
“Depois que eu passei pelo projeto eu passei a ter uma maturidade bem maior,
o pessoal puxou minha orelha para o meu melhor.”

O projeto causou alteração na percepção dos jovens sobre a cidade, como
exemplo, temos a melhoria na localização, o que lhes proporcionou uma maior
segurança para se locomoverem dentro da própria cidade. Com isso, eles
adquiriram maior segurança para irem a outros lugares, até mesmo àqueles
bairros que consideravam perigosos.
Quando perguntados com qual palavra definiriam a cidade, as respostas
foram em alguns momentos, semelhantes: “Grandiosa”; “grande” e “Diversidade”,
e em outros, não: “Descoberta”; “Desigualdade”; “Vida”; “Mudança”.
Perguntados se fosse possível mudar algo na cidade eles apontaram
coisas diferentes: alguns deles mudariam fatores estruturais como as demandas
dos bairros - linhas de ônibus, serviço de limpeza e estruturas que proporcionem
diversão; outros retificariam o “pensamento das pessoas”, “a forma como as
pessoas vêem as coisas” tais como o racismo; acabariam com a desigualdade
social, para que a população tivesse acesso a melhores condições de vida.
Apenas um dos jovens afirmou que realmente não acharia possível realizar
algum tipo de mudança na cidade “porque cada um tem uma maneira de pensar,
se desse pra mudar, todo mundo ia querer mudar alguma coisa”. Em contrapartida,
alguns, apesar de não saberem como poderiam mudar, acreditam que isso
seria possível. Outros ainda propõem mudanças através da conscientização e
mobilização das pessoas, ou através do envio de abaixo-assinados para a prefeitura,
ou através de um maior investimento por parte do governo.
Ainda de acordo com as falas dos próprios, os jovens sofrem grande
preconceito por parte da sociedade por serem vistos como “trombadinha”,
aquele que “não quer estudar”, o “preguiçoso”, o “irresponsável”, “coisa de
droga” e até o “lado ruim da vida”. Mas, para eles, os jovens são, na verdade,
capazes de assumirem responsabilidades, precisam de diversão, liberdade e
oportunidade.
Com relação à sua cidade, os jovens sentem que devem mudar algumas
coisas como a desigualdade e a falta de oportunidade, pois não conseguem,
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muitas vezes, encontrar emprego e nem estudar em uma escola de qualidade e
isso ocorreria porque as “leis ao invés de estar nos favorecendo...só nos prejudica”.
Apesar disso, um deles se sente importante dentro da cidade, e dois deles estão
satisfeitos com ela.
Somente dois jovens participam de movimentos sociais, sendo que vale
destacar a atuação de um deles: “Eu participo do Conselho Regional de Saúde e o
Conselho Municipal de Saúde, que a gente vota nas assembléias todas as decisões
do meio da saúde e também está mais perto dos problemas e eu sou presidente,
quer dizer vice-presidente do Conselho de Segurança Pública da região leste,
que é a parceria da comunidade com a policia militar. Por que a policia militar
falou com a comunidade a respeito e eu estava vendo as pessoas fazendo aquilo
há anos e ninguém respeitava, aí eu entrei. A policia não respeita o jovem. Então
a gente começou a fazer programas com a policia e com os jovens para que um
movimento desperte o outro”.
O estímulo necessário para sua participação nestes tipos de movimentos
foi proporcionado pelo projeto: “Tive vontade de entrar depois do projeto e
acabou que minha família toda entrou. Minha mãe entrou, meu pai entrou para
o Conselho de Saúde. Na SPM do meu bairro, eu disputei a presidência, mas
pela discriminação de eu ser jovem, acabaram anulando a votação e eu fiquei
presidente menos de uma semana, depois a gente entrou em acordo com os
mais velhos e montamos uma chapa onde cada um tinha uma função, secretaria
tesoureiro, presidente, então unimos duas equipes”.
Aqueles que não participam alegam que gostariam de fazê-lo, apenas dois
não gostariam, pois este tipo de movimento não os atrai.

Conclusões provisórias
A experiência relatada acima, em seus detalhes, permitiu aprofundar
algumas conexões entre território e técnica, que, em seu início, era para a equipe
de pesquisadores intuições norteadoras e princípios de ação. Nestas conclusões
estão relacionadas algumas dessas conexões que ganham possibilidades de
generalização.
A primeira delas é que o domínio da cidade pelos jovens é de fundamental
importância em seu exercício de ação política, pois ela é a primeira experiência de
vida pública mais consistente que experimentam. A cidade precisa ser conquistada
e apreendida pelos jovens, para que possa ser entendida não apenas enquanto local
de moradia, mas também como espaço para ser apropriado como direito coletivo
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e sentido de pertencimento. Assim, o verdadeiro direito à cidade se “manifesta
como forma superior dos direitos: direito a liberdade, a individualização na
socialização, ao habitat e ao habitar. O direito à obra (à atividade participante) e
o direito à apropriação (bem distinto do direito à propriedade) estão implicados
no direito à cidade” (LEFEVBRE, 2001, p.135).
A segregação assimila a diferenciação resultante de uma sociedade dividida
em classe. Enquanto processo de organização espacial, a segregação materializa
no espaço urbano e na cidade os mecanismos que produz e reproduz das
divisões hierarquizadas e as diferenciações sociais. O que, por sua vez, resulta
na emergência de diferentes formas de apropriação da cidade.
Aos jovens pobres, moradores das periferias ou dos territórios de pobreza,
essa apropriação é limitada e restrita. Questionados se os jovens pobres
circulariam livremente pela cidade, W. respondeu que “não. Depende do lugar
que ele vai, eu acho que o jovem vai no lugar onde ele se sente bem, quem gosta
de funk vai no funk, porém eu já vi um amigo meu sendo expulso de um lugar
porque ele estava usando chinelo, ele ficou com muita vergonha”.
Suas possibilidades de circulação são restringidas por impedimentos
objetivos como o alto custo da passagem, a existência de territórios vigiados e
protegidos por muros, a sensação de serem vigiados e hostilizados ou mesmo
o constrangimento policial.
A rua, na sociedade urbana capitalista, “não permite a constituição de um
grupo, de um ´sujeito´, mas se povoa de um amontoado de seres em busca. De
quê? O mundo da mercadoria desenvolve-se na rua” (LEFEBVRE, 1999, p.30).
Assim, o tempo torna-se o da mercadoria. Ela torna-se a passagem obrigatória
entre o trabalho e a casa. A verdadeira apropriação, aquela que significa a
afirmação do uso e do valor de uso, é “combatida pelas forças repressivas, que
comandam o silêncio e o esquecimento” (LEFEBVRE, 1999, p.31).
Mas foi na rua que esses jovens puderam iniciar um maior sentido de
apropriação. Na rua, a própria cidade aparece aos olhos desses jovens. Na rua,
eles se apropriam dos lugares e da cidade. Nessa apropriação, conforme Lefevbre
(1999), o uso e o valor de uso dominam a troca e o valor de troca.
Quando se refere aos limites impostos à circulação desses jovens, em
realidade faz-se referência à ausência de uma série de outras condições que
atingem à grande parcela dos moradores das cidades. Pessoas que só conhecem
uma parcela da cidade, pois, encontram-se imobilizados em seus bairros e
entorno.
São os jovens, filhos de trabalhadores, assalariados ou não, e que reproduzem
sua vida em condições de precariedade, vivendo em bairros de periferia e favelas,
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sobrevivendo em “estágios” ou em trabalhos informais e intermitentes, com baixa
escolaridade ou em grande descompasso entre série e idade, apontados na mídia
indistintamente como protagonistas do tráfico de drogas, negros, etc. São ainda
os destinatários de programas sociais, de programas de transferência de renda
e nestes programas definidos por seus déficits de inclusão social futura. Para a
política social, ele é o “vulnerável”, “em risco social”, “marginalizado”, proveniente
de “famílias desestruturadas”, incapazes de prover sua vida e “moradores em
ambientes de risco social” Todos estes termos foram retirados das definições do
público-alvo de políticas governamentais voltadas para a juventude. Em comum
na descrição destes jovens, está seu caráter de individualização, a incidência sobre
seu corpo das formas de domínio social, sempre referidas ao futuro.
O impacto do esvaziamento da compreensão dos jovens pobres, em sua
perspectiva de universalidade, é muito mais do que de uma imprecisão teórica
que pode comprometer os estudos sobre este segmento etário, o que certamente
ocorre. Porém, o mais grave é a perda da possibilidade do reconhecimento
necessário de sua ação política, que na prática representa circunscrevê-los
em círculos de isolamento que desqualificam sua presença e contribuição nas
dinâmicas sociais.
Lefevbre em seu livro O direito a cidade distingue o urbano como o lugar
do capital, o reino da mercadoria, e a cidade como o espaço da política. Pode-se
então dizer que aos trabalhadores está reservado o urbano, como produtores
e consumidores subalternizados. Ao se apropriarem apenas de fragmentos no
mundo urbano, escapa-lhes a totalidade das relações que nele se engendram. A
desfetichização da técnica como um domínio acessível apenas ao domínio da
produção da vida, aqueles que controlam os circuitos territoriais da produção
das mercadorias, mostrou-se como um instrumento repleto de potencial para a
ação política. A possibilidade da ação política é a afirmação do direito à cidade,
como direito à política.
“Tal demanda exige que situações que se apresentam puramente privadas sejam
politizadas, ganhem dimensão pública, pois, experiências individuais ao serem
politizadas se tornam questões coletivas e se tornam passíveis de solução. Para
que ocorra este movimento os jovens têm que ser entendidos como sujeitos
políticos que se realizam em sua potência no tempo presente e potencialidades
futuras. É necessário compreende-los como o “ da ação política”, como sujeitos
desejantes, capazes de querer e de fazer no mundo, ricos em pensamentos e
possibilidades políticas (Harvey, 2004).” (Cassab et alli, 2006).

Juventudes e sociedade 265

Nesse sentido, a conquista da cidade representaria uma das possibilidades
de construção da ação política desses jovens. O deslocar-se pela cidade, o
aventurar-se no desconhecido, a percepção das relações e contradições expressas
no espaço, significa experimentar o próprio espaço da cidade, dando-lhe sentido
através da ação.
A cidade se apresenta no cotidiano apenas em sua imediaticidade
representada em suas formas. O domínio da cidade pelos jovens através das
práticas sociais concretas permite que ela se torne para esses sujeitos aquilo que
Milton Santos chama de “formas-conteúdo” (1996). Ou seja, ultrapassando o
imediato sensível, se reconectam as formas e seus significados. Este movimento
se dá no pensamento e na ação do sujeito, pela saturação do real em seus
múltiplos significados, pela superação de sua opacidade na apropriação empírica
e conceitual das inúmeras tramas que compõem sua tessitura.
Dá-se ainda também pela superação das compreensões lineares de causa e
efeito nas escalas de amplitude da ação política que se realiza no espaço local.
Harvey (2004) fala do corpo do trabalhador como da ação política e mais do
que isso indica que a possibilidade de restabelecimento das conexões entre as
tramas vividas pelos sujeitos na cidade tecidas em escala global e a experiência
cotidiana produz utopias concretas. Recorrendo ao autor:
“O corpo deve ser a medida de todas as coisas é ele mesmo sede de contestação
das forças que o criam. O corpo (tal como a pessoa e o eu) é uma relação interior e, por conseguinte, aberta e porosa com respeito ao mundo... O corpo não
é monádico, nem flutua livremente em algum éter da cultura, dos discursos,
das representações. O estudo do corpo tem que se basear na compreensão das
relações espaço-temporais concretas entre práticas materiais representações,
imaginários, instituições, relações sociais e estruturas vigentes do poder político
econômico” (p.178).

Nesse ponto de vista, ao mesmo tempo em que o corpo do trabalhador é
a sede da acumulação, pode ser também o centro da resistência política, pois
através dela os sujeitos são capazes de serem desafiados a traduzir valores éticos
em práticas. É, portanto. nas ações que se definem as conexões possíveis entre
público e interesses privados. Nelas e através delas o corpo, no sentido aqui
assumido, é um nexo a partir do qual é possível estabelecer perspectivas de uma
política emancipadora.
A experiência de pesquisa-intervenção aqui apresentada afirma portanto,
que é necessário explicar sempre, a toda hora perseguir o insulto ao homem.

266 Pesquisa-intervenção na infância e juventude

Precisa que nada do que é insólito subsista e que todo acontecimento possa ser
totalizado. A consciência, então, não hesita em voltar atrás, em assumir os riscos
da reflexão, pois cada avanço não significa o repouso, mas o momento para a
consciência percorrer mais um trecho do caminho (Fanon, 2005).
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Desenvolvimento cognitivo

A pesquisa-intervenção no âmbito da
psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem
Márcia da Mota

Apesar de podermos traçar os primórdios da Pesquisa-Ação aos trabalhos
de Kurt Lewin desenvolvidos no contexto do pós-guerra em meados do século
XX (Franco, 2005), é na década de 80 que observamos a propagação da PesquisaAção no âmbito educacional, sobretudo no contexto da realidade nacional
(André, 2001).
Desde então a pesquisa-ação tem sido utilizada de diferentes formas, em
diversas áreas e para atingir diversos fins. Para Franco (2005), a Pesquisa-Ação
passa a compor, assim, um vasto mosaico de abordagens teórico-metodológicas.
Requerendo que se faça uma análise crítica dos caminhos que esse tipo de
abordagem vem tomando.
Contudo, embora haja grande diversidade sobre as formas de implementar
a Pesquisa-Ação, um aspecto comum pode ser observado entre os pesquisadores
que adotam essa metodologia: optar por trabalhar com Pesquisa-Ação envolve
a convicção de que “a pesquisa e ação podem e devem caminhar juntas quando
se pretende a transformação da prática” (Franco, 2005, p.485).
Os textos dessa coletânea consistem num excelente exemplo do que
acabamos de afirmar. Partindo do pressuposto de que a prática precisa ser
orientada pelos conhecimentos gerados a partir das pesquisas, os textos aqui
selecionados apresentam discussões teórico-metodológicas que orientam
aqueles interessados em desenvolverem, eles próprios, intervenções, bem como
apresentam resultados de pesquisa que adotam essa abordagem, oferecendo
subsídios para uma renovação da atuação dos profissionais interessados no
desenvolvimento humano e sua relação com a aprendizagem.
Embora Franco (2005) aponte para a diversidade de tendências na PesquisaAção, os trabalhos aqui apresentados se enquadram dentro de um arcabouço
coerente no que diz respeito à sua inclinação teórico-metodológica. Esse arcabouço
representa o que temos de mais contemporâneo na Psicologia Cognitiva.
Refletem os avanços das ciências cognitivas, que têm apontado para
novas possibilidades de entendimento das dificuldades de aprendizagem
269
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(Mota, 2005). Partindo do pressuposto de que precisamos ter bons modelos
do funcionamento cognitivo para compreender as razões que levam algumas
crianças a terem desempenho inferior ao de outras e de que as dificuldades
de aprendizagem podem ser entendidas a partir de desvios desses modelos,
teóricos cognitivos propõem as suas intervenções.
Ressalta-se que a compreensão do desenvolvimento cognitivo das crianças
não esgotará o entendimento das causas das dificuldades de aprendizagem,
uma vez que há múltiplas razões para que uma criança apresente dificuldades
de aprendizagem, sendo as causas cognitivas apenas algumas delas. Isso, no
entanto, não impede que se promova o desenvolvimento da criança quando
causas cognitivas são identificadas (Dockerell & MacShane, 2000).
Assim, a busca por modelos cognitivos que possam explicar o processo de
desenvolvimento e aprendizagem da criança e o rigor metodológico exigido
por esses pesquisadores geraram um rico debate sobre a melhor maneira de se
obter evidências sobre as causas das dificuldades de aprendizagem e o impacto
das intervenções para a promoção do desenvolvimento humano nas últimas
três décadas. Esse debate é revisto nos dois primeiros textos dessa coletânea. Os
textos abordam questões metodológicas importantes, tecendo considerações
através de resultados de pesquisa que permitem uma leitura crítica das idéias
apresentadas.
No primeiro texto dessa coletânea, Alina Spinillo e Sintria Lautert discutem
a pesquisa de intervenção no campo da Psicologia do Desenvolvimento
Cognitivo. As autoras ressaltam a importância do estudo de intervenção
para geração de conhecimento e um melhor entendimento dos processos
de desenvolvimento cognitivo, bem como sua importância como gerador e
promotor de mudanças.
A partir do estabelecimento desses dois tipos de objetivos, uma observação
se faz necessária: as pesquisas de intervenção, com objetivo de estabelecer relações
causais, têm natureza diversa das pesquisas de intervenção que objetivam avaliar
ou promover a prática pedagógica. Esses objetivos não podem ser confundidos
ao se planejar a intervenção (Goswami & Bryant,1990). Não obstante, é inegável
que em qualquer dos dois casos o diálogo entre a psicologia cognitiva e a
educação se travará.
Conjugando a apresentação prática de resultados de pesquisa com discussões
metodológicas pertinentes ao estudo do desenvolvimento cognitivo, tanto na
área de linguagem quanto na matemática, as autoras deste texto levam o leitor
a refletir sobre importantes aspectos metodológicos com que se deparam os
pesquisadores nesse campo de atuação. Também traçam considerações a respeito
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das situações de intervenção e sua arquitetura, discutindo as possibilidades e
limites desse tipo de pesquisa.
Um dos aspectos metodológicos que é discutido por Spinillo e Lautert, que
se destaca por sua importância para o estudo do desenvolvimento humano, é
o estabelecimento de relações de causalidade. Uma das maneiras possíveis de
estabelecer relações de causalidade é através da pesquisa de intervenção. Contudo,
a pesquisa de intervenção como único instrumento para se estabelecer relações
de causa e efeito apresenta algumas limitações. A principal delas é a artificialidade
das situações de laboratórios em que estas pesquisas são realizadas.
A combinação de estudos com diferentes metodologias, em particular
estudos de intervenção com estudos longitudinais, tem sido oferecida como uma
solução para esse problema. Estudos longitudinais são realizados em contextos
com maior validade ecológica. Se os resultados desses estudos estiverem em
consonância com os dos estudos de intervenção, teremos poucas razões para crer
que os resultados encontrados são pouco confiáveis, e que esses resultados não
se aplicam à explicação do fenômeno estudado em contextos ecologicamente
válidos (Bradley & Bryant, 1983; Goswami & Bryant, 1990; Nunes & Bryant,
2006). Porém, cabe ressaltar que a combinação desses dois tipos de estudo
ainda não resolve uma outra questão que se coloca em relação aos estudos
de intervenção: a transposição dos resultados de pesquisa para o contexto da
realidade educacional ou clínica.
Tecendo algumas considerações a esse respeito, Correa discute a pesquisaintervenção na investigação da aprendizagem da escrita. A autora apresenta
orientações para o educador ou clínico interessado em pautar suas ações
através do acompanhamento de estudos recentes e na sua constante atualização
profissional. Suas considerações vão sendo ilustradas ao longo do texto com
exemplos de trabalhos realizados com a língua escrita.
Fazendo um paralelo entre os diversos métodos de pesquisa, a autora
discute diferentes tipos de delineamento de pesquisa-intervenção. O duplo
caráter da pesquisa de intervenção (obtenção de informações sobre o
desenvolvimento e educacional) é revisitado também nesse texto, atestando
para a importância desse tema no contexto atual das investigações na Psicologia
Cognitiva.
A segunda parte dessa seção apresenta um texto que discute a intervenção
em domínios específicos da psicologia. Sem perder o norte de que a
transformação da prática depende da investigação científica, as evidências
apresentadas nesse texto são os resultados de vários estudos cuidadosamente
delineados e controlados para avaliar sua eficácia.
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Dockrell, Stuart e King descrevem evidências de estudos que apontam
o desenvolvimento da linguagem como um fator de risco para problemas
de aprendizagem. Embora a relação entre o desenvolvimento lingüístico e a
aprendizagem seja complexa, é seguro pensarmos que crianças com atrasos no
desenvolvimento da linguagem apresentam um risco maior de terem problemas
de aprendizagem do que as que não apresentam. Afinal, em quase todas as
atividades escolares a linguagem apresenta-se como uma habilidade central
para sucesso no desempenho das crianças.
A partir dos estudos revistos, Dockrell, Stuart e King apresentam três
aspectos do desenvolvimento da linguagem que são importantes para o
desempenho acadêmico de crianças pré-escolares: vocabulário, a habilidade de
recontar ou descrever uma situação através da narrativa e habilidade de fazer
predições e inferências a partir das vocalizações de outras pessoas.
Ao delinear um programa de intervenção, Talking Hour (“Hora da
Conversa”), as autoras criaram atividades que visavam a desenvolver as
habilidades identificadas como relevantes para o sucesso escolar. Os resultados
dos estudos mostram que para maioria das crianças a intervenção foi positiva
para o desenvolvimento lingüístico.
É interessante notar que o estudo de Dockrell e colaboradoras ocorre
no contexto da sala de aula, é realizado por professoras e pode facilmente ser
incorporado no cotidiano escolar. Nesse sentindo, este estudo consegue combinar
o controle metodológico e a realidade escolar sem se descaracterizar.

Considerações finais
Retschitzki (2000), discutindo os aportes e limites da Psicologia Cognitiva
à avaliação psicoeducacional, ressalta que a transposição dos resultados
de pesquisa para prática pedagógica tem sido pouco eficaz em causar uma
verdadeira transformação na educação. Um dos problemas ao se tentar transpor
os resultados encontrados na pesquisa em psicologia cognitiva para o contexto
educacional (podemos estender essa discussão para o contexto clínico) é o já
discutido acima: a realidade de situações controladas e programadas de pesquisa
é totalmente diversa da realidade da sala de aula. Essa transposição não é fácil,
e certamente dependerá das características de cada ambiente trabalhado.
Talvez, o caminho mais adequado para atingir a tão esperada transformação
da prática, sem se perder o rigor metodológico, seja o proposto por Nunes
e Bryant (2006). Os autores sugerem que diversas técnicas de pesquisa,
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com maior ou menor grau de controle metodológico, sejam combinadas
constituindo um conjunto de evidências que fundamentam as mudanças de
ensino propostas. As pesquisas de intervenção deveriam ser de dois tipos:
aquelas em que se busca obter informações sobre o desenvolvimento e as
que englobam o contexto real do sistema educacional. Os resultados dessas
diversas técnicas são discutidos em conjunto, formando um corpo teórico e
prático que oriente o educador na sua atuação.
Os textos aqui revistos estão de acordo com essa visão e representam
um avanço no sentido da transformação da atuação profissional no contexto
educacional ou clínico. Partem de uma perspectiva definida, justificando
os recursos metodológicos utilizados para obtenção e avaliação das
intervenções.
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A pesquisa-intervenção
na investigação do aprendizado da escrita
Jane Correa

Uma criança mostra compreender a linguagem oral (linguagem receptiva)
por volta dos 12 meses (Oviatt, 1980) e, possivelmente, antes mesmo deste
período. É, ainda, capaz de começar a falar (linguagem expressiva) entre os 18
e 24 meses (Nelson, 1981). Isso tudo ocorre sem a necessidade de instrução
sistemática, apenas pela exposição da criança à fala dos adultos. Por um lado,
de forma semelhante à linguagem oral, a participação das crianças em práticas
sociais relacionadas ao uso da língua escrita é de grande importância ao seu
aprendizado. Por outro lado, a exposição das crianças ao material impresso por
si só, sem que esta experiência venha acompanhada do ensino sistemático da
língua escrita, não se mostra suficiente para que a maioria das crianças leia e
escreva com desenvoltura.
Existem duas dimensões a serem consideradas no aprendizado da escrita
(Pontecorvo,1997): a dos sistemas de escrita (systems of writing/writing language)
e a da linguagem escrita (written language). A primeira, diz respeito ao domínio
das formas gráficas, ou seja, da ortografia e dos demais aspectos notacionais
relacionados à escrita. A segunda dimensão focaliza a linguagem escrita, a partir
de suas funções comunicativas e de auto-regulação (Vygotsky, 1984), em seus
usos e produtos.
Os sistemas de escrita não se reduzem a um mero código de transcrição
da linguagem oral (Ferreiro & Teberosky, 1985). A aquisição da língua escrita
pela criança envolve um aprendizado de natureza conceitual, requerendo
o desenvolvimento de uma série de competências complexas de natureza
cognitiva. Importa, desta forma, à pesquisa sobre a aquisição da língua escrita
pela criança, não só a descrição do desenvolvimento das habilidades de leitura
e de escrita pelo aprendiz e dos fatores cognitivos a elas relacionados, como
também a investigação das condições de aprendizagem que permitem tal
desenvolvimento.
A relação entre a pesquisa e a intervenção no âmbito do aprendizado da
escrita pode ser concebida de, pelo menos, três formas distintas. A primeira
274
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delas, a partir da mediação realizada pela formação profissional através da
transposição didática dos conhecimentos gerados pela investigação científica.
Neste sentido, a pesquisa confere qualidade à formação, o que traz como
conseqüência a excelência e eficácia da intervenção realizada pelo profissional.
Nas outras duas formas, pesquisa e intervenção são postas em relação direta.
Podemos integrar pesquisa e intervenção, descrevendo, por um lado, do
ponto do vista da prática profissional, a intervenção baseada em pesquisa, e,
por outro, a realização de estudos de intervenção visando quer à investigação
científica acerca da própria intervenção quer à construção do conhecimento
sobre a escrita e seu aprendizado.
O presente capítulo pretende explorar as duas últimas formas de relação
entre pesquisa e intervenção. Inicialmente, discutiremos a aplicação da
pesquisa-intervenção ao estudo da escrita. Nosso objetivo será, então, o de
examinar o papel do estudo de intervenção do ponto de vista experimental
(ou quase-experimental) na investigação do aprendizado da língua escrita
pela criança, discutindo a pertinência de alguns delineamentos de pesquisa
da perspectiva da Psicologia do Desenvolvimento Cognitivo. Finalmente,
descreveremos, no âmbito do desenvolvimento da escrita, os procedimentos
para a realização da intervenção baseada na pesquisa. Estudos desenvolvidos
nas Oficinas de Leitura e Escrita do Núcleo de Interdisciplinar de Pesquisa e
Intercâmbio para a Infância e Adolescência Contemporâneas da Universidade
Federal do Rio de Janeiro são apresentados como exemplos para ilustrar alguns
dos aspectos metodológicos considerados para a realização da pesquisaintervenção.

Fazendo pesquisa
Em termos experimentais, a pesquisa do ponto de vista psicológico
tem explorado a importância de fatores cognitivos que contribuem para o
aprendizado e desenvolvimento da escrita. Diferenças em termos de habilidades
verbais, funcionamento cognitivo (Carraher & Rego, 1984) e habilidades
metalingüísticas (Correa, 2004; 2005), ou seja, habilidades relacionadas à
consciência e emprego intencional da linguagem, têm sido investigadas em
sua conexão com a aprendizagem da linguagem escrita (Barrera & Maluf,
2003). Em relação ao desenvolvimento das habilidades metalingüísticas e o
domínio da linguagem escrita pelas crianças brasileiras, pesquisas apontam a
importância da consciência fonológica para a alfabetização (Cardoso-Martins,
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1991; 1995; Correa, Meirelles & MacLean, 1999; Correa & MacLean, no prelo;
Maluf & Barrera, 1997) e para o aprendizado de regularidades ortográficas de
natureza contextual (Rego & Buarque, 1997); ressalta-se, ainda, a relação entre
o processamento sintático e morfológico e o domínio da ortografia (Guimarães,
2003; Mota, 2007).
Um tipo de paradigma de pesquisa adotado em diversas investigações em
Psicologia do Desenvolvimento Cognitivo consiste da comparação de grupos
de crianças com diferentes níveis de habilidades cognitivas e lingüísticas.
Correa e MacLean (1999), por exemplo, examinaram as narrativas orais
acerca da alfabetização feitas por crianças da primeira série escolar que
encontraram dificuldade durante o processo de alfabetização e por aquelas
que foram bem-sucedidas neste processo. De maneira geral, as crianças que
encontraram dificuldade durante o processo de alfabetização construíram
histórias relacionadas ao relato da rotina escolar ou de atividade relacionada à
leitura e à escrita, sem referência ao desempenho do protagonista da história.
Por sua vez, as crianças bem-sucedidas no seu primeiro ano escolar elaboraram
um número significativo de histórias acerca do sucesso do personagem ao
aprender a ler e a escrever.

Figura 1. Delineamento de pesquisa: Correa& MacLean (1999)
Em outros planos de pesquisa, o desempenho escrito de um mesmo
grupo de crianças é comparado em diferentes atividades ou fases de seu
desenvolvimento. Correa e MacLean (no prelo), por exemplo, investigaram a
relação entre o desenvolvimento da consciência fonológica e alfabetização a
partir da avaliação das habilidades metafonológicas de um grupo de crianças
e de seu desempenho em leitura e escrita em três diferentes momentos (início,
meio e final) de um ano letivo. No início do ano letivo, foi observado que as
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crianças possuíam habilidades de análise fonológica de palavras principalmente
no nível da sílaba. Após iniciada a alfabetização, tarefas relacionadas à consciência
fonêmica, como a subtração e a segmentação de fonemas eram, ainda, muito
difíceis para as crianças. Ao final do ano letivo, o desempenho das crianças
nas tarefas referentes à sílaba continuava ainda superior ao desempenho em
tarefas de consciência fonêmica. Tais resultados sugerem que o desenvolvimento
pleno das habilidades de consciência fonológica, em particular da consciência
fonêmica, é constituído em séries ulteriores à alfabetização.

Figura 2. Delineamento de pesquisa: Correa & MacLean (no prelo)
Há ainda os delineamentos mistos de pesquisa que compreendem as
duas modalidades de planejamento descritas acima, quando, por exemplo, a
produção escrita de crianças de diferentes idades, ou séries escolares, é tomada
repetidas vezes ao longo de um ano letivo, ou o desempenho da criança é
comparado em diferentes tarefas. Correa e Meireles (2005) investigaram,
por exemplo, a dificuldade relativa apresentada por diferentes contextos
ortográficos na aquisição da ortografia da língua portuguesa para crianças
cursando a 2ª. e 4ª. séries do ensino fundamental. Foi analisado o desempenho
das crianças ao escreverem palavras cujas grafias são determinadas por
regularidades de natureza morfossintática (sufixos esa, oso e eza) e contextuais
(usos do r e rr e da nasalização antes de consoantes). As representações /R/
inicial e /r/ intervocálico seriam as primeiras regularidades a serem aprendidas
pelas crianças. As crianças também apresentam um bom desempenho na
escrita dos sufixos esa e oso talvez pelo entendimento de seu uso como uma
regularidade contextual. As representações /R/ depois de consoante, /R/
depois de vogal nasal e o sufixo eza são os contextos que apresentam maiores
dificuldades para as crianças.
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Figura 3. Delineamento de pesquisa: Correa e Meireles (2005)
A realização da pesquisa a partir do uso dos delineamentos descritos
anteriormente visa prioritariamente à construção e ao avanço do conhecimento
em leitura e escrita através da descrição do desenvolvimento da criança e da
investigação das habilidades cognitivas relacionadas a este desenvolvimento.
A seguir, examinaremos os delineamentos mais comumente empregados na
pesquisa-intervenção relacionada ao aprendizado da língua escrita.

A pesquisa por meio da realização de estudos de intervenção
O emprego da pesquisa-intervenção na investigação do aprendizado da
escrita se reveste de um duplo propósito. O primeiro, e mais comumente
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associado aos estudos de intervenção, diz respeito ao exame das condições
de aprendizagem que levam à promoção da escrita. O segundo, diz respeito à
contribuição que os estudos de intervenção podem oferecer ao estabelecimento
de relação entre as competências cognitivas das crianças e o aprendizado da
escrita, fornecendo, desta forma, evidências empíricas para a construção de
modelos teóricos. Uma vez que uma determinada habilidade esteja relacionada
à aquisição da escrita, a realização de situações-didáticas que promovam
o desenvolvimento desta habilidade resultará também na promoção do
aprendizado da língua escrita pelas crianças.
O paradigma clássico para os estudos de intervenção:
grupo experimental versus grupo-controle

Em estudos de intervenção realizados no âmbito do aprendizado da
escrita, freqüentemente, observamos um mesmo grupo de crianças que
partilham uma ou mais características, por exemplo, crianças em classe de
alfabetização, participando de contextos diferentes de intervenção, ou seja, de
diferentes contextos de aprendizado relacionados à promoção da escrita. Em
outras investigações, diversos grupos de crianças, como por exemplo, crianças
com diferentes graus de escolaridade, participam de um mesmo contexto de
intervenção, visando ao desenvolvimento de suas habilidades de escrita. Em um
ou outro delineamento de pesquisa, antes da intervenção, todas as crianças têm
seu desempenho avaliado quanto às suas habilidades de escrita, o que funciona
na pesquisa como um pré-teste. As crianças são, então, designadas a pelo menos
dois grupos: um que participa da atividade de intervenção, o grupo experimental,
e outro que continua com suas atividades cotidianas, ou que participa de
outra atividade. Tais grupos não devem mostrar diferença significativa entre
si em termos de seu desempenho médio em escrita antes de começada a
intervenção. As crianças podem ser designadas aos grupos experimental e
controle aleatoriamente ou, então, formam-se grupos emparelhados, ou seja,
para cada criança designada para o grupo experimental, há outra criança, no
grupo-controle, que possui desempenho semelhante àquela em escrita como
também em outros fatores relevantes para a condução da pesquisa. Terminada a
intervenção, o desempenho dos participantes em escrita é novamente avaliado,
o que constitui um pós-teste às atividades de intervenção.
Os estudos de intervenção vão requerer, além dos cuidados relacionados
à escolha do delineamento de pesquisa, especial atenção à organização da
intervenção a ser realizada ao longo da investigação. Dockrell e Messer (2004)
apontam três fatores importantes a serem tomados em consideração para o
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planejamento da intervenção: a) o contexto de desenvolvimento, b) fatores
relacionados à tarefa, c) fatores relacionados especificamente à criança. A
intervenção será tanto mais eficaz quanto puder ser feita visando às necessidades
do aprendiz.
Neste sentido, a compreensão acerca do desenvolvimento típico da criança
em relação à escrita, bem como das dificuldades que as crianças encontram
em seu aprendizado, é importante para que possamos, por um lado, delinear
contextos de aprendizagem que lhes sejam apropriados e, por outro, entender
melhor as dificuldades encontradas por crianças de desenvolvimento atípico.
Na análise da tarefa, importa considerar os conhecimentos lingüísticos e as
competências cognitivas envolvidas para sua realização (Dockrell & Messer, 2004).
É também importante identificarmos estratégias de que a criança necessita para
poder realizar a tarefa com sucesso, bem como observar a maneira pela qual a
criança realiza a tarefa, visando a detalhar as dificuldades que encontra bem como
os recursos de que dispõe para executar a tarefa. Tais recursos servem de ancoragem
a partir dos quais novas habilidades serão construídas em função da participação
da criança nas atividades programadas para a intervenção.
Na produção textual, além dos aspectos microestruturais relacionados ao
conhecimento do sistema de escrita, a criança tem que dominar os aspectos
macroestruturais relacionados ao gênero de texto que pretende escrever. O
conhecimento do sistema de escrita é, portanto, uma condição necessária, mas
não suficiente para a produção de textos escritos. Apesar do fato de as histórias
estarem presentes no quotidiano de grande parte das crianças e da motivação que
as crianças demonstram ao escutá-las ou lê-las, a escrita pelas crianças de suas
próprias histórias não é uma tarefa trivial. Apesar da experiência das crianças
com as histórias, a produção de histórias escritas não surge espontaneamente a
partir do domínio dos aspectos gráficos e ortográficos da língua sem que haja
o conhecimento por parte da criança dos fundamentos deste gênero textual.
A narrativa típica de histórias infantis implica basicamente sua estrutura: de
uma introdução, de um desenvolvimento e de um final. Na introdução são
apresentados os personagens e os elementos de natureza espaço-temporal que
fazem o leitor se remeter ao contexto em que a história irá se desenrolar. O
desenvolvimento se caracteriza pelo aparecimento de uma situação-problema
ou clímax na narrativa que terá seu desenlace ao final da história.
Embora a habilidade da criança em produzir histórias seja influenciada
pela escolaridade (Albuqueque & Spinillo, 1997; Spinillo & Pinto, 1994) e pelo
contexto no qual a criança é solicitada a produzir seu texto (Spinillo 2001), um
fator fundamental a ser considerado é o domínio do esquema narrativo acima
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descrito (Silva & Spinillo, 2000). De acordo com Silva e Spinillo (2000), em um nível
mais elementar de domínio do esquema narrativo, as crianças não são capazes de
produzir uma história completa, não importando o contexto de sua produção. Em
uma etapa intermediária, a criança é capaz apenas de produzir histórias completas
em alguns contextos, porém, não em outros. Nessa etapa a criança pode produzir
histórias coerentes em contextos que lhe ofereçam suporte verbal ou imagético,
como, por exemplo, diante de gravuras que envolvam não apenas uma seqüência de
acontecimentos, mas sugiram uma situação-problema a partir da qual a narrativa
possa ser desenvolvida. Finalmente, numa etapa posterior, a criança é capaz de
produzir histórias completas em diferentes situações de produção.
Uma maneira eficaz, pelo menos no que concerne à produção de histórias
orais por crianças (Ferreira & Spinillo, 2003), é a promoção do domínio do
esquema narrativo visando ao desenvolvimento da consciência metatextual. A
consciência metatextual pode ser definida pela habilidade de reflexão sobre a
estrutura do texto (Gombert, 1992), o que permite ao sujeito a atenção consciente
a estrutura e organização do texto que produz.
A partir do sucesso do emprego de tarefas de natureza metatextual para
desenvolver a habilidade de crianças na produção de narrativas orais (Ferreira &
Spinillo, 2003), Ferreira (2006) investigou a influência de contextos de intervenção
de tais atividades na escrita de histórias por crianças, com idades entre 7 e 9 anos,
que cursavam os anos iniciais do ensino fundamental. As atividades de natureza
metatextual usadas na intervenção focalizavam a discussão com a criança acerca
da estrutura da narrativa de histórias prototípicas, bem como a oportunidade das
crianças participarem de maneira ativa das atividades realizadas.
Foram formados três grupos, um grupo de controle e dois grupos experimentais,
realizados pré e pós-testes. Foram testados dois contextos de intervenção para os
grupos experimentais, em quatro sessões para cada contexto. As atividades foram
realizadas em grupo, visando, posteriormente, a sua mais fácil transposição às
atividades escolares. No primeiro contexto foram realizadas atividades que buscaram
destacar a estrutura narrativa das histórias, além de incentivar as crianças a refletirem
sobre as características próprias deste gênero textual a partir da apresentação de
histórias-exemplo. No segundo contexto, além da atividade de reflexão acerca da
organização hierárquica da narrativa de história realizada no primeiro contexto, foi
feito também um levantamento de temas para futuras histórias. A partir dos temas
sugeridos, foram organizados coletivamente com as crianças roteiros a partir dos
quais as histórias poderiam ser desenvolvidas.
Há duas formas complementares pelas quais os resultados são analisados nos
estudos de intervenção (Campbell & Stanley, 1979; Cohen, Manion & Morrison,
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2000; Spinillo, 1994). Na primeira delas, o desempenho das crianças é comparado
antes e depois da intervenção separadamente para o grupo experimental e
grupo-controle. Na segunda forma de análise, o desempenho entre os grupos
experimental e de controle é comparado nas tarefas realizadas após a intervenção.
A primeira análise nos diz acerca do desenvolvimento das habilidades de escrita
tanto no grupo experimental, como conseqüência da intervenção realizada, quanto
no grupo-controle, como fruto da experiência cotidiana dos aprendizes. A segunda
análise nos revela se a diferença eventualmente encontrada no desempenho dos
participantes em favor do grupo experimental em relação ao grupo-controle é
significativa e, assim sendo, considera-se a intervenção realizada capaz de promover
o desenvolvimento das habilidades de escrita quando comparada às experiências
diárias das crianças com a língua escrita.
Ferreira (2006) comparou, então, as produções das crianças realizadas
independentemente por cada grupo antes e após sua participação nas atividades
metatextuais. Tal comparação mostrou progresso significativo na produção
escrita das crianças que realizaram tais atividades (grupo experimental). Não
foi observada, ao final do estudo, diferença significativa na qualidade do texto
do grupo de crianças que apenas realizou suas atividades escolares regulares
(grupo-controle). Por fim, comparou-se a qualidade do texto escrito pelas crianças
dos grupos experimentais e de controle. Constatou-se que, independente da
escolaridade, os dois contextos de intervenção exerceram influência semelhante
sobre a escrita das crianças. Observou-se, então, diferença significativa na
qualidade da escrita de histórias das crianças que participaram da intervenção em
comparação às crianças que participaram do grupo de controle. As crianças que
participaram dos contextos de intervenção passaram a escrever histórias bem mais
elaboradas, com a inclusão de uma situação-problema ou um clímax na narrativa,
além da apresentação de um desfecho melhor integrado à trama. As crianças que
integraram estes grupos passaram a fazer uso intencional do esquema narrativo
de história no planejamento da escrita de seu texto.
Uma vez que tenhamos tomado o desempenho das crianças em escrita antes
e depois da intervenção, não seria a diferença entre tais parâmetros suficientes para
testarmos a eficácia da intervenção sem a necessidade de constituirmos um grupocontrole? Em termos experimentais, a resposta a essa pergunta é negativa (Campbell
& Stanley, 1979). Isso porque as experiências vividas pela criança quotidianamente
promovem mudanças em seu desenvolvimento, tornando necessária a distinção
entre tais mudanças e aquelas provocadas pelo contexto de intervenção.
Dado que qualquer intervenção pode trazer potencialmente algum tipo
de risco ao desenvolvimento, é papel do pesquisador tentar evitar qualquer
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possibilidade de dano psicológico à criança. Dessa forma, a pesquisa-intervenção
não deve ter um caráter meramente exploratório, mas fundamentar-se nas
evidências que maximizem o benefício que a realização do estudo possa trazer
às crianças. Assim, uma vez que o pesquisador não deva realizar um estudo
de intervenção sem que haja evidências na literatura de que os princípios que
norteiam as atividades podem promover às habilidades de leitura e escrita na
criança, a probabilidade de que haja uma diferença significativa entre o pré-teste
e o pós-teste para o grupo experimental é bastante considerável. Assim sendo,
importa como problema de pesquisa examinar se os princípios que norteiam às
atividades de intervenção podem promover o desenvolvimento das habilidades
de escrita das crianças além do aprendizado promovido pelas experiências
quotidianas que os aprendizes têm com a escrita.
Uma vez que o pesquisador espera que a intervenção produza mudanças
significativas no aprendizado das crianças que participaram da pesquisa, instaurase para o pesquisador um dilema ético se confirmada a sua hipótese: o fato de
um grupo de crianças (grupo-controle) que participou do estudo não ter sido
beneficiado pelas atividades de intervenção. A solução deste dilema se faz por se
oferecer, após terminado o estudo de intervenção, as atividades realizadas com o
grupo experimental também ao grupo de controle. Tal forma de condução dos
estudos de intervenção é denominada por alguns pesquisadores como modelo de
lista de espera (Nunes & Bryant, 2006), onde, inicialmente, uma linha de base é
obtida pelo desempenho de um grupo de crianças que são, então, incluídas, em
lista de espera para participação futura nas atividades de intervenção (grupocontrole). A intervenção tem seus efeitos avaliados em comparação a esta linha
de base, sendo que, após essa comparação, a intervenção é estendida às crianças
incluídas na lista de espera, ou seja, àquelas crianças cujo desempenho anterior
em escrita foi tomado para a formação da linha de base.
Embora a análise dos resultados seja realizada tendo como foco o desempenho
médio do grupo de aprendizes nas tarefas, as atividades planejadas para a
intervenção podem ser realizadas individualmente (Ferreira & Spinillo, 2003)
ou em grupo (Ferreira, 2006). Os estudos de intervenção cujas atividades são
realizadas em grupo se aproximam mais das condições de aprendizagem que a
criança tem na escola, podendo, portanto, ser mais facilmente transpostos para
o contexto de sala de aula.
Ainda com relação à análise de dados na pesquisa-intervenção, as formas
quantitativas de análise, mais comumente empregadas nas investigações de natureza
experimental, têm, na atualidade, coexistido com formas qualitativas de se interpretar
os resultados. As análises qualitativas são realizadas, principalmente, através do
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emprego da análise de conteúdo às respostas verbais sobre as tarefas realizadas e sua
solução ou, ainda, em relação aos protocolos escritos dos aprendizes.
Os estudos de intervenção não se restringem ao exame de contextos de
aprendizagem organizados e desenvolvidos pelos próprios pesquisadores. É
possível a comparação entre as práticas pedagógicas e as situações de aprendizagem
que ocorrem regularmente no cotidiano das crianças, seja na escola ou no ambiente
familiar. Nestes casos, o pesquisador avalia e compara as habilidades de escrita
desenvolvidas por crianças que participam ou participaram de diferentes contextos
de aprendizagem organizados por seus professores ou familiares.

A pesquisa de caso único (N=1)
O delineamento experimental clássico para os estudos de intervenção é mais
bem aplicado ao estudo de crianças que apresentam desenvolvimento típico.
Tal paradigma, no entanto, apresenta algumas limitações quando a pesquisa
se volta para crianças cujo desenvolvimento difere daquele considerado típico,
como para as crianças portadoras de necessidades educativas especiais ou para as
crianças com dificuldade de aprendizagem (Porter & Lacey, 2005). Nesses casos
é necessária, muitas vezes, a busca de um delineamento de pesquisa alternativo
para a realização de estudos de intervenção uma vez que:
a) o número de crianças portadoras de necessidades educativas especiais ou com
dificuldades de aprendizado que participariam da pesquisa não é suficiente,
muitas vezes, para permitir a análise dos resultados em termos grupais;
b) a grande variabilidade das habilidades destas crianças dificulta a análise dos
resultados em termos de desempenho grupal médio;
c) há a necessidade de planejamento de situações de aprendizagem mais individualizadas em consonância ao conjunto das habilidades e dificuldades que estas
crianças apresentam.

A pesquisa de caso único pode adequar-se bem à pesquisa-intervenção
em clínica ou educação, pois contempla a individualização no atendimento,
mantendo, ainda, o controle experimental. Na pesquisa de caso único, a criança
é comparada consigo mesma, sendo, assim tomada como seu próprio controle.
Outro aspecto interessante nesse tipo de delineamento quando aplicado ao
estudo do desenvolvimento da linguagem escrita é a realização de avaliação
continuada das habilidades de escrita da criança durante a realização da pesquisa.
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Isso nos permite lidar melhor com a variabilidade e heterogeneidade encontrada
muitas vezes na produção escrita das crianças.
A pesquisa de caso único é também designada, entre outras denominações,
de delineamento de pesquisa intra-sujeitos, pesquisa N=1 ou experimento
de caso único (Nunes Sobrinho, 2001). Embora o delineamento de pesquisa
de caso único, como o estudo de caso,contemple o estudo de um único caso,
ambos os métodos guardam diferenças fundamentais. O estudo de caso é uma
metodologia de natureza qualitativa que objetiva uma descrição detalhada e
análise compreensiva dos eventos relacionados a um determinado caso (sujeito,
grupo ou instituição), não necessariamente a um indivíduo (Cohen, Manion &
Morrison, 2000). A pesquisa de caso único, de natureza experimental, ocupase de forma sistemática do planejamento da intervenção e da avaliação do
desempenho do sujeito, procurando manter o controle dos fatores intervenientes
à intervenção (Cohen, Manion & Morrison, 2000; Nunes Sobrinho, 2001).
O plano de pesquisa básico para o delineamento experimental de caso único
é dividido em duas fases (Cohen, Manion & Morrison, 2000), conforme ilustra a
Figura 1. Na fase A, uma linha de base é estabelecida. Na fase B, a intervenção é,
então, realizada. Na fase A, por exemplo, o desempenho da criança em escrita é
avaliado em várias ocasiões de forma a se construir uma linha de base em relação à
qual os efeitos da intervenção serão comparados. Recomenda-se para a constituição
da linha de base que o desempenho da criança seja avaliado no mínimo em três
momentos distintos (Porter & Lacey, 2005; Wilson, 2000). Na fase B, realiza-se a
intervenção e, ao longo desta, a escrita da criança é avaliada de forma que se possa
estabelecer uma tendência quanto às competências desenvolvidas pela criança por
sua participação no contexto de intervenção. Os resultados da investigação podem
ser analisados tanto em termos gráficos e, portanto, de forma mais descritiva e
compreensiva, como através de sua significância em termos estatísticos.

Figura 4. A Pesquisa de Caso Único: Plano Básico de Pesquisa (AB)
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O emprego do plano básico de pesquisa nos delineamentos experimentais
de caso único não nos permite, no entanto, estabelecer de maneira inequívoca
se o progresso na produção escrita foi resultado da intervenção realizada ou
simplesmente do desenvolvimento da própria criança (Wilson, 2000). Em
termos experimentais, a forma clássica de dirimir esta dúvida seria a de cessar
a intervenção e, então, avaliar o desempenho escrito da criança. De acordo
com este paradigma, sendo a intervenção a responsável pelo incremento no
desempenho da criança, após o seu término, o desempenho da criança voltaria
a níveis semelhantes àqueles estabelecidos na linha de base, conforme ilustrado
hipoteticamente na Figura 2.

Figura 5. A Pesquisa de Caso Único (Plano ABAB)

No entanto, o paradigma de retorno à linha de base não se mostra
adequado quando aplicado aos processos psicopedagógicos (Wilson, 2000),
e, conseqüentemente, ao aprendizado da leitura e da escrita, uma vez que
o sucesso de qualquer intervenção deve trazer como conseqüência uma
melhora efetiva e duradoura do desempenho da criança. Em decorrência da
intervenção, a construção de conhecimentos e competências torna-se, então,
parte efetiva do desenvolvimento da criança e, portanto, não mais dependente
do contexto original de aprendizagem. A mesma observação pode ser aplicada
a delineamentos mais complexos desde que estes requeiram a volta à linha de
base para avaliar o efeito da intervenção.
Um delineamento que parece mais apropriado à pesquisa sobre a aquisição
da linguagem escrita é aquele que, por exemplo, faz uso de múltiplas linhas de
base (Wilson, 2000). Tal delineamento pode contemplar a intervenção para
diferentes crianças com dificuldades similares ou ainda para crianças com
habilidades similares no domínio da escrita. A produção escrita das crianças é,
então, avaliada de forma a estabelecermos uma linha de base a partir da qual
poderemos comparar o progresso das crianças após a intervenção. Uma vez que
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as crianças tenham dificuldades similares ou as mesmas habilidades quanto ao
aprendizado da linguagem escrita, a eficácia da intervenção é evidenciada de
duas formas. Por um lado, pelo progresso no desempenho escrito das crianças
durante a intervenção e, de outro, pela similaridade no progresso alcançado
pelas crianças em relação a seu desempenho escrito ao final da intervenção.
Um aspecto importante a ser ressaltado no que se refere à avaliação
da eficácia da intervenção realizada é o de que em algumas circunstâncias
a significância psicopedagógica ou clínica não coincidem com a estatística
(Wilson, 2000). As mudanças decorrentes da participação em alguns contextos
de intervenção podem não alcançar, por sua freqüência ou magnitude, o
nível de significância exigida em termos estatísticos. Tais mudanças, porém,
podem representar transformações qualitativas importantes do ponto de vista
psicopedagógico ou terapêutico. Neste caso, a análise qualitativa do desempenho
das crianças, associada à descrição gráfica dos resultados seria mais pertinente
à investigação realizada.
A pesquisa de caso único pode, portanto, incluir aspectos das pesquisas
quantitativas e qualitativas em Psicologia do Desenvolvimento Cognitivo.
Esta combinação pode auxiliar o pesquisador a examinar não apenas se uma
intervenção é bem sucedida, mas, também, porque, como e para quais aprendizes
as atividades realizadas promovem o desenvolvimento das habilidades de leitura
e escrita.

Orientando a intervenção através da pesquisa
A escrita é uma habilidade bem mais complexa que a própria leitura. De
imediato, a escrita supõe para sua realização o domínio da leitura (Ehri, 1997;
Ellis, 1997). Ao escrever, a criança lida ainda simultaneamente com diversas
competências, procedimentos e conhecimentos (Berninger, Abbott, Vermeulen,
Ogier, Brooksher, Zook & Lemos, 2002; Mackie & Dockrell, 2004). A criança
precisa coordenar o fluxo de seu pensamento, seus conhecimentos acerca da
linguagem escrita com a ação mesma de escrever (Góes & Smolka, 1992). Isso
significa coordenar suas idéias sobre o que escrever com os movimentos e
procedimentos para escrever no papel, em um teclado de computador, celular
ou qualquer outro meio possível à comunicação escrita. Escrever implica
também o domínio de convenções gráficas e ortográficas que dificilmente
seriam adquiridas, para a maioria das crianças, sem um processo sistemático
de ensino/aprendizado.
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Uma vez que o desenvolvimento da escrita é influenciado pelos contextos
nos quais as crianças se desenvolvem, importa oferecer à criança situações de
aprendizagem que sejam significativas e eficazes na promoção de sua habilidade de
escrita. Dado que a escrita envolve uma pluralidade de habilidades e conhecimentos,
o planejamento de situações de aprendizado para seu desenvolvimento não é
necessariamente uma tarefa fácil. O planejamento de qualquer intervenção que
promova o desenvolvimento da escrita em crianças de desenvolvimento típico,
portadoras de necessidades educativas especiais, ou ainda que estejam encontrando
dificuldades de aprendizagem, envolve atenção a diversos aspectos, entre os quais:
a) entendimento da importância dos processos cognitivos para o aprendizado da
escrita;
b) conhecimento do contexto social em que a criança se desenvolve, bem como de
sua história de aprendizagem;
c) conhecimento da linguagem escrita;
d) reconhecimento dos obstáculos epistemológicos (Bachelard, 1996) relacionados
ao aprendizado da escrita, ou seja, dos obstáculos inerentes à escrita como objeto
de conhecimento que se apresentam para todo e qualquer aprendiz;
e) entendimento de que a escrita se desenvolve em um contexto de comunicação;
f) conhecimento do impacto das competências metacognitivas, especialmente das
habilidades metalingüísticas para a escrita, ou seja, das competências relacionadas à consciência e representação da linguagem como objeto de conhecimento,
de seu emprego intencional e da auto-regulação dos atos de linguagem pelo
aprendiz (Gombert, 1992).

A constante atualização do profissional, seja este educador ou clínico, através
do acompanhamento dos estudos recentes sobre o desenvolvimento da linguagem
escrita pela criança é importante para que possa basear suas ações a partir das
evidências empíricas fornecidas pela pesquisa. A prática educacional (Meline
& Paradiso, 2003) ou clínica (Gillam & Gillam, 2006) baseada em evidências
empíricas pode ser organizada a partir do emprego sistemático pelo profissional
de uma seqüência de procedimentos. O primeiro passo para se organizar uma
intervenção baseada nas evidências empíricas produzidas pela investigação
científica consiste em se estabelecer de forma precisa a demanda pedagógica ou
clínica. Isso pode se referir, por exemplo, à validade de determinados instrumentos
para avaliação da escrita ou à eficácia de determinada estratégia de intervenção.
Quanto mais específica e objetiva for a questão delineada pelo profissional, mais
rápida, eficaz e seletiva será a sua busca bibliográfica.
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Suponhamos que um educador ou clínico esteja procurando uma forma
de avaliar o conhecimento ortográfico da criança de forma compreensiva,
empregando um instrumento diferente do usual ditado de palavras. O
profissional toma conhecimento da tarefa de erro intencional (Morais, 1998),
ou seja, da tarefa que consiste em se pedir à criança que deliberadamente escreva
palavras contendo erros ortográficos. A aplicação da tarefa no contexto de
pesquisa indica que a natureza das transgressões efetuadas pelas crianças revela
seu nível de conhecimento ortográfico e habilidade metalingüística. Crianças
com menor domínio da ortografia tendem a realizar transgressões circunscritas
à troca de letras enquanto crianças com maior habilidade ortográfica tendem
a realizar transgressões às normas mais complexas da língua como aquelas
relativas às regras de contexto (ex. caro por carro) ou às grafias reguladas pela
morfologia (cantão ao invés de cantam). A tarefa de erro intencional (Morais,
1996, 1998, 1999) envolve o emprego de habilidades metalingüísticas, uma
vez que ao transgredir intencionalmente uma norma ortográfica a criança
demonstra seus conhecimentos sobre o sistema de escrita como sua capacidade
de auto-regular seus atos de escrita. O profissional indaga, então, sobre a eficácia
do emprego desta tarefa em sua prática para a avaliação do desempenho da
criança em ortografia.
O profissional interessado em orientar sua intervenção a partir de evidências
empíricas deverá, então, procurar por relatos de pesquisa que possam fornecer
uma resposta à demanda por ele posta. A consulta a diversas bases de dados
e às ferramentas de busca na Internet será tanto mais produtiva quanto mais
possamos usar as palavras-chave apropriadas. Assim, quanto mais específicas
forem as palavras-chave, mais seletiva será a lista gerada pela busca. Algumas
bases de dados de acesso livre podem ser usadas sem restrições não só por
pesquisadores, mas por qualquer outro profissional em sua revisão bibliográfica:
SciELO Brasil - Scientifc Electronic Library Online (www.scielo.com.br) e portal
de acesso livre da CAPES (http://acessolivre.capes.gov.br) e a Biblioteca Virtual
em Saúde - Psicologia – BVS Brasil (www.bvs-psi.org.br). As ferramentas de
busca na Internet (Google, Yahoo, Google Acadêmico) podem ser também de
grande valia na busca de referências. A consulta às referências bibliográficas de
um artigo ou livro pode ser, também, fonte para a seleção de outras publicações
relevantes sobre o tema.
Uma vez reunidos os estudos mais importantes, importa avaliá-los
criticamente de modo a se selecionar aqueles cujas evidências empíricas serão
consideradas relevantes para nortear a intervenção a partir da resposta à demanda
inicial do profissional. Meline e Paradiso (2003) apontam a coerência interna
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e a significância prática do estudo como critérios relevantes para a seleção das
evidências empíricas pelo profissional. As pesquisas devem ser, então, sumarizadas
e as informações integradas em função da demanda que orientou a revisão
empreendida pelo profissional.
Sobre a utilização da tarefa de erro intencional como um instrumento
alternativo para avaliação compreensiva do desempenho ortográfico, a pesquisa
fornece subsídios para a tomada de decisão pelo educador ou pelo clínico
quanto ao emprego da tarefa em sua prática profissional. Baseado no princípio
de que para transgredir propositadamente a norma ortográfica a criança
deveria ter o domínio explícito do conhecimento ortográfico, Morais (1996,
1998, 1999) emprega a tarefa de erro intencional como ferramenta importante
no processo de aprendizado da ortografia por crianças. Diferentemente do
observado por Morais (1996, 1998, 1999), Cavalcante (2000) e Cavalcante e
Rego (2001) sugerem que não há relação significativa entre a tarefa de erro
intencional e o desempenho ortográfico da criança, uma vez que a tarefa de
erro intencional seria bastante complexa. Assim o desempenho ortográfico
das crianças seria muito mais avançado do que expresso nas tarefas de erro
intencional. O desempenho das crianças no estudo de Cavalcante (2000)
foi melhor predito pela escolaridade do que pela habilidade das crianças
em transgredir intencionalmente uma determinada regra ortográfica. No
entanto, as evidências empíricas apresentadas por Meireles & Correa (2006)
apresentam um meio-termo entre ambas as posições acima delineadas.
Meireles & Correa (2006) sugerem que a tarefa de erro intencional prediz
apenas o desempenho das crianças nos contexto ortográficos que elas
consideram particularmente difíceis. A tarefa de erro intencional expressaria
o desempenho ortográfico daquela criança que, sensível ao fato de que
a ortografia da língua portuguesa não possui regularidade absoluta, não
dominaria suficientemente as convenções da língua, embora sendo capaz de
problematizá-la. Conseqüentemente, a tarefa de erro intencional não seria
necessariamente um bom instrumento para discriminar os extremos em
termos de desempenho, ou seja, em estabelecer a diferença entre o bom e mau
desempenho ortográfico (Meireles & Correa, 2006). Isso ocorreria uma vez
que a criança deixaria de transgredir intencionalmente em um determinado
contexto ortográfico se ela não o considera como problemático, quer porque
tenha o domínio da regra ortográfica, quer porque desconhece a complexidade
envolvida na norma. Neste sentido, a tarefa de erro intencional não seria
tão boa como um instrumento de avaliação como seria para a promoção do
desempenho ortográfico da criança.
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Toda intervenção implica, além do seu planejamento e implementação, o
monitoramento de seu impacto em função das metas estabelecidas (Dockrell
& Messer, 2004). A intervenção, organizada e executada baseada na integração
das evidências de pesquisa, é avaliada em função das metas estabelecidas em
relação às necessidades das crianças e ao contexto específico de intervenção e,
se necessário, modificada. Desta forma, os resultados da intervenção podem
também se constituir em evidências empíricas importantes para corroborar,
expandir ou mesmo redirecionar a própria pesquisa.
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Pesquisa-intervenção em psicologia do desenvolvimento
cognitivo: princípios metodológicos,
contribuição teórica e aplicada
Alina Galvão Spinillo e Síntria Labres Lautert

Introdução
“Os psicólogos do desenvolvimento, de maneira geral, preocupam-se com duas
questões cruciais. Uma é sobre que mudanças ocorrem no comportamento da
criança com o aumento da idade, e a outra é sobre as causas dessas mudanças.”
(Bryant, 1974, p.177)

De maneira geral, a pesquisa em psicologia do desenvolvimento cognitivo
tem por objetivo avaliar as capacidades cognitivas das crianças, caracterizar
o desenvolvimento dessas capacidades, compreender o que causa esse
desenvolvimento e examinar a possibilidade de promovê-lo. Dentre as diversas
possibilidades de investigação uma, em particular, será aqui abordada: a
pesquisa de intervenção. A pesquisa de intervenção compreende tanto a ação
do pesquisador para a produção do conhecimento como também a ação do
pesquisador enquanto aquele que intervém sobre os indivíduos. Enquanto
recurso metodológico a serviço da construção de conhecimento, a pesquisa de
intervenção pode contribuir para testar teorias acerca da cognição humana, para
descrever o desenvolvimento e descobrir relações de causalidade entre fatores
e fenômenos. Enquanto instrumento de intervenção, pesquisas desta natureza
atuam como fator gerador de mudanças, propiciando o desenvolvimento.
Essa natureza híbrida possibilita contribuições tanto teóricas como
aplicadas. Se, por um lado, os resultados derivados de pesquisas de intervenção
podem contribuir para a formulação de explicações acerca do desenvolvimento
cognitivo, por outro lado, esses resultados podem ter implicações educacionais
importantes, favorecendo o diálogo entre a psicologia e a educação, sobretudo
no que diz respeito às relações entre aprendizagem e desenvolvimento cognitivo
(Spinillo, 1999; Spinillo & Lautert, 2006).
A partir dessas considerações, o presente capítulo focaliza, inicialmente,
aspectos gerais como a causalidade e a modificabilidade do comportamento em
294
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uma perspectiva de desenvolvimento; concebendo a pesquisa de intervenção como
um recurso para o entendimento dessas questões. Em um segundo momento, a
arquitetura de estudos de intervenção é colocada em evidência, discutindo-se os
princípios metodológicos que norteiam os variados delineamentos experimentais
adotados e a natureza da ação do pesquisador. Ao final, são apresentados estudos
realizados com crianças na área de linguagem e de conceitos matemáticos com o
objetivo de ilustrar as questões tratadas ao longo deste capítulo.

Estudos de intervenção como recurso para
investigar relações de causalidade
“A questão da explicação causal em psicologia do desenvolvimento é um
tema relevante, porém negligenciado. O desenvolvimento tem sido estudado
a partir de diversas perspectivas em várias disciplinas, mesmo assim é difícil
dizer se as explicações derivadas desses estudos são meramente descritivas.
Os pesquisadores do desenvolvimento apenas descrevem os fenômenos que
investigam ou suas teorias também explicam o que causa o desenvolvimento?
Como pode o cientista do desenvolvimento fazer inferências causais sobre o
desenvolvimento?” (Butterworth & Bryant 1990, p.ix)

A questão da causalidade em psicologia do desenvolvimento é de tão
relevante e complexa que Butterworth e Bryant (1990) dedicam todo um livro
sobre esse tema. Logo no prefácio dessa obra, os autores comentam que a questão
do desenvolvimento tem sido amplamente estudada a partir de diferentes
perspectivas teóricas, sendo difícil, porém, dizer se as explicações apresentadas
são descrições do fenômeno investigado ou se elas, de fato, explicam o que causa
o desenvolvimento de um dado fenômeno.
Parece haver consenso entre estudiosos (e.g., Bryant, 1974; 1990; Carey, 1990;
Russel, 1990; Siegler, 1997) de que é necessário saber a diferença entre identificar
mudanças no desenvolvimento e descobrir o que as causa. Embora seja necessário
identificar as mudanças ocorridas no curso do desenvolvimento para, então,
compreender as possíveis causas, a descrição não conduz, necessariamente, à
compreensão das causas. Na realidade, explicar as mudanças torna possível tanto
caracterizar o curso do desenvolvimento como também saber o que o provocou.
Os autores também são unânimes em reconhecer que, em psicologia, é
difícil examinar e estabelecer relações de causalidade. Bryant (1974; 1990)
aponta que é há, pelo menos, duas formas de minimizar essa dificuldade. Uma
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é analisar o comportamento que se desenvolveu e tentar descobrir a partir de
seus componentes como ele pode ter sido adquirido. Outra forma é provocar
a mudança através de intervenções em situações específicas. Essa segunda
alternativa caracteriza a pesquisa de intervenção que é mais direta do que a
observação realizada sobre um dado fenômeno.
O que se nota é que mesmo em situações controladas é difícil precisar as
relações de causalidade. Um exemplo disso é o fato de duas intervenções distintas
produzirem um mesmo resultado, como se observa na pesquisa de Dias, Morais e
Oliveira (1995) e na pesquisa de Spinillo (no prelo) sobre o desenvolvimento da
compreensão de textos em crianças com dificuldades nesta área. A intervenção
proposta por Dias e colaboradores consistia em, individualmente, solicitar que
a criança criasse imagens mentais a respeito de passagens de um pequeno texto
que eram lidas uma por vez. No estudo de Spinillo, a intervenção era coletiva,
oferecida pela professora em sala de aula e voltada para o estabelecimento de
inferências e para a explicitação das bases geradoras das inferências estabelecidas
ao ler textos. Apesar das diferenças entre as situações, as crianças em ambos os
estudos tiveram progressos quanto à compreensão de textos. Fato semelhante foi
verificado em relação à conservação de quantidades no estudo de Bryant (1972) e
o de Gelman (1969). Isso mostra que diferentes situações de intervenção podem
provocar a mesma mudança e que a causa da mudança pode estar associada a
diversos fatores.
De acordo com Hopkins e Butterworth (1990), compreender o
desenvolvimento requer explicar a alteração e a progressão, e isso envolve
considerar relações entre antecedente e conseqüente. Dentre outros fatores,
essas relações, segundo Bryant (1990), são difíceis de serem estabelecidas
porque a maioria das pesquisas utiliza métodos transversais (crianças diferentes
investigadas em diferentes idades) ao invés de métodos longitudinais (as mesmas
crianças investigadas com o passar do tempo) e de intervenção. Para ele, uma
predição longitudinal permitiria testar possíveis conexões entre fenômenos
temporalmente separados como, por exemplo, saber se a atividade de ler
histórias para crianças quando pequenas seria preditora de uma aquisição
precoce em leitura e escrita anos depois, quando na idade escolar. No entanto,
para estabelecer inferências causais dessa ordem, seria necessário comparar a
leitura e a escrita de crianças que fossem deliberadamente expostas à leitura
de histórias com a leitura e a escrita de crianças que não tivessem este tipo de
experiência. É neste sentido que os estudos de intervenção tornam-se cruciais
para testar hipóteses específicas a respeito da natureza da modificação de um
fenômeno e a respeito de suas causas.
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No entanto, muitas das explicações de causalidade em psicologia não se
limitam à simples relação antecedente-conseqüente, como apontam Breakwell
e Rose (2000) ao fazer a importante distinção entre explicações de processo e
explicações funcionais como elos de ligação entre os fenômenos psicológicos. Na
realidade, as relações entre fatores podem ser também dialéticas, de maneira que
uma influencia (ou mesmo constitui) a outra de forma recíproca. Um exemplo
dessa causalidade recíproca é o grande debate gerado na literatura em relação à
contribuição da consciência fonológica para a aquisição da leitura, como mostra
a revisão da literatura realizada por Gombert (1992; 2003) e por Correa (2001). Se
por um lado um conjunto de pesquisas demonstra que a consciência fonológica
influencia a habilidade de leitura, por outro lado, há uma série de estudos que
indica que crianças progridem em consciência fonológica quando alfabetizadas.
Este longo e profícuo debate levou à conclusão de que a criança necessita de um
certo nível de consciência a respeito dos fonemas para progredir na leitura; mas que,
também, a aquisição da leitura é capaz de gerar uma consciência fonológica mais
sofisticada, o que beneficiaria ainda mais a capacidade de leitura. Compreender
essa influência mútua entre leitura e consciência fonológica só foi possível devido
aos inúmeros estudos longitudinais e de intervenção realizados.
Segundo Bryant (1974; 1990), não há uma forma perfeita para testar relações
de causalidade; porém, a combinação de diferentes métodos (estudo longitudinal
e pesquisa de intervenção) pode fornecer um quadro mais claro a respeito do
desenvolvimento, como se observa na pesquisa conduzida por Bradley e Bryant
(1983) no contexto de laboratório e nos estudos de Rego e Dubeux (1994) e
Buarque e Rego (1994) no contexto de sala de aula.

Pesquisa de intervenção como recurso propiciador de mudanças
“Uma questão perene acerca da inteligência humana, aquela que tem desafiado
tanto educadores como pesquisadores do desenvolvimento, é até que ponto o
curso normal do desenvolvimento intelectual pode ser alterado por experiências
apropriadas de aprendizagem.” (Brainerd, 1987, p.27)

Segundo Willet (1997), a possibilidade de avaliar a mudança é aspecto crucial
em psicologia, pois ao adquirir novas habilidades, ao aprender algo novo e, em
última instância, ao se desenvolverem intelectualmente, os indivíduos apresentam
mudanças. Considerando, portanto, que as mudanças no comportamento podem
estar associadas ao desenvolvimento e que pesquisas de intervenção podem
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funcionar como experiências de aprendizagem, é pertinente inserir a reflexão
acerca da pesquisa de intervenção no âmbito das discussões acerca das relações
entre aprendizagem e desenvolvimento.
De maneira bastante polarizada, porém esclarecedora, Brainerd (1987)
afirma que existem duas posições radicalmente opostas a respeito das relações
entre aprendizagem e desenvolvimento cognitivo. Um dessas posições afirma que
o desenvolvimento cognitivo é, de tal maneira, regido pela aprendizagem que
intervenções tornam-se necessárias para que formas sofisticadas de raciocínio
sejam alcançadas. Por outro lado, existe a posição de que a aprendizagem pouco
pode alterar o desenvolvimento cognitivo e que as tentativas de promover essas
alterações farão mais mal do que bem. Embora essas duas posições extremistas
sejam inapropriadas, continua o autor, uma questão de considerável relevância
científica reside entre esses dois pólos: quais são os exatos limites sob os quais
a aprendizagem opera sobre o desenvolvimento cognitivo?
Para responder essa pergunta é necessário considerar que, se por um lado
não se pode ensinar tudo, ou seja, o desenvolvimento condiciona a aprendizagem,
por outro lado, é necessário reconhecer que os progressos obtidos em pesquisas
de intervenção não podem ser atribuídos ao acaso, tendo a aprendizagem papel
importante neste desenvolvimento. Os ganhos relativos ao desenvolvimento,
portanto, estão associados tanto aos limites maturacionais e ao conhecimento trazido
para a situação de intervenção (que é uma situação de aprendizagem) como também
estão associados à natureza da intervenção proporcionada. Em outras palavras, a
possibilidade de mudança requer pensar igualmente acerca do quando ensinar e do
como ensinar. O quando ensinar diz respeito ao momento em que um determinado
conceito pode ser entendido ou uma dada habilidade pode ser desenvolvida, como
a idade e a escolaridade, o nível de conhecimento (geral ou específico) no momento
da investigação. O como ensinar diz respeito à natureza da situação de intervenção,
aspecto esse sistematicamente tratado ao longo deste capítulo.

Considerações acerca da situação de intervenção
Szymanski e Cury (2004) afirmam que toda investigação psicológica implica
sempre uma intervenção, e que isso é particularmente observado em pesquisas
que acompanham a implementação de práticas educacionais e em pesquisas
voltadas para a prática clínica. Considerando, em particular, a prática clínica,
as autoras mencionam a condição dupla de serviço psicológico e investigação
científica que, ao mesmo tempo em que contribui para o conhecimento
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científico, também cumpre o papel de cuidado psicológico. O mesmo pode ser
dito em relação à implementação de práticas educacionais em que o adulto é
ao mesmo tempo pesquisador e educador. De modo geral, o que caracteriza
pesquisas de intervenção é que elas estão interessadas em promover algum
tipo de mudança; sendo, ainda, marcadas por uma relação assimétrica em que
um dos participantes desta relação é aquele que assiste, propõe e encaminha
atividades a serem realizadas (Spinillo, 1996) .
Além desses, outros pontos merecem ser discutidos a respeito da situação
de intervenção na área da psicologia do desenvolvimento cognitivo, como
tratado a seguir.
A familiaridade da situação de intervenção com o cotidiano da criança

No que concerne à possibilidade de gerar desenvolvimento, há pesquisadores
que postulam que a situação de intervenção para ser efetiva deve se assemelhar
a situações informais e espontâneas do cotidiano. Muitas das situações de
intervenção propostas pelos pesquisadores do grupo de Genebra nos anos 70
(e.g., Inhelder, Sinclair & Bovet, 1974; Inhelder & Sinclair, 1969; Sinclair, 1973)
se baseavam em situações informais do cotidiano das crianças com vistas a
facilitar o desenvolvimento de certas noções como a conservação de quantidades
e a inclusão de classes.
Na realidade, não é possível restringir o desenvolvimento a situações
familiares que se assemelhem a situações informais e espontâneas do cotidiano.
Situações pouco familiares ou até mesmo muito particulares e distantes do
cotidiano das crianças podem gerar mudanças no desenvolvimento. Na realidade,
o sucesso da intervenção não reside na familiaridade da situação apenas, mas no
fato da situação acionar mecanismos psicológicos relevantes e envolver aspectos
cruciais do conceito ou habilidade que se deseja desenvolver.
Um exemplo disso são os estudos acerca da consciência fonológica em que
as crianças são explicitamente ensinadas a identificar e discriminar fonemas no
início ou no final das palavras (e.g., Cardoso-Martins, 2002). Nessas pesquisas,
de maneira geral, o examinador apresenta pares de palavras, explicando, por
exemplo, que a palavra pato e a palavra papel começam com a mesma sílaba;
e que a palavra papel e a palavra chapéu terminam com o mesmo som. Há
ocasiões em que a criança é levada a compreender que dentre as palavras xerife,
cebola e telhado, a única que começa com o mesmo som que a palavra chupeta
é xerife. Essas situações são inusitadas e distantes do cotidiano das crianças que
usam as palavras como forma de comunicação e não como objeto de reflexão e
análise (consciência metalingüística). No entanto, apesar da não-familiaridade,
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atividades como essas auxiliam no desenvolvimento da consciência fonológica.
Outro exemplo é a investigação conduzida por Ferreira e Spinillo (2003) que
examinava a possibilidade de desenvolver a consciência metatextual em crianças.
De modo geral, a intervenção requeria da criança, a partir de histórias completas
e incompletas, refletir sobre a estrutura prototípica de histórias, sobre suas partes
constituintes (começo, meio e fim) e suas convenções lingüísticas. É necessário
convir que, embora tais situações não se assemelhem a situações do cotidiano em
que a criança interage com o texto, essas atividades foram capazes de propiciar
o desenvolvimento de habilidades lingüísticas.
Fato semelhante é observado em relação a conceitos matemáticos. Lautert
(2005), com o objetivo de auxiliar alunos a superarem dificuldades com o
conceito de divisão, solicitava que as crianças descobrissem qual o erro presente
na resolução de um problema de divisão inexata e corrigi-lo. Tal situação, sem
dúvida, é bastante incomum, pois usualmente a criança é solicitada a resolver
problemas aritméticos e não a analisá-los e corrigi-los. Apesar de pouco
familiares, tais situações mostraram-se bastante efetivas.
Pelo exposto, há divergência, portanto, entre os pesquisadores quanto ao
papel facilitador da familiaridade da situação de intervenção sobre o progresso
das crianças. Na realidade, não é a familiaridade da situação com o cotidiano
que necessariamente torna a situação de intervenção proveitosa, mas são outros
aspectos constitutivos da situação que parecem ser bem mais decisivos: (i) a
natureza da assistência do adulto, o fato de a situação envolver princípios e
aspectos essenciais à compreensão do conceito ou à habilidade que se deseja
desenvolver; e (ii) o fato de a situação mobilizar mecanismos psicológicos
relevantes, como a metacognição.
A natureza da assistência do adulto

Talvez um dos mais decisivos fatores do sucesso de uma intervenção
seja a natureza da assistência proporcionada pelo adulto que interage com a
criança. O tipo de assistência oferecido depende dos mecanismos psicológicos
considerados responsáveis pelo desenvolvimento, tais como: o conflito cognitivo,
a colaboração, a tomada de consciência.
Existem diferentes formas de assistência que são proporcionadas às crianças
com o objetivo de promover o desenvolvimento em situações de pesquisa;
porém, como mencionam Brainerd (1987), Garton (1992) e Spinillo (1999), é
possível agrupar essas formas em função da menor ou maior diretividade por
parte do adulto: a autodescoberta e a instrução tutorada.
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A autodescoberta, amplamente aceita por pesquisadores piagetianos (e.g.,
Inhelder, Sinclair & Bovet, 1974), se caracteriza por enfatizar a importância da
ação e da manipulação ativa por parte da criança que, por sua vez, é encorajada
a fazer suas próprias descobertas, fazendo predições e constatações acerca do
resultado de ações (suas e de outros) e das transformações ocorridas em uma
dada situação. O papel do adulto é o de pouco interferir, evitando a imposição
de estratégias e o direcionamento de julgamentos; podendo, entretanto, contraargumentar e gerar situações de conflito e provocativas que permitam testar a
consistência e a segurança do raciocínio da criança, e também torná-la consciente
das contradições de suas formas de pensar. O adulto não deve concluir pela criança
e nem tampouco sugerir formas de raciocinar ou de resolver uma dada situaçãoproblema. O principio dessa interação é que a criança é o principal suporte de
seu desenvolvimento, sendo sua própria ação sobre a situação (e suas reações)
que geram o progresso.
A instrução tutorada não possui uma afiliação teórica única, sendo adotada
por pesquisadores tanto de tradição socioculturalista (e.g., Bruner & Haste,
1987; Hogan & Pressley, 1997; Lepper, Drake, O´Donnell-Johnson, 1997;
Vygotsky, 1984) como de tradição cognitivista (e.g., Beilin, 1965; Brainerd,
1978; Goldschmid, 1968; Hamel & Ricksen, 1973; Karmiloff-Smith, 1995;
Rosenthal & Zimmerman, 1978). A instrução tutorada refere-se a uma assistência
explícita sobre algo, requerendo do adulto um papel mais ativo do que na
autodescoberta, visto que este pode fornecer feedback e explicações a respeito da
atuação da criança, propor regras ou estratégias de resolução, enfatizar aspectos
ou princípios relevantes da situação, propor modelos para orientar e corrigir
soluções e hipóteses inadequadas ou pouco efetivas. O fato da assistência do
adulto ser mais explícita não significa que a criança seja considerada uma mera
receptora de informações. Na realidade, ela participa ativamente, interagindo
com o adulto, realizando algo, solucionando uma situação-problema, emitindo
julgamentos, testando hipóteses etc. O princípio dessa interação é que tanto a
criança como o adulto são os elementos que dão suporte ao desenvolvimento.
Mas qual dessas formas de assistência promoveria ganhos mais expressivos?
Essa foi uma questão que ocupou a mente de muitos pesquisadores, tendo a
pesquisa de intervenção papel crucial neste tipo de reflexão. Brainerd (1987)
realizou uma ampla revisão da literatura, observando não haver evidências
empíricas que sustentem a idéia de que a autodescoberta seja mais efetiva que
do que a intervenção tutorada. Segundo o levantamento realizado, há mais
evidências a favor da intervenção tutorada do que da autodescoberta. Inclusive,
os poucos estudos que comparam as duas formas de intervenção ou não
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encontram diferenças entre elas, mostrando que ambas produzem resultados
igualmente favoráveis, ou quando, a diferença existe, a intervenção tutorada
parece gerar resultados mais satisfatórios.
Dois pontos merecem destaque a respeito das diferentes formas de
assistência do adulto em situações de intervenção. Primeiro, um tipo de
assistência pode ser mais proveitoso em um contexto do que em outro (situação
individual ou coletiva; laboratório ou sala de aula). Segundo, as intervenções,
sejam na sala de aula ou em situações controladas de investigação, são híbridas,
isto é, se caracterizam tanto por autodescoberta como por instruções tutoradas.
Há autores, inclusive, que defendem a idéia de que as formas de aprendizagem
são múltiplas, sobretudo na sala de aula em que a assistência do adulto assume
formas flexíveis e variadas, passando de intervenções mais diretivas para
intervenções menos diretivas, baseando-se em diferentes princípios de interação
e mecanismos cognitivos (Shayer, 1997; Spinillo, 1999).
O foco da intervenção

Há pesquisas de intervenção que se voltam diretamente para o conceito ou
a habilidade que se deseja desenvolver, enquanto em outras a relação com aquilo
que se deseja desenvolver é feita de maneira indireta. Exemplos do primeiro caso
são os estudos de Lautert (2005) a respeito da divisão, a pesquisa conduzida por
Spinillo (1995; 2002) sobre proporção e o estudo realizado por Jones, Langrall,
Thornton e Mogill (1999) sobre probabilidade. Nessas investigações, a intervenção
proporcionada às crianças envolvia a resolução de situações-problema diretamente
voltadas para os conceitos que se desejava desenvolver: divisão, proporção e
probabilidade. Um exemplo do segundo caso é a pesquisa de Ferreira e Spinillo
(2003), que tinha por objetivo desenvolver a habilidade de produzir histórias
através de atividades que não envolviam diretamente a produção de histórias, mas
a reflexão sobre suas partes constituintes (introdução da cena e dos personagens, a
trama e o desfecho). A idéia era que, ao desenvolver a consciência sobre a estrutura
prototípica de histórias, a criança se tornaria capaz de produzir histórias mais
elaboradas. Em outras palavras, a produção de histórias era o objetivo, porém não
o foco da intervenção, sendo desenvolvida indiretamente a partir da consciência
metatextual que era, de fato, o foco da intervenção.
A diferenciação aqui proposta, entre intervenção em que o foco não é o
conceito ou habilidade a ser desenvolvida e intervenção que trata diretamente
do conceito ou habilidade que se deseja desenvolver, ilustra, mais uma vez, a
complexidade e a variabilidade que podem caracterizar este tipo de pesquisa.
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O contexto em que ocorre a intervenção

Pesquisas de intervenção podem ocorrer em situações experimentais
controladas (ou de laboratório) e em sala de aula. Intervenções oferecidas no
contexto experimental ocorrem em situações controladas, através de interações
individuais ou em pequenos grupos previamente definidos. Já no contexto de sala de
aula, as intervenções, ainda que planejadas, não estão sujeitas a um controle rigoroso
como nas situações de laboratório. Na sala de aula, os participantes são alunos que
não apenas interagem com o adulto (examinador ou professor), mas também
interagem entre si, estabelecendo-se, assim, relações múltiplas e variadas que estão
inseridas em um contexto institucional que envolve relações estáveis e determinadas
pelos papéis sociais desempenhados por alunos e professor. Além disso, controles
metodológicos são mais difíceis de serem aplicados, sendo muitas vezes impossível
formar grupos equivalentes, pois tanto o grupo-controle como o experimental são
salas inteiras que já estão em funcionamento (Buarque & Rego, 1994; Melo & Rego,
1998; Nunes, 1995; Falcão & Spinillo, 2003; Rego & Dubeux, 1994).
Enquanto em situações de laboratório é possível caracterizar a intervenção
com sendo tutorada ou autodescoberta, na sala de aula essa distinção não é
evidente, visto que neste contexto essas duas formas de assistência aparecem
de maneira combinada. Shayer (1997), ao apresentar e discutir um programa
de ensino conduzido em sala de aula, comenta que o sucesso da intervenção
decorreu de uma combinação de atividades baseadas tanto em princípios
piagetianos (autodescoberta, pouca interferência do adulto em algumas
situações, conflito) como em princípios vygotskyanos (maior diretividade do
adulto, explicações, feedback, diálogo, colaboração). Na realidade, a sala de aula
permite que diferentes tipos de assistência do adulto estejam em jogo.

Princípios metodológicos: a arquitetura de estudos de intervenção
O planejamento experimental prototípico de estudos de intervenção envolve
duas ocasiões de testagem (pré-teste e pós-teste), dois grupos de participantes
(grupo-controle e grupo experimental) e uma intervenção (Brainerd, 1987,
Spinillo, 1994; 1999). O pré e o pós-teste são aplicados a todos os participantes,
enquanto que a intervenção é proporcionada apenas aos participantes do grupo
experimental. Esse planejamento, entretanto, pode tornar-se muito mais complexo
e variado: a pesquisa pode envolver um método transversal de investigação, em que
os grupos-controle e experimental são constituídos por subgrupos de participantes
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em diferentes faixas etárias; a intervenção proporcionada ao grupo experimental
pode ser longitudinalmente oferecida; a complexidade pode estar associada ao fato
do planejamento consistir em mais de um grupo-controle ou em mais de um grupo
experimental; ou ainda, adotar mais de um pré-teste e mais de um pós-teste. Esse
nível de complexidade e de variação metodológica é discutido a seguir.
Os grupos de participantes

Outro princípio metodológico adotado em pesquisas de intervenção é a
presença de grupo-controle e experimental. O grupo experimental é aquele em
que os participantes são expostos a intervenções específicas referentes a um dado
conceito. O grupo-controle é aquele que não recebe qualquer tratamento por
parte do pesquisador, sendo um ponto de comparação com o grupo experimental.
Através do pré-teste e de alguns cuidados na constituição da amostra, esses
grupos são análogos quanto a determinados aspectos considerados cruciais para
a investigação, tais como: idade, escolaridade, classe social, alguma habilidade
específica, conhecimento inicial sobre algo.
Algumas investigações incluem mais de um grupo experimental ou, às
vezes, apenas grupos experimentais. Isso ocorre quando se busca examinar
o efeito de diferentes tipos de intervenção, tais como: diferentes formas de
assistência como a instrução tutorada e a autodescoberta (ver Brainerd, 1987);
diferentes tipos de experiência com os sons e as sílabas das palavras (rima
e aliteração, correspondência grafema-fonema) (Bradley & Bryant, 1983;
Capovilla & Capovilla, 2000), o efeito de diferentes tipos de suporte na resolução
de problemas (Vasconcelos, 1998) ou, ainda, diferentes tipos de programa e de
metodologia de ensino (Bezerra, Magina & Spinillo, 2002; Nunes, 1995).
Buarque e Rego (1994) acompanharam durante um ano letivo uma sala de
alfabetização formada por crianças multi-repetentes com uma longa história
de fracasso escolar, em especial em relação à aquisição da leitura e da escrita.
Esta sala serviu como grupo experimental em que se examinou o efeito de uma
prática de ensino sobre a aquisição da leitura e da escrita. O estudo não envolvia
grupo-controle e as comparações realizadas ocorriam sobre o momento antes
da intervenção (pré-teste) e após a intervenção (pós-teste).
Já o planejamento experimental adotado por Bezerra, Magina e Spinillo
(2002) em estudo de intervenção sobre fração, incluía um grupo- controle, dois
grupos experimentais. O grupo-controle era formado por alunos que nunca
haviam recebido qualquer instrução sobre fração no contexto escolar; um grupo
experimental formado por alunos que haviam sido ensinados sobre fração através
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de um ensino tradicional; e um outro grupo experimental formado por alunos
que foram expostos a uma experiência de ensino alternativo sobre fração.
A literatura mostra, ainda, pesquisas que adotam mais de um grupo-controle
(Melo & Rego, 1998; Spinillo, 1995; 2002). Spinillo (1995; 2002), investigando a
possibilidade de desenvolver o raciocínio proporcional em crianças, dividiu os
participantes em três grupos. As crianças do grupo experimental eram solicitadas
e resolver uma tarefa de proporção e, à medida que iam resolvendo cada item,
recebiam feedback e explicações a respeito de suas ações e julgamentos, sendo
incentivadas a adotarem uma estratégia específica (usar o referencial de metade)
para resolver a tarefa de forma apropriada. As crianças do grupo-controle 1
apenas resolviam a mesma tarefa apresentada ao grupo experimental, porém,
sem receberem qualquer tipo de feedback ou explicação. As crianças do grupocontrole 2 não eram apresentadas a qualquer tarefa. O objetivo de incluir esses
dois grupos-controle era examinar se a mera exposição à tarefa de proporção (sem
a interação com o adulto e sem o incentivo ao uso de uma estratégia específica)
seria suficiente para desenvolver o raciocínio proporcional.
O pré-teste e o pós-teste

As ocasiões de testagem consistem na aplicação de uma tarefa (ou conjunto
de tarefas) que examina o conhecimento dos participantes em diferentes
momentos da investigação. Na maioria das vezes, a análise dos dados incide
sobre os resultados obtidos no pré e no pós-teste, realizando-se comparações
entre eles, como discutido adiante.
O pré-teste tem por objetivo examinar o conhecimento que o participante
traz para a investigação, ou seja, as noções iniciais ou espontâneas que apresenta
acerca do conceito ou habilidade que se deseja desenvolver. Os dados obtidos
no pré-teste podem ser usados na composição da amostra e na formação dos
grupos de participantes. Na composição da amostra, os resultados podem
ser utilizados para incluir um participante na investigação, como ocorre no
estudo de Spinillo (prelo) e no de Lautert (2005). No primeiro, o pré-teste era
utilizado para incluir na amostra apenas crianças que tivessem dificuldades
de compreensão de textos; no segundo estudo, apenas crianças que tivessem
dificuldades com o conceito de divisão. Os resultados obtidos no pré-teste
podem, também, ser utilizados para tornar os grupos de participantes
equivalentes quanto a determinadas características consideradas relevantes.
Por exemplo, na pesquisa realizada por Lautert (2005), a autora distribuía
os participantes entre os grupos de tal forma que o grupo experimental e o
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controle eram equivalentes quanto ao nível de compreensão que apresentavam
sobre a divisão.
Relevante ressaltar que, em delineamentos quase-experimentais, os grupos
de participantes (controle e experimental) podem não ser equivalentes. Isso
ocorre quando a pesquisa versa sobre grupos de participantes já existentes, como
é o caso dos estudos de Spinillo (1995; 2002) e de Ferreira e Spinillo (2003) em
que o grupo-controle e o grupo experimental correspondiam a salas de aula já
em funcionamento.
Dependendo dos objetivos da investigação e das opções metodológicas
feitas, é possível haver mais de um pré-teste: um de natureza mais geral e outro
de natureza mais específica; como se observa no estudo de Lautert (2005), em
que, como já mencionado, o pré-teste geral era utilizado para compor a amostra
de participantes e tornar os grupos equivalentes, e o pré-teste específico avaliava
aspectos particulares a respeito do conhecimento das crianças sobre a divisão.
Na maioria das pesquisas, as atividades propostas no pré-teste são as mesmas
no pós-teste, variando apenas quanto a pequenas diferenças. O pós-teste também
é aplicado a todos os participantes com vistas a examinar o conhecimento que
o indivíduo apresenta após a intervenção (no grupo experimental) ou com o
passar do tempo (no grupo-controle). Há estudos que adotam dois pós-testes:
um aplicado imediatamente após a intervenção com vistas a avaliar o progresso
(se houve ou não) e, outro, aplicado algum tempo depois, que examina a
estabilidade da aprendizagem (Lautert, 2005; Melo & Rego, 1998). Há, ainda,
pesquisas em que um dos pós-testes assume um caráter mais geral com vistas a
examinar a possibilidade da situação de intervenção haver propiciado algum tipo
de transferência de aprendizagem de uma situação para outra.

As comparações possíveis
Considerando a arquitetura de pesquisas de intervenção, Spinillo (1994)
destaca que as comparações ocorrem em duas direções: horizontal (entre grupos)
e vertical (intragrupos). Comparações horizontais ocorrem entre grupos em uma
mesma ocasião de testagem (experimental vs. controle no pré-teste; experimental
vs. controle no pós-teste), permitindo examinar se os grupos diferem entre si
antes da intervenção e após a intervenção. Comparações verticais ocorrem entre
duas ocasiões de testagem em um mesmo grupo de participantes (pré-teste vs.
pós-teste no grupo-controle; pré-teste vs. pós-teste no grupo experimental).
Comparações verticais no grupo experimental são as que mais interessam ao
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pesquisador, pois é importante saber se os resultados obtidos no pós-teste são
melhores do que aqueles observados no pré-teste; indicando, assim, progressos
derivados da intervenção proposta.
De modo geral, é possível dizer que o padrão de resultados desejado por todo
pesquisador em estudos de intervenção é que: (i) as comparações no pré-teste
indiquem semelhança (ou equivalência) entre os grupos; (ii) as comparações
no pós-teste indiquem uma diferença a favor do grupo experimental; (iii) as
comparações entre ocasiões de testagem no grupo experimental indiquem uma
progressão do pré-teste para o pós-teste; e (iv) as comparações entre ocasiões de
testagem no grupo-controle indiquem uma semelhança entre eles, ou seja, uma
estabilidade entre as duas ocasiões de testagem. No entanto, nem sempre este padrão
de resultados é observado nas pesquisas. É possível que o grupo-controle e o grupo
experimental não sejam equivalentes, como usualmente ocorre em pesquisas que
envolvem salas de aula já constituídas, ou quando a formação dos grupos não
se apóia nos resultados do pré-teste. Pode ocorrer, ainda, que ambos os grupos
apresentem melhores resultados no pós-teste do que no pré-teste, indicando que
tanto a intervenção como o passar do tempo são responsáveis pela progressão
identificada. Nesse caso, resta saber se a progressão no grupo experimental foi mais
expressiva do que no grupo-controle, sugerindo uma contribuição da intervenção.
O resultado mais frustrante para o pesquisador que aposta na eficácia de uma
determinada intervenção é quando não são observadas progressões no grupo
experimental, ou seja, quando os resultados obtidos no pós-teste são semelhantes
àqueles obtidos no pré-teste. Neste caso, a intervenção não foi suficiente para gerar
progressos, restando ao pesquisador compreender as razões para isso. No entanto,
quando o estudo se propõe a examinar o efeito de diferentes tipos de intervenção
(como ocorre em planejamentos que envolvem mais de um grupo experimental),
espera-se que sejam encontradas diferenças entre pré-teste e pós-teste em relação
a algum grupo experimental, porém não em outro.
Um grande desafio para o pesquisador são as regressões, isto é, os casos
em que participantes do grupo experimental têm um maior sucesso no préteste do que no pós-teste. Embora pouco freqüentes, regressões são difíceis de
serem explicadas. Falhas metodológicas podem gerar regressões, como ocorre
quando a tarefa apresentada no pré-teste é mais fácil que no pós-teste, dando
a impressão que o desempenho piorou.
Comparações entre pós-testes aplicados em diferentes momentos após
a intervenção permitem examinar se a progressão identificada no grupo
experimental imediatamente após a intervenção permanece com o passar do
tempo ou não. É possível, ainda, pensar-se em termos de múltiplas testagens
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aplicadas ao grupo experimental em curtos períodos de tempo. Esta aproximação
temporal entre as testagens, sobretudo em pesquisas qualitativas, permite
examinar o movimento gradativo e detalhes do processo de mudança. Assim,
além de pré-teste e pós-teste, o planejamento da pesquisa incluiria testagens
intermediárias entre esses dois momentos de avaliação.

A pesquisa de intervenção e o desenvolvimento de conceitos e de
habilidades específicas
Até então, o presente capítulo tem-se dedicado a discutir aspectos relevantes
da situação de intervenção (familiaridade da situação de intervenção com o
cotidiano da criança, natureza da assistência do adulto, o foco da intervenção,
contexto em que ocorre) e a arquitetura da pesquisa de intervenção (pré-teste,
pós-teste, grupos de participantes). Para ilustrar essas diferentes instâncias, são
apresentadas quatro pesquisas de intervenção conduzidas com crianças de baixa
renda, alunas do ensino fundamental de escolas públicas, cada uma delas versando
sobre um tema específico: fração, divisão, produção de textos e compreensão de
texto. Uma visão geral dessas pesquisas é apresentada no Quadro 1.
Contexto em que ocorrem
Sala de aula

Laboratório

Conceitos Matemáticos

Autores: Bezerra, Magina e
Spinillo (2002)
Tema: compreensão do conceito de fração
Participantes: crianças de
baixa renda com idades entre
8 e 10 anos, alunas de 3ª e
4ª séries de escolas públicas.

Autora: Lautert (2005)
Tema: compreensão do conceito de divisão
Participantes: crianças de
baixa renda com dificuldades
com a divisão, com idades 8
e 15 anos, alunas de 3ª série
de escolas públicas

Habilidades Ligüísticas

Autora: Spinillo (no prelo)
Tema: compreensão de textos
Participantes: crianças de
baixa renda com dificuldades
de compreensão de textos,
com idades entre 11 e 14
anos, alunas de 4ª série de
escolas públicas.

Autores: Ferreira e Spinillo
(2003)
Tema: produção de textos
Participantes: crianças de
baixa renda com idades entre
8 e 9 anos, alunas de 1ª e 2ª
séries de escolas públicas.

Quadro 1: Pesquisas consideradas para discussão.
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Com o objetivo de trazer para discussão variações relevantes a respeito da
pesquisa de intervenção, duas dessas quatro pesquisas referem-se a conceitos
matemáticos e duas a habilidades lingüísticas. Duas dessas investigações
ocorreram no contexto de sala de aula e duas em situações controladas de
laboratório.
Bezerra, Magina e Spinillo (2002) afirmam que muitas das dificuldades
das crianças com fração decorrem da complexidade própria deste conceito e,
também, do fato do ensino basear-se no uso mecânico de regras e algoritmos e
no uso de representações simbólicas e gráficas que não auxiliam a compreensão
das diversas facetas deste conceito. O objetivo do estudo era colocar em
prática formas alternativas de ensino que auxiliassem a superar as dificuldades
encontradas em relação à fração. Os participantes foram divididos em um grupocontrole - alunos de 3ª série sem qualquer instrução sobre fração na escola;
um grupo de referência – alunos de 4ª série que haviam sido ensinados sobre
fração na escola a partir de uma prática tradicional; e um grupo experimental–
alunos de 3ª série sem instrução prévia sobre fração e que foram expostos a
uma experiência específica de ensino. Um pré-teste foi aplicado a todos os
participantes com vistas a examinar o conhecimento que apresentavam sobre
fração para posterior comparação com os resultados do pós-teste. Como os
grupos correspondiam a salas de aula já existentes, o pré-teste não foi utilizado
para a composição dos grupos e nem tampouco para torná-los equivalentes. Na
realidade, os grupos já existentes diferiam em relação ao número de alunos em
sala, em relação à série e à faixa etária. Um único pós-teste foi aplicado a todos
os participantes. O pré-teste e o pós-teste consistiam na resolução de problemas
envolvendo a quantificação e a representação de frações. Os problemas eram os
mesmos nas duas ocasiões de testagem, diferindo apenas quanto aos referentes
das quantidades apresentadas em seus enunciados. Assim, pré-teste e pós-teste
apresentavam um mesmo grau de dificuldade.
A intervenção oferecida ao grupo experimental consistiu em dez sessões
(duas vezes por semana) com duração de duas horas cada, aplicadas na sala
de aula pelo pesquisador que atuava como um professor. A intervenção tinha
por base a resolução de problemas apresentados em um contexto de discussão
a respeito das formas de resolução adotadas (estratégias e representações
adotadas). Havia uma seqüência didática em que as hipóteses iniciais das crianças
eram explicitadas e tomadas como ponto de partida para as discussões; em
seguida, apresentavam-se contra-exemplos que podiam gerar conflitos entre
diferentes perspectivas; concluindo-se com explicações acerca das formas de
resolução apropriadas e algumas generalizações. A resolução dos problemas se
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apoiava no uso combinado de diferentes suportes de representação (números,
desenhos, diagramas, material concreto, papel quadriculado). As discussões
conduzidas pelo pesquisador possibilitavam a reflexão por parte do aluno sobre
sua própria forma de raciocinar e sobre a forma de raciocinar dos colegas.
Comparando-se os resultados do pré-teste com os do pós-teste, verificouse que as crianças do grupo-controle não apresentaram qualquer melhora no
desempenho. Já as crianças do grupo experimental tiveram um progresso bem
mais expressivo do que as crianças do grupo de referência, apesar de serem mais
novas e de nunca haverem sido ensinadas sobre fração na escola. Concluiu-se
que o ensino proposto contribuiu para a superação das dificuldades iniciais
identificadas e ampliou o conhecimento sobre frações.
Lautert (2005) investigou o efeito de uma intervenção sobre a compreensão
do conceito de divisão. O planejamento experimental envolvia dois pré-testes
(geral e específico), uma intervenção oferecida ao grupo experimental e dois
pós-testes (geral e específico). O pré-teste geral e o pós-teste específico consistiam
na resolução de problemas de divisão exata e inexata. A seleção dos participantes
foi feita com base nos resultados obtidos no pré-teste geral, de forma que
participaram do estudo apenas crianças que apresentavam dificuldades com a
divisão. O pré-teste também foi usado para a formação dos grupos, garantindo
que o grupo experimental e o grupo-controle fossem equivalentes quanto
às dificuldades apresentadas. O pré-teste e o pós-teste específico avaliavam
dificuldades particulares relativas à divisão: compreensão das relações inversas
entre a parte e o tamanho das partes em que o todo é dividido e compreensão
do significado do resto. Após a aplicação do pré-teste específico, as crianças
do grupo experimental participaram de um programa de intervenção sobre
a divisão, enquanto as crianças do grupo-controle continuaram apenas com
o ensino usual em sala de aula. A intervenção era individual, ocorrendo em
três sessões com um intervalo de dois a três dias entre elas. Nestas sessões o
pesquisador levava a criança a refletir acerca das relações entre os termos da
divisão: dividendo, divisor, quociente e resto. As atividades conduzidas em
cada sessão obedeciam a uma seqüência didática em que problemas de divisão
eram apresentados e resolvidos pela criança com o auxílio de material concreto
e de lápis e papel. Um clima de discussão era estabelecido, de modo que a
criança explicava a maneira como havia resolvido o problema, justificando
suas ações e procedimentos adotados. Com base na perspectiva da criança, a
pesquisadora contra-argumentava, fazia questionamentos diversos, fornecia
feedback e explicações acerca dos acertos e dos erros apresentados pela criança.
Ao final, eram fornecidos exemplos apropriados e explicitados os princípios
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básicos relativos ao conceito de divisão. O pós-teste específico tinha por objetivo
comparar as crianças dos dois grupos entre si e as crianças de cada grupo em
relação ao pré-teste específico quanto à compreensão de aspectos particulares
da divisão. O pós-teste geral tinha por objetivo examinar a estabilidade dos
conhecimentos possivelmente adquiridos pelo grupo experimental após a
intervenção.
Os pré-testes e os pós-testes foram analisados em função do desempenho
(número de acertos) e das justificativas das crianças em relação à resolução dos
problemas. Os resultados mostraram que o grupo experimental alcançou níveis
de compreensão mais sofisticados que o grupo-controle, apesar das crianças
em ambos os grupos haverem apresentado o mesmo nível de dificuldade com
a divisão na ocasião dos pré-testes. O avanço se estendeu, também, ao pós-teste
geral, indicando que a intervenção gerou progressos e estabilidade na forma de
raciocinar da criança.
Spinillo (no prelo) conduziu um estudo de intervenção em sala de aula com
o objetivo de desenvolver a compreensão de textos em crianças com dificuldades
nesta área. Inicialmente foi aplicado um pré-teste individual, contendo três
tarefas. A Tarefa 1 (responder perguntas referentes a um texto) foi utilizada para
compor a amostra, garantindo que participassem da pesquisa apenas crianças
com dificuldade de compreensão, e para tornar os grupos-controle e experimental
equivalentes. A Tarefa 2 (elaborar um resumo) e a Tarefa 3 (elaborar perguntas
sobre um texto) avaliavam habilidades específicas de compreensão de textos. O
pós-teste, aplicado a todos os participantes logo após a intervenção, envolvia as
mesmas tarefas do pré-teste, diferindo apenas quanto aos textos apresentados.
As crianças do grupo experimental participaram de uma intervenção em sala
de aula (12 sessões de 90 minutos cada), conduzida pela professora da classe
que era orientada pela pesquisadora. O grupo-controle continuou realizando
as atividades usuais em sala de aula. Antes e durante a intervenção, foram
realizados encontros sistemáticos com a professora para a leitura e discussão
de material bibliográfico sobre compreensão de textos e para orientar, planejar,
organizar e avaliar as atividades em sala de aula. As atividades, realizadas em
pequenos grupos e com a sala como um todo, envolvia a leitura de diferentes
textos. A professora procurava levar os alunos : a estabelecer inferências a partir
da integração de informações intratextuais (palavras e passagens no texto) e
informações extratextuais (conhecimento de mundo do leitor); a explicitar
as bases geradoras de suas inferências; a indicar as principais informações do
texto; e a monitorar a própria compreensão, procurando identificar o que não
havia compreendido.
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Comparações entre o pré-teste e o pós-teste mostraram um avanço
expressivo do grupo experimental, indicando que a intervenção teve efeito
bastante positivo sobre a compreensão, tanto em relação a uma compreensão
mais global do texto como em termos de uma compreensão voltada para a
capacidade de identificar as principais idéias nele veiculadas e de fornecer
explicações claras a respeito das bases geradoras das inferências. Isso, entretanto,
não foi observado em relação às crianças do grupo-controle que continuaram
com as mesmas dificuldades que apresentavam no pré-teste.
Ferreira e Spinillo (2003) investigaram o efeito de uma intervenção voltada
para uma reflexão metatextual sobre a produção de histórias. Diferentemente
dos estudos anteriores cuja intervenção envolvia diretamente o conceito ou a
habilidade a ser desenvolvida (problemas de fração, de divisão e atividades de
compreensão de textos), nesta pesquisa a proposta era desenvolver a habilidade
de produzir histórias através de uma intervenção que não envolvia diretamente a
produção de histórias, mas a reflexão sobre suas partes constituintes (introdução
da cena e dos personagens, a trama e o desfecho). Crianças de 1ª e de 2ª séries do
ensino fundamental foram, em cada série, divididas em um grupo experimental
e um grupo-controle. O objetivo de ter séries diferentes era examinar se a
intervenção seria mais proveitosa em uma determinada série do que em outra.
Todos os participantes realizaram um pré-teste e um pós-teste em que se avaliava
a produção livre de uma história oralmente produzida. Nas duas ocasiões de
testagem as histórias foram analisadas em função da estrutura narrativa que
apresentavam. A intervenção oferecida ao grupo experimental consistia em três
sessões individuais, com duração média de 40 minutos. Em cada sessão havia uma
seqüência didática: iniciava-se pela leitura conjunta de histórias ou de partes de
histórias (apenas a introdução, apenas o desfecho etc.), após o que solicitava-se
que a criança, a partir de atividades diversas, identificasse, analisasse e refletisse
sobre os componentes estruturais, organização e convenções lingüísticas próprias
de histórias. A criança era solicitada a justificar seus julgamentos, quando então
o pesquisador fornecia feedback acompanhado de explicações acerca dos erros e
dos acertos das crianças, apresentando, ainda a maneira apropriada de realizar as
atividades. Ao final, princípios gerais eram apresentados a respeito do esquema
narrativo próprio de histórias.
Os resultados do pós-teste mostraram que, em ambas as séries, as crianças
do grupo experimental produziam histórias completas com uma estrutura e
organização lingüística mais elaborada do que no pré-teste, o mesmo não ocorrendo
com as crianças do grupo-controle que não apresentaram avanços. Observou-se,
ainda, que no pós-teste as crianças do grupo experimental tiveram produções mais
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elaboradas que as do grupo-controle. Tais resultados indicam que a capacidade de
produzir histórias pode ser desenvolvida a partir de uma intervenção voltada para
a consciência metatextual, levando à conclusão de que ensinar explicitamente que
história possui elementos constituintes que se organizam hierarquicamente e que
atende a convenções lingüísticas específicas é uma alternativa eficaz para estimular
o uso deste tipo de esquema na produção de histórias.

Alguns comentários sobre a arquitetura metodológica, a natureza da
intervenção e a assistência do adulto
Uma vez apresentados esses estudos, torna-se necessário tecer algumas
considerações, ressaltando-se três aspectos em particular: a arquitetura metodológica,
a natureza da intervenção proporcionada e a assistência do adulto.
A arquitetura metodológica desses estudos se baseia na estrutura clássica
de pesquisas de intervenção, envolvendo pré-teste, pós-teste, grupo-controle e
grupo experimental. Essa estrutura (muitas vezes envolvendo mais de um grupo
experimental ou mais de um pré-teste e mais de um pós-teste) é aquela que
mais fornece informações ao pesquisador, por permitir o estabelecimento de
comparações horizontais (entre grupos de participantes em uma mesma ocasião
de testagem) e verticais (intragrupos em diferentes ocasiões de testagem).
Uma questão importante acerca do pré-teste é que os resultados nele obtidos
podem esclarecer se o conhecimento inicial apresentado é apropriado ou não
para gerar progressos. Na realidade, o desenvolvimento da criança não depende
exclusivamente da intervenção proposta, mas também do conhecimento que
dispõe e aciona durante a situação de intervenção. Esse conhecimento, capturado
no pré-teste, pode estar relacionado ao quanto se é capaz de aprender.
Nas pesquisas acima, o pré-teste e o pós-teste eram análogos no sentido
de serem equivalentes. Embora ligeiras alterações existissem entre as tarefas
apresentadas na primeira e na segunda ocasião de testagem (por exemplo,
histórias diferentes ou problemas matemáticos diferentes), elas apresentavam um
mesmo nível de complexidade. A equivalência entre pré e pós-teste é importante,
pois se o pós-teste for uma tarefa mais fácil que o pós-teste os resultados poderão
indicar um falso, comprometendo a investigação; e, se o pós-teste for uma
tarefa mais difícil que o pré-teste, isso pode gerar falsas regressões que também
comprometem a interpretação dos dados.
Embora importante, nem sempre é possível ter-se uma equivalência
entre o grupos de participantes, pois há casos, como mencionado, em que os
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grupos já possuem uma existência anterior, como nas pesquisas realizadas no
contexto escolar. No entanto, é desejável que os grupos guardem entre si uma
equivalência quanto a um conjunto de fatores considerados relevantes como, por
exemplo, garantir que os grupos sejam equivalentes quanto às dificuldades com
a divisão,ou quanto às dificuldades com a compreensão de textos. Na realidade,
tal equivalência pode ser mais relevante do que tornar os grupos equivalentes
quanto a habilidades gerais como o QI, por exemplo.
O foco da intervenção é outro aspecto que merece ser comentado. Enquanto
nas pesquisas de Bezerra, Magina e Spinillo (2002), de Lautert (2005) e de
Spinillo (prelo) a intervenção diretamente abordava o conceito ou a habilidade
que o estudo se propunha a desenvolver, na pesquisa de Ferreira e Spinillo (2003)
a intervenção proposta guardava uma relação indireta com a habilidade que se
pretendia desenvolver (desenvolver a consciência metatextual para desenvolver
a produção de histórias). Pesquisas como essa contribuem para uma melhor
compreensão acerca da questão da causalidade em psicologia. Esse estudo
em particular mostrou que a consciência metatextual tem papel importante
na aquisição da habilidade de produção de histórias, tendo este resultado
implicações teóricas relevantes.
Um outro ponto a discutir é a natureza da assistência do adulto, fosse ele o
próprio pesquisador ou um professor devidamente acompanhado e capacitado.
Nos quatro estudos apresentados, a assistência do adulto era de natureza híbrida,
em que formas tutoradas de intervenção se intercambiavam, de maneira justaposta
e entrelaçada, com atividades que propiciavam a autodescoberta. Importante
ressaltar que essa assistência híbrida tanto pode ocorrer em situações controladas
de laboratório (ver Lautert, 2005; Ferreira & Spinillo, 2003) como no contexto de
sala de aula (ver Bezerra, Magina & Spinillo, 2001; Spinillo, prelo).
Além desse hibridismo, outro aspecto comum a esses estudos era que a atuação
do adulto caracterizava-se por colocar o pensamento da criança em evidência,
tornando-se, ele próprio, objeto de reflexão e análise, ou seja, objeto de pensamento.
Essa ação recursiva denominada metacognição é considerada uma atividade
cognitiva relevante em situações de aprendizagem (Brown, 1987; Ribeiro, 2003;
Spinillo, 1999; Spinillo, 2003; Spinillo & Lautert, 2006). A metacognição possui
várias facetas: atua como mecanismo responsável pela tomada de consciência e como
mecanismo de auto-regulação (e.g., Fávero, 2001; Flavell, 1979; Seminário, Anselme
& Chahon, 1999). Enquanto tomada de consciência, a metacognição permite
que o indivíduo compreenda o que fez, como fez e por que fez; enquanto autoregulação, a metacognição permite que o indivíduo gerencie suas ações, planejando,
monitorando, realizando ajustes e redirecionamentos, verificando e avaliando
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a adequação de suas idéias e procedimentos. Este mecanismo foi amplamente
utilizado nas intervenções proporcionadas às crianças do grupo experimental
nos estudos acima descritos, sendo entendida como elemento propiciador de
desenvolvimento em situações de aprendizagem.
Além da metacognição, outro aspecto comum a essas pesquisas foi o fato da
intervenção voltar-se para os princípios e características cruciais do conceito ou
da habilidade que se desejava desenvolver. Em outras palavras, as intervenções
propostas estavam fortemente associadas à natureza do objeto de conhecimento.
No caso dos conceitos matemáticos, as intervenções baseavam-se nos princípios
invariantes da divisão e da fração (esgotamento do todo, divisão eqüitativa das
partes, relações inversas, invariância) e nos esquemas que guiam e organizam as
ações da criança (esquema de partição, de equivalência) (ver Correa, 2006; Nunes,
2003; Nunes & Bryant, 1997; Spinillo & Lautert, 2006; Vergnaud, 1983). No caso
das habilidades lingüísticas, as intervenções propostas baseavam-se em aspectos
cruciais relativos a essas habilidades. Em relação à compreensão de textos, o foco
da intervenção recaía sobre o estabelecimento de inferências (ver Kintsch, 1998;
Marcuschi, 1985; Oakhill & Yuill, 1996; Spinillo & Mahon, prelo; Vidal-Abarca &
Rico, 2003); e, em relação à produção de textos, o esquema narrativo próprio de
histórias foi o foco da intervenção (ver Rego, 2005; Spinillo, 2003).
Importante comentar que a intervenção nesses quatro estudos era regida
por uma seqüência didática que orientava as atividades apresentadas e toda a
atuação do adulto. Essa seqüência levava em conta as noções das crianças, as
características do objeto de conhecimento tratado na intervenção, a dinâmica
das relações e o grau de diretividade das ações do pesquisador. Em cada atividade
ou em cada sessão da intervenção, procurava-se inicialmente compreender
a perspectiva da criança; em seguida, levantar pontos de discussão através
de contra-argumentação e de comparações entre pontos de vista distintos;
apresentar propostas de solução da situação; e, por fim, fornecer explicações.
Entretanto, dependendo das respostas e ações das crianças, esta seqüência sofria
alterações, visto que uma seqüência didática não pode ser entendida como um
roteiro fixo a ser seguido.

Comentários finais:
as possibilidades e os limites da pesquisa de intervenção
Um dos aspectos mais fascinantes a respeito da pesquisa de intervenção é
que ela guarda em si uma visão otimista acerca das possibilidades cognitivas
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das crianças, apostando no desenvolvimento e na capacidade de aprendizagem
que apresentam e que emergem durante a situação de intervenção.
Pesquisas de intervenção procuram capturar a modificabilidade, o
movimento do desenvolvimento. Partindo da idéia de que é relevante saber o
que a criança sabe e traz para a situação de intervenção, procura-se viabilizar
a passagem para uma maior sofisticação do raciocínio. Esse interesse pela
modificabilidade faz da pesquisa de intervenção um instrumento capaz de
fornecer informações de natureza descritiva e explicativa (explicações causais)
a respeito do desenvolvimento.
No entanto, como mencionado, a pesquisa de intervenção não é suficiente
para fornecer indicadores claros a respeito de explicações causais entre fenômenos,
sendo isso um dos limites deste tipo de investigação que, no entanto, pode ser
minimizado quando se associa a pesquisa de intervenção a estudos longitudinais.
Na tentativa de identificar possíveis explicações causais, as intervenções que
procuram desenvolver uma habilidade-meio (habilidade que não corresponde à
habilidade-fim que se pretende, de fato, desenvolver) parecem ser mais apropriadas
que pesquisas em que a intervenção incide diretamente sobre a habilidade-fim.
Pesquisas de intervenção realizadas em situações controladas muitas vezes
podem ter sua validade externa questionada, ou seja, pode-se argumentar que o
progresso identificado decorre das circunstâncias particulares em que a intervenção
ocorreu e que isso não se aplica à realidade fora do âmbito da investigação. Uma
maneira de garantir essa validade externa é realizar intervenções também em
contextos naturais como a sala de aula. É possível verificar que os ganhos observados
em situações controladas de laboratório podem também ser observados na sala
de aula, desde que sejam feitos os ajustes e alterações necessárias ao se transpor
para a sala de aula, situações originalmente realizadas em contextos controlados
de investigação (e.g., Spinillo, 1995; 2002; 2003).
Usualmente os dados obtidos em pesquisas de intervenção são analisados de
forma quantitativa, ficando pouco explorada a possibilidade de um tratamento
qualitativo dos dados coletados. Nada impede, entretanto, que análises de
natureza qualitativa sejam conduzidas, quer de maneira combinada com
análises quantitativas ou não. Por exemplo, analisar tipos de erros pode auxiliar
a identificar que dificuldades são superadas e quais persistem mesmo após a
intervenção, indicando os limites e as possibilidades da intervenção. A análise
pode recair também sobre a própria intervenção e não apenas sobre as ocasiões
de testagem. Passagens da intervenção poderiam ser analisadas, no sentido de
contribuir para uma compreensão dos processos envolvidos ou para ressaltar
aspectos relativos à interação entre os participantes e o adulto ou participantes
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entre si. Também poderia ser informativo realizar testagens consecutivas ao
longo da intervenção de forma longitudinal, com um curto período de tempo
entre elas, sobretudo se o pesquisador deseja avaliar os dados dentro de um
contínuo (ver Willett, 1997). O pesquisador poderia, ainda, associar estudos de
caso a pesquisas de intervenção, procedendo a uma análise específica de alguns
participantes do grupo experimental que tenham apresentado progressos ou
que não tenham apresentado ganhos antes e após a intervenção. Na realidade,
pesquisas de intervenção estão abertas a múltiplas variações, quer em sua
estrutura quer na forma de análise dos dados.
Para finalizar, pesquisas de intervenção trazem contribuições tanto
teóricas como aplicadas, auxiliando a esclarecer relações de causalidade entre
fatores, a compreender as relações entre aprendizagem e desenvolvimento,
e contribuições aplicadas, voltadas para implicações educacionais. Questões
como o que a aprendizagem pode fazer pelo desenvolvimento e qual o papel do
desenvolvimento na aprendizagem podem ser empiricamente tratadas a partir
de estudos de intervenção.
Apesar de difícil operacionalização (perda de participantes, equivalência entre
os grupos, longo período de tempo etc.) e da complexidade de sua arquitetura,
pesquisas de intervenção são um importante recurso de investigação e de ação
sobre o desenvolvimento, como sugerem Breakwell e Rose (2000, p.5):
“Por que pesquisamos? Uma vez descartadas as respostas banais a esta pergunta, como por exemplo, manter o emprego, tirar boas notas; a resposta
séria é: fazemos pesquisa para descobrir o que aconteceu, como aconteceu e,
se possível, por que aconteceu. [...] Se também entendemos por que as coisas
acontecem do jeito que acontecem, podemos até ser capazes de melhorar o
futuro ao intervir sobre o mundo.”
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Favorecendo a aquisição e o desenvolvimento da linguagem
oral: teoria e evidências empíricas
Julie E. Dockrell, Morag Stuart e Diane King

Em muitos países, professores, psicólogos e fonoaudiólogos estão
preocupados com o nível de proficiência em linguagem oral com o qual as
crianças ingressam na escola (Chaney, 1994; Locke, Ginsborg & Peers, 2002;
Whitehurst, 1997). Tem crescido o entendimento de que, se a criança apresenta
limitações no desenvolvimento da linguagem oral, provavelmente também
enfrentará dificuldades na leitura, na escrita e no acesso a um currículo mais
amplo. É importante, portanto, refletir sobre as formas que podem favorecer
o desenvolvimento das habilidades de linguagem oral no período pré-escolar
e durante os primeiros anos escolares. Este capítulo explora a natureza do
desenvolvimento da linguagem nos anos pré-escolares e descreve um programa
de intervenção que visa a lidar com alguns dos problemas vivenciados por
crianças que apresentam dificuldades em linguagem. A possível eficácia desta
intervenção é explorada em um estudo-piloto, e as implicações para a prática
são examinadas.

O sistema de linguagem
A linguagem diz respeito à comunicação. Ela nos permite expressar
sentimentos, crenças, desejos e conhecimento. As crianças adquirem a linguagem
ao ouvi-la em seu meio e ao praticar o que ouvem. A criança que não tiver
com quem se comunicar não irá adquirir linguagem. Da mesma forma, se a
criança não ouvir uma dose adequada de linguagem em seu ambiente, isso
limitará consideravelmente a extensão e a natureza de seu desenvolvimento
lingüístico.
As crianças nascem com um conjunto complexo de habilidades cognitivas
que favorecem o aprendizado da linguagem. Essas consistem em habilidades
perceptivas e mnemônicas, na capacidade de focalizar a atenção e outras
habilidades de raciocínio, como a capacidade de fazer analogias e de lidar com
322
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representações. Em conjunto, esses mecanismos ajudam as crianças a elaborar
as regras da linguagem, a identificar os significados das palavras novas e a
compreender as necessidades sociais e as opiniões dos outros. Essas habilidades
não funcionam independentemente; o desenvolvimento da linguagem é fruto
de uma interação sutil entre o contexto em que a criança se desenvolve e as
habilidades cognitivas que traz consigo para o processo de aprendizado da
linguagem.
O próprio sistema de linguagem é composto de uma série de
subcomponentes que são importantes para a compreensão e a comunicação.
Estes incluem a semântica, o léxico, a gramática, a fonologia e a pragmática.
Há, porém, uma distinção entre as habilidades expressivas e as receptivas na
linguagem oral. A expressiva se refere ao que é dito ou articulado, enquanto
que a receptiva se refere ao que é ouvido e compreendido. Durante todo o
processo de desenvolvimento, a habilidade receptiva da linguagem geralmente
precede a expressiva. No entanto, há exceções a esta regra. Algumas crianças
com problemas em seu desenvolvimento (ver Dockrell & Messer, 1999)
fazem uso de palavras ou frases que não entendem, algumas usam certas
palavras ou construções gramaticais mecanicamente, sem entender o seu
significado; inclusive, em alguns casos, utilizam expressões antes mesmo da
compreensão plena de seus significados (Karmiloff-Smith, 1979). Os elementos
fundamentais do sistema da linguagem estão apresentados na Tabela 1 (para
discussão, ver Messer, 1994).

Competência lingüística

Fonologia

Definição

Capacidade de distinguir e
produzir os vários sons da
linguagem
Palavras isoladas que são
entendidas e enunciadas

Elaboração
Também inclui as regras de
combinação dos sons na
língua falada. Os falantes
de inglês, por exemplo,
sabem que uma palavra
inglesa pode terminar, mas
nunca começar, com o som
“-ng”. Não temos consciência do nosso conhecimento
dessas regras, porém, nossa
capacidade de compreender
e pronunciar as palavras demonstra que conhecemos um
número grande de regras.
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Léxico

Gramática (sintaxe)

Pragmática

Palavras isoladas que são
entendidas e enunciadas

As palavras são formadas por
morfemas. Estes representam
as menores unidades com
significado: a palavra figura
possui um morfema, mas figurinha possui dois morfemas
(figura + inha). O desenvolvimento do vocabulário ocorre
com enorme rapidez durante
o período pré-escolar

Regras que nos permitem
combinar os morfemas de
maneira a formar orações e
compreender as orações ou
frases.

À medida que a criança
se desenvolve, as regras
sintáticas se tornam cada
vez mais complexas. Com
base na combinação de dois
morfemas, a criança passa
a combinar as palavras com
sufixos ou inflexões (“-s” ou
“-inho”, como em carros e
carrinhos), formula perguntas, opiniões e ordens. Propicia também a possibilidade
de combinar várias idéias até
formar uma frase complexa.

Capacidade de falar corretamente em várias situações.

Consiste na linguagem usada
para finalidades diversas
tais como para cumprimentar, informar, dar ordens,
prometer e solicitar. Abrange
a adaptação ou mudança
da linguagem para atender
às necessidades ou expectativas do interlocutor ou
situação. Também rege o uso
apropriado de indicadores
não-verbais em conversas:
a distância entre falante
e interlocutor, expressões
faciais e contato face a face.
As regras variam entre as
línguas e entre as culturas.

Tabela 1. Elementos fundamentais do sistema de linguagem

Essas subdivisões operam concomitantemente de forma dinâmica e evolutiva.
Assim sendo, por exemplo, o atraso na aquisição léxica pode provocar impacto
na fluência da linguagem expressiva das crianças, enquanto que a incapacidade
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de utilizar os elementos sintáticos fundamentais pode provocar impacto na
interação social. Pensar a linguagem como um sistema dinâmico aponta para
os modos que, por menores que sejam, podem afetar a capacidade da criança
em participar das atividades curriculares e das experiências cotidianas.

A linguagem em contexto
Por vários anos, as teorias que explicam o desenvolvimento da linguagem
mantiveram completa divergência. Alguns pesquisadores argumentavam
que a linguagem da criança se desenvolvia um tanto independentemente das
exposições à linguagem oral vivenciadas por ela (Newport, Gleitman & Gleitman,
1977), enquanto que outros colocavam maior ênfase nas informações que a
criança recebia, sugerindo que ‘é óbvio o papel do ambiente lingüístico no
desenvolvimento da linguagem, devendo ser considerado uma contribuição
significativa em todos os aspectos do processo de aquisição da linguagem’
(Furrow, Nelson & Benedict, 1979, p.435). Embora os debates continuem (ver
Pinker, 435, por exemplo), a visão atual sobre o desenvolvimento da linguagem
se deslocou para a explicação da aquisição da linguagem baseada em uma
perspectiva de interação (Chapman, 1994). Isso implica a necessidade de se
levar em consideração tanto a trajetória característica do desenvolvimento das
habilidades de linguagem como as formas em que esta trajetória é favorecida
ou intensificada por fatores ambientais. A dimensão da natureza e da extensão
dos enunciados da linguagem oral ouvidos pela criança é bastante relevante. Os
enunciados ouvidos afetam o grau de desenvolvimento e podem ser alterados
na interação e na escolarização.
As crianças vivenciam diferenças significativas na quantidade de enunciados
ouvidos. (Clarke-Stewart, 1973; Hart & Risley, 1992; 1995; Wells, 1985).
Atualmente, há um número cada vez maior de evidências acerca do efeito
produzido pela freqüência dos enunciados ouvidos nas habilidades de linguagem
oral das crianças (Chapman, 2000) e sobre como os índices socioeconômicos
estão relacionados às diferenças no tempo dedicado a se conversar com as
crianças. Por exemplo, Hart e Risley (1995) produziram um estudo em que as
crianças de famílias que viviam de benefícios recebidos do governo ouviram
12.000.000 expressões orais em seus primeiros quatro anos de vida, enquanto que
as de famílias operárias ouviram 28.000.000 e as de famílias de nível universitário
ouviram 48.000.000. Assim sendo, as crianças de famílias universitárias ouviram
quatro vezes mais expressões orais do que as de famílias que recebiam benefício
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do governo. Além disso, há indícios de que a relação entre enunciados ouvidos e
sua aquisição perpassa por uma série de situações. Pearson, Fernandez, Lewedeg
e Oller (1997) demonstraram a existência de relação significativa, em termos
estatísticos, entre o uso do vocabulário dos pais e a aquisição da linguagem
em crianças bilíngües. No entanto, a freqüência não é o único fator a afetar o
desenvolvimento da linguagem. A natureza e a qualidade da linguagem ouvida
são também relevantes.
O tipo de vocabulário usado pelos pais tem um papel expressivo. No
desenvolvimento da linguagem, a ocorrência de palavras mais complexas é
mais importante do que a quantidade de palavras ouvidas (Wiezman & Snow,
2001). A importância dos enunciados ouvidos não é restrita ao desenvolvimento
léxico da criança. Theakston e colaboradores (2001) demonstraram que para
as crianças o determinante mais importante no uso dos verbos em diferentes
tipos de orações seria o padrão de uso dos verbos falado pelos pais. Por dedução,
certos estilos de interação lingüística dos pais estão associados a aspectos
do desenvolvimento da linguagem (Wells & Robinson, 1982). Estes fatores
abrangem o desenvolvimento das expressões orais da criança em equivalentes
bem-formulados, a remodelação das expressões em outras formas gramaticais
ou com outro vocabulário, comentários sobre as ações da criança, atenção e
acompanhamento da iniciativa da criança. Uma característica importante dos
enunciados ouvidos para o desenvolvimento lingüístico é a associação entre a
fala do adulto às intenções de comunicação da criança (Cross, 1977). Assim,
há um consenso de que a conversa centrada na criança (isto é, a conversa sobre
o que a criança está fazendo), a semanticamente contingente (isto é, a conversa
que repete o conteúdo do que a criança disse) e a embutida no cotidiano da
interação familiar ou roteiro são algumas das características dos enunciados
dos adultos que propiciam o desenvolvimento da linguagem da criança. (Rice
& Wilcox), 1995)

A importância das habilidades na linguagem oral no desempenho escolar
Quase todas as habilidades educacionais pressupõem o uso das habilidades
lingüísticas, e o progresso na linguagem oral está associado a realizações
educacionais posteriores. Acredita-se que o desenvolvimento da linguagem oral
esteja relacionado à alfabetização e ao progresso da leitura (Catts & Kahmi,
1999; Crain-Thoreson & Dale, 1992; Laakso, Poikkeus & Lyytinen, 1999), pois as
crianças que vivenciam problemas persistentes de linguagem geralmente também
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apresentam dificuldades no aprendizado da linguagem escrita (Dockrell & Lindsay,
2002; Stothard et al., 1998, Bird, Bishop & Freeman, 1995). Com freqüência,
essas habilidades operam de forma recíproca, em que a linguagem oral favorece
o aprendizado da leitura e da escrita e o desenvolvimento da linguagem escrita
favorece o desenvolvimento posterior da linguagem oral. Embora complexa, talvez
não seja surpreendente a associação entre linguagem oral e linguagem escrita,
porém há outras implicações educacionais para as crianças com dificuldade na
linguagem oral. Existem associações significativas entre proficiência na linguagem
oral e dificuldades comportamentais e emocionais (Botting & Conti-Ramsden,
2000; Lindsay & Dockrell, 2000). Há também evidência de associação entre as
dificuldades com a linguagem oral e os problemas com a atenção (Bishop, 1999),
dificuldades na interação social (Gallagher, 1991) e baixa auto-estima (Lindsay et
al., 2002). Assim sendo, as crianças com desempenho deficiente em linguagem oral
são vulneráveis nos planos educacional e social. Uma forma de minimizar essa
vulnerabilidade é mediante o provimento de intervenções precoces que favoreçam
o desenvolvimento da linguagem.
A linguagem no pré-escolar

Até que ponto o ambiente pré-escolar fornece enunciados lingüísticos que
venham favorecer o desenvolvimento da linguagem? Em geral, o ambiente préescolar é dominado pela fala do professor (Perry, Colman, & Cross, 1986), e essa
fala tem sido criticada por seu teor excessivamente autoritário e desinteressante
(McCathren, Yoder & Warren, 1995). No entanto, essas generalizações precisam
ser esclarecidas por uma análise detalhada das atividades e estruturas da educação
infantil. As descobertas feitas a partir de estudos longitudinais corroboraram
a visão de que as crianças podem demonstrar ganhos no desenvolvimento
das linguagens receptiva e expressiva, em decorrência de sua participação nas
atividades de uma pré-escola que prime pela qualidade (McCartney et al., 1985).
O elemento fundamental é a interação professor-criança (Girolametto et al.,
2000). Em estudo realizado por Tizard, Cooperman, Joseph and Tizard (1972),
foram encontradas correlações expressivas entre a freqüência de conversas de
cunho ‘informativo’ dos educadores, assim como a freqüência com que estes
respondiam às crianças e o desempenho lingüístico da criança. Além disso, as
crianças de famílias operárias apresentaram um melhor desempenho nos testes
lingüísticos em escolas com um programa de desenvolvimento da linguagem
do que as crianças da mesma classe social em escolas onde não havia tal
programa (Tizard, Philps & Plewis, 1976). A fala do professor que reprime o
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comportamento e domina a participação está associada ao uso limitado e menos
complexo da linguagem por parte das crianças. (Girolametto et al., 2000).
O papel da fala do professor e do seu estilo de conversa é mediado por uma
série de variáveis, inclusive pela organização do ensino infantil. (Zani & Emiliani,
1983), pelas atividades em que as crianças participam (Cooper, 1979; Girolametto
et al., 2000; Kontos, 1999; O’Brien & Bi, 1995) e pelo número de crianças por
professor (Pellegrino & Scopesi, 1990). Se a prioridade da educação infantil é a
organização coletiva das atividades, os professores podem vir a adotar um estilo
interativo caracterizado pelo uso freqüente de perguntas, principalmente as
fechadas, com a intenção de guiar o comportamento da criança. Por outro lado,
pré-escolas com organização mais flexível se caracterizam pelo maior uso de
expressões de opinião ou de emoção, além de as crianças terem a possibilidade
de participar da interação mais livremente. Em um estudo comparativo de
estruturas organizacionais diferentes, Zani e Emiliani (1983) demonstraram
que, em pré-escolas mais programáticas, as crianças raramente iniciavam uma
conversa, limitando-se a responder aos adultos. Em contraposição, quando
os professores faziam comentários e sugestões, em vez de perguntas diretas,
as crianças ficavam mais propícias a intervir mais espontaneamente e a
participar da interação com falas mais originais que expressavam seus próprios
pensamentos. A possibilidade de participação nessas seqüências interativas é
influenciada pelo tamanho do grupo. Quanto maior o grupo, menor a produção
lingüística e mais simples a estrutura das expressões orais (Pellegrino & Scopesi,
1990). Os grupos menores podem dar espaço a padrões diferenciados de troca
de linguagem (Dockrell, Stuart, King, Kataki, em preparação).
A presença de um adulto em grupos pequenos propicia a troca de
informações e instiga as crianças a um maior questionamento (Dockrell, et al.,
em preparação). Um estudo detalhado de O’Brien e Bi (1995) mostrou que os
professores utilizavam modelos de linguagem diferentes em espaços diferentes
da pré-escola, e esses modelos de linguagem foram associados às diferenças
no grau e na natureza da linguagem da criança. No contexto da brincadeira
de casinha de boneca, os professores faziam mais uso de perguntas diretas e
menos de ordens (enunciados na forma imperativa, dando instruções à criança
para que se portasse de uma certa maneira) do que nos outros dois contextos.
No contexto da brincadeira com caminhõezinhos e blocos de construção,
os professores utilizavam mais expressões para chamar atenção (palavras ou
frases curtas que serviam para atrair ou manter a atenção da criança) e sons
mais imaginativos do que em outros contextos. Em brincadeiras mais de
natureza motora, os professores usavam mais expressões de ordens e de elogios.
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Comentários (enunciados que descrevem a atividade da criança, sua aparência e
fatos do momento), ensino da linguagem (etiquetas, expansões ou classificações)
e perguntas com pronomes interrogativos eram usados com maior freqüência
na brincadeira de casinha de boneca do que nas brincadeiras motoras. Os
tipos de expressões usadas pelas crianças também diferiam de acordo com o
contexto da brincadeira. As crianças nomeavam ou descreviam objetos com mais
freqüência no contexto da casa de bonecas, enquanto que no contexto dos blocos
de construção elas tinham a tendência de usar enunciados que descrevessem
os fatos em andamento. Neste estudo, a maioria das falas das crianças se dava
em resposta a ou por imitação da linguagem do adulto, sugerindo que tanto
a brincadeira quanto a fala do adulto podem influenciar a fala da criança nos
primeiros estágios do desenvolvimento da linguagem.
Elaborando uma intervenção

Como vimos, as creches oferecem oportunidade de desenvolvimento
das habilidades da criança na linguagem oral, mas as intervenções precisam
ser elaboradas, realizadas em pequenos grupos e as atividades introduzidas
devem estimular o uso intensivo da linguagem de uma maneira adequada ao
desenvolvimento da criança. Três habilidades lingüísticas específicas se encontram
em rápido desenvolvimento nos últimos anos do pré-escolar e são cruciais para
o sucesso acadêmico posterior. São elas: vocabulário, capacidade de descrever ou
relatar uma situação por meio da narrativa e a capacidade de fazer previsões e
inferências a partir das falas de outros. Em conjunto, essas habilidades de linguagem
abrangem os progressos na sintaxe, no léxico e na pragmática (ver Tabela 1).
Para muitos, o vocabulário é visto como o elemento básico da estrutura
da linguagem. Pesquisadores têm explorado o aprendizado das palavras em
uma variedade de contextos de ensino, inclusive na atividade de leitura para as
crianças (por exemplo, Elley, 1989; Penno, Wilkinson & Moore, 2002). É sabido
que as situações que enfatizam explicitamente os significados das palavras (por
exemplo, Penno, Wilkinson & Moore, 2002) ou em que os professores fornecem
instrução direta (Stahl & Fairbanks, 1986) facilitam a aquisição de vocabulário.
Assim sendo, uma parte da intervenção procuraria identificar os níveis de
vocabulário e as falhas que a criança demonstra neste quesito. No presente
estudo, isso foi realizado mediante a dramatização sobre temas que visavam
vocábulos básicos, contendo substantivos, verbos e adjetivos.
A capacidade de relatar uma atividade ou descrever uma situação oferece
às crianças a base para lidar com questões de relacionamento social e para
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desenvolver a linguagem escrita. À proporção que as crianças progridem, as
frases são conectadas a fim de formar uma narrativa. As narrativas representam
condições importantes para as realizações lingüísticas e literárias posteriores. O
primeiro tipo de narrativa infantil é o relato. Nesta forma de narrativa, a criança
conta a alguém sobre um acontecimento com o apoio e incentivo de uma pessoa
mais velha que também participou do acontecimento. Essas narrativas começam
a ser produzidas entre 30 e 36 meses. Os relatos são usados em algumas culturas
mais do que em outras, oferecendo uma ótima oportunidade para se ensinar às
crianças os elementos essenciais da narrativa de fatos pessoais. À medida que
as crianças se desenvolvem, as narrativas se tornam cada vez mais complexas
e incluem um esquema de história ou uma gramática de histórias. Estas são
observadas em crianças entre quatro e cinco anos, em que as primeiras formas
são realizadas com a ajuda de imagens. Neste estudo, elaboramos uma tarefa
para favorecer o desenvolvimento da narrativa pelo uso de imagens de atividades
comuns no cotidiano das crianças.
A capacidade de tirar conclusões do texto e predizer prováveis conseqüências
é importante tanto para a interação social quanto para a capacidade de
compreender um texto escrito (Nation & Snowling, 1998; Cain, Oakhill &
Bryant, 2000). Para esta finalidade, elaboramos discussões sobre livros ilustrados,
abrangendo o que as ilustrações representavam, o que poderia ser previsto e as
relações possíveis com as experiências das próprias crianças. As três atividades
foram realizadas em conjunto como intervenção na linguagem oral, chamada
de ‘Bate-papo’. Todas as tarefas foram idealizadas para estimular trocas relativas
à comunicação com as crianças. Especificamente, o objetivo era fazer uso de
conversas que lidassem com o que a criança estava fazendo, por serem relevantes
e estarem relacionadas com o que a criança estava dizendo, validando, assim,
a fala da criança. A fim de orientar o uso da linguagem pelos professores, foi
dada ênfase especial ao uso de contrastes específicos (ou seja, enfatizando as
diferenças nos sons da fala, nos vocábulos e nas estruturas sintáticas), ao uso
de perguntas abertas e expansões (que é a repetição do que a criança diz, mas
preenchendo essa fala com os elementos ausentes) ou à reformulação da fala da
criança (isto é, manter o significado da fala da criança, mas alterar a estrutura
sintática), modulando as estruturas da linguagem que as crianças ainda não
estão produzindo e organizando os fatos (isto é, fornecendo uma descrição
da atividade prestes a acontecer). Todas as atividades favoreciam a interação
verbal de forma naturalística e os professores eram orientados a evitar perguntas
diretas e ordens ou seguir um roteiro inflexível, forçando a criança a repetir o
que foi dito.
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Bate-papo

O restante deste capítulo descreve o estudo-piloto realizado em uma escola
no centro de Londres, em meio a uma população em desvantagem social. O
Bate-papo agora é alvo de uma avaliação bem mais ampla. Os objetivos do
estudo-piloto foram:
1. Identificar por meio de avaliação na linha de base as áreas em que as crianças
enfrentavam dificuldades em linguagem.
2. Elaborar e implementar um programa de intervenção baseado em evidências
a fim de abordar essas dificuldades e aperfeiçoar as habilidades de linguagem
oral das crianças.
3. Avaliar este programa por comparação a outro grupo de crianças na mesma
escola.

Para o estudo-piloto, trabalhamos com um grupo de crianças no início
da educação infantil em uma mesma sala de aula e comparamos seu progresso
relativo com crianças que haviam cursado a mesma classe no ano anterior e que
se encontravam na classe seguinte da mesma pré-escola. Ao todo, 49 crianças
de uma escola no centro de Londres participaram desse projeto, 23 crianças no
início da pré-escola (idade média 47 meses, variação de 42-52) (GI), o grupo de
intervenção, e 26 crianças na série seguinte da mesma pré-escola (idade média
57 meses, variação de 52-64), o grupo de comparação (C ). Seis crianças no
grupo de intervenção e cinco no grupo de comparação tinham o inglês como
segunda língua.
Cada uma das crianças no grupo de intervenção recebeu semanalmente
três atividades a serem realizadas em um pequeno grupo, conforme a descrição
acima (dramatização, narrativa e conversa sobre livro). Os professores realizaram
as atividades com o material que lhes foi fornecido. As crianças permaneceram
nos mesmos grupos para que se sentissem mais à vontade com os colegas e mais
seguras para usarem a linguagem oral.
A fim de avaliar a mudança nas habilidades de linguagem das crianças,
medimos seu desempenho em tarefas- chave antes da introdução do Bate-papo,
e 14 semanas após a implementação do programa. As crianças no grupo de
comparação foram avaliadas nos mesmos períodos. As crianças foram avaliadas
por um instrumento de avaliação global da linguagem, CELF ([Avaliação Clínica
dos Fundamentos da Linguagem, 1984]), versão pré-escolar (ver Dockrell, 2001
para uma discussão sobre os procedimentos na avaliação da linguagem), pelo
Renfrew Bus Story [História do Ônibus Renfrew] (1997) para investigar as
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habilidades narrativas e por um teste elaborado especialmente para examinar as
habilidades das crianças em realizar inferências a partir das histórias. O Anexo
1 fornece uma breve descrição dos sub-testes da CELF.

Habilidades de linguagem na linha de base
Habilidades gerais de linguagem

Quando examinamos o desempenho das crianças na linha de base,
descobrimos que elas de fato apresentavam atrasos lingüísticos significativos.
O desempenho padrão médio dos dois grupos está demonstrado na Figura 1.
Nos dois grupos, o desempenho médio das crianças em linguagem receptiva
(GI=78.11, SD=12.18; C=83.11, SD=16.97) em linguagem expressiva (GI=78.2,
SD=10.65; C=81.2, SD=13.92) e o desempenho lingüístico total (GI=77.5,
SD=10.65; C=81.3, SD=15.83) apresentam mais do que um desvio-padrão
fora da norma, indicando atraso lingüístico acentuado. Não houve diferenças
estatisticamente expressivas entre a linguagem receptiva e a expressiva. Além
disso, não houve diferenças expressivas entre os dois grupos quando da
padronização dos escores (Linguagem receptiva t= -1.221, df=50, p=.228,
Linguagem expressiva t=-801, df=50, p=.427, Linguagem total t=-1.038, df=50,
p=.304). Assim sendo, não houve indício de que, com a idade, a linguagem das
crianças estivesse melhorando em relação à norma.
Em virtude dos grandes desvios-padrão observados nos escores acima,
examinamos os perfis das crianças que tinham o inglês como segunda língua
em comparação aos colegas cujo inglês era a língua materna. Estas tiveram um
desempenho significativamente melhor em todas as medidas da linguagem
(Linguagem receptiva t= -3.962, df=50, p<.001, Linguagem expressiva t=5.516,
df=50, p<.001, Linguagem total t=4.324, df=50, p<.001). No entanto, mesmo não
levando em consideração os resultados das crianças com inglês como segunda língua,
os dois grupos etários tiveram desempenho um desvio-padrão abaixo da média.
A relação deste desempenho com dificuldades nas habilidades específicas
de linguagem oral foi examinada por comparação das sub-escalas da CELF. A
Figura 2 mostra os resultados do desempenho das crianças nos sub-testes da
CELF. A variação esperada no desempenho típico em linguagem seria entre 8 e
12. Como a Figura 2 demonstra, a linguagem das crianças se apresentou abaixo
em todas as tarefas, embora as comparações dentro das sub-escalas expressiva e
receptiva indicassem dificuldades específicas em aspectos receptivos avaliados
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por conceitos lingüísticos, que foram significativamente inferiores aos conceitos
básicos e à estrutura da frase (F (2,50)=5.385, p=.006) e nas habilidades
expressivas relacionadas à estrutura da palavra (F (2,50)=7.167, p=.001), que foi
significativamente pior do que a lembrança de frases e a formulação de rótulos.

Figura 1. Desempenho
na linha de base das
crianças na avaliação
clínica dos fundamentos da
linguagem – pré-escolar.
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Inferências

Foram apresentadas às crianças seis histórias em imagens sobre as quais
as crianças tinham que responder a perguntas literais e de inferência. Cada
conjunto de perguntas continha 18 itens no máximo. Como esse teste não
é padronizado, não foi possível estimar um desempenho-padrão. Como
esperado, por conta de sua idade mais avançada, todas as crianças do grupo de
comparação ( C ) tiveram um desempenho expressivamente melhor do que as
crianças do grupo de intervenção (GI), tanto nas perguntas literais (t=-3.608, df
47, P<.001) quanto nas de inferência (t=-4.555, df 47, P<.001). Esta diferença
significativa de desempenho ocorreu em relação tanto às crianças monolíngües
quanto às que tinham o inglês como língua adicional. Contudo, o desempenho
na linha de base revelou que a maioria das crianças enfrentava dificuldades em
realizar inferências. A questão central para o estudo atual era se as crianças do
grupo de intervenção conseguiriam ter desempenho relativamente melhor do
que as crianças do grupo de comparação. O desempenho na linha de base das
crianças do grupo de intervenção (GI) e de comparação (C ) está demonstrado
na Tabela 2.

Grupo

Desempenho médio em 18
perguntas literais

Desempenho médio em 18
perguntas de inferência

GI Monolíngües

9

5

GI – Inglês como segunda língua

2

0

C– Monolíngües

13

11

C– Inglês como segunda língua

9

4

Tabela 2. O desempenho médio das crianças na tarefa de inferência

Habilidades narrativas

A tarefa de História do Ônibus, que avaliou as habilidades narrativas,
examinou a capacidade das crianças em apresentar uma descrição coerente
de uma seqüência de fatos. As medidas na linha de base indicaram que os
dois grupos estavam enfrentando dificuldades no discurso narrativo. Oitenta
e quatro por cento das crianças não conseguiram alcançar a equivalência da
idade de 3 anos e 9 meses em termos de informação transmitida e de extensão
da frase, indicando atraso no desenvolvimento das habilidades narrativas. Os
escores brutos não estão padronizados. Em relação ao teste de inferência, as
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crianças do grupo C obtiveram pontos significativamente melhores do que o
grupo GI em informação (t=-3.581,df 49, p<.001), mas não houve diferença
expressiva no desempenho relacionado à extensão da frase (t=-1.954, df=49, ns).
A Tabela 4 fornece informações detalhadas sobre o desempenho das crianças.
Mais uma vez, as crianças com inglês como segunda língua demonstraram um
desempenho pior do que dos colegas monolíngües. Dentre as crianças com inglês
como segunda língua, o grupo C foi significativamente melhor em extensão da
frase (t=-4.605,df 10, p<.001) na primeira avaliação, mas não em informação
(t=-1.732,df 10, ns).
Resultados pós-intervenção

Examinamos duas perguntas básicas:
a) o desempenho das crianças se encontra dentro dos limites etários apropriados?
b) as crianças no grupo de intervenção (GI) demonstrariam um ganho relativamente maior em desempenho do que as crianças do grupo de comparação (C)?

Após o período de intervenção de 14 semanas, durante o qual todas
as crianças dos grupos GI receberam a intervenção em foco, as crianças do
grupo de intervenção e do grupo de comparação foram retestadas na CELF
pré-escolar, na História do Ônibus Renfrew e no Teste de Inferência. Em todos
os casos, analisamos os dados das crianças com inglês como segunda língua
separadamente.
Uma série de testes T para medidas repetidas foi realizada para os
diferentes grupos de crianças. Os resultados destas análises estão apresentados
na Tabela 3. Os resultados para as crianças de inglês como segunda língua
devem ser interpretados com cuidado em razão do tamanho reduzido da
amostra. Contudo, os resultados para o grupo monolíngüe GI demonstram
que as crianças progrediram na maioria das medidas de linguagem. Em
contraste, não houve diferenças estatisticamente expressivas em qualquer
medida de linguagem no grupo de comparação. Os resultados sugerem que
a breve exposição das crianças à intervenção do “Bate-papo” provocou uma
melhora em seu desempenho de linguagem. Para o grupo de intervenção,
todos os escores médios estiveram dentro de um desvio-padrão da média
(linguagem receptiva=87; linguagem expressiva=87; desempenho na
linguagem total=86), mesmo assim, os escores ainda estavam abaixo do
esperado.
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Intervenção
(Monolíngüe
df=20)

Comparação
(Monolíngüe
df=16)

Intervenção
(Inglês como
2ª. língua

Comparação
(Inglês como
2ª. língua

Conceitos lingüísticos

T=-1.708,
p=.103

T=-1.515,
p=.151

T=.535
p=.621

T=.196
p=.854

Conceitos básicos

T=-2.487,
p=.022

T=-.915,
p=.373

T=000
p=1.0

T=1.321
p=.278

Estrutura da frase

T=-3.315,
p=.003

T=-.526,
p=.606

T=1.196
p=.854

T=-3.6531
p=.022

Lembrança de frases

T=-2.677,
p=.015

T=-1.369,
p=.191

T=3.807
p=.037(sig.

T=2.449
p=.070

Formulando rótulos

T=-3.459,
p=.002

T=-.246,
p=.809

T=-1.000
p=.374

T=1.5
p=.208

Estrutura da palavra

T=-1.634,
p=.118

T=-.151,
p=.872

T=1.000
p=.374

T=-1.653
p=.178

Linguagem receptiva

=-2.374,
p=.028

T=-1.954,
p=.070

T=.000
p=1.00

T=.389
P=.717

Linguagem expressiva

=-3.007
p=.007

T=-.641,
p=.531

T=2.667
p=.056 dimi-

T=1.408
P=.704

Linguagem geral

=-3.682
p=.001

T=-1.447
p=.168

T=1.425
p=.227

T=1.606
p=.184

Tabela 3. Comparações estatísticas entre a linha de base e a intervenção

Tendência preocupante foi observada para as crianças que têm o inglês como
segunda língua, tanto no grupo GI quanto no grupo C. No grupo GI, as medidas
de linguagem receptiva demonstraram que não houve melhora em comparação
com as crianças da mesma faixa etária, e as medidas de linguagem expressiva
demonstraram que as crianças com inglês como segunda língua estavam ficando
mais atrasadas em relação aos colegas. No grupo de comparação, foram observados
ganhos em linguagem expressiva, mas em termos de linguagem receptiva as
crianças estavam, mais uma vez, ficando mais atrasadas do que os colegas.
As análises estatísticas para a história de inferência e para a tarefa de
História do Ônibus foram primeiramente consideradas em termos de diferenças
entre grupos na retestagem após a intervenção, e depois um escore relativo
ao progresso das crianças foi registrado, uma vez que não havia medidas
padronizadas. O teste de inferência demonstrou que as crianças monolíngües
do grupo de intervenção melhoraram sensivelmente tanto nas perguntas literais
quanto nas de inferência, enquanto que as crianças monolíngües do grupo
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de comparação apresentaram melhora significativa somente nas perguntas
literais. Um cenário mais estimulante do que na CELF foi observado para as
crianças com inglês como segunda língua. Foi observada melhora nas crianças
do grupo de intervenção com inglês como segunda língua em perguntas literais
e com crianças com inglês como segunda língua do grupo de comparação em
perguntas de inferência .

Habilidades narrativas
Os resultados das crianças referentes às duas medidas da história do ônibus estão
apresentados na Tabela 4. No segundo momento, o desempenho relativo das
crianças do grupo C em informação foi melhor do que as do grupo GI (t=-5.500,
df 36, p<.001) sendo que elas mantiveram sua vantagem relativa em extensão
da frase (t=-4.203, df 36, p<.001). As do grupo C com inglês como segunda
língua, no segundo momento, mantiveram vantagem relativa em extensão da
frase (t=-2.495, df 10, p=.034) e melhoraram significativamente também em
informação (t=-2.264, df 10, p=.05).
Extensão da frase

Desempenho em informação

Linha de base

Acompanhamento

Linha de base

Acompanhamento

Monolíngües do grupo intervenção - GI

4.84

5.47

3.65

6.0

Monolíngües do grupo comparação - C

5.74

9.12

7.74

13.82

Grupo intervenção
(GI) – Inglês como
segunda língua

.00

3.56

.2

2.2

Grupo comparação
(C) – Inglês como
segunda língua

4.01

6.33

4.29

7.33

Tabela 4. Pontos na linha de base e no acompanhamento sobre as medidas em informação
e em extensão da frase baseadas na história do ônibus

Os escores relativos ao progresso das crianças indicaram um índice
diferenciado de avanço. Em relação às crianças monolíngües, o grupo C foi
expressivamente melhor em extensão da frase (F (1,36)=8.743, p<.01) mas não
em informação (F (1,36)=3.995, ns). Não foi observada diferença significativa no
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desempenho relativo do grupo com inglês como segunda língua em nenhuma
medida: informação (F (1,10)=.003, ns) e extensão da frase (F (1,10)=5.120,
ns). Assim, embora as crianças demonstrassem um avanço geral nas habilidades
narrativas, não ocorreu qualquer efeito significativo por conta da intervenção
nesta medida.

Prevendo avanço no desempenho da linguagem
Numa tentativa de estabelecer os fatores que pudessem prever um avanço
na linguagem em termos gerais, examinamos o relacionamento de quatro
variáveis com o desempenho total da CELF após a intervenção. Estas variáveis
consistiam na idade da criança no início do projeto, ter participado ou não da
intervenção; progresso em extensão da frase e em informação, ter o inglês como
segunda língua ou não. Todas as variáveis entraram simultaneamente na análise
de regressão que demonstrou que ter o inglês como segunda língua ou não seria
o único preditor importante de progresso no desempenho da linguagem geral na
CELF, com o modelo obtido explicando 40% da variabilidade (F 1, 45= 7.018.,
p >.05 Adjusted R square .401).
Para exame dos preditores com a exclusão da variável da primeira língua,
duas regressões isoladas foram computadas – utilizando a amostra como um
todo e depois levando em consideração as crianças monolíngües em inglês. Em
cada caso, o progresso no desempenho da linguagem como um todo na CELF
foi previsto pelos ganhos no desempenho em informação na história do Ônibus
(para toda a amostra (F 1, 45= 5.987, p >.05 Adjusted R square .10); somente
para crianças monolíngues, (F 1, 35= 5.195, p >.05 Adjusted R square .11) ).
Nestes dois modelos, não foram preditores a idade, o grupo ou a extensão da
frase. Isso sugere que as habilidades narrativas são um fator importante no
desenvolvimento subseqüente da linguagem.
Aperfeiçoando as habilidades das crianças em linguagem oral – um passo a
frente?

Já discutimos neste capítulo sobre a importância das habilidades de
linguagem oral para o sucesso escolar. Muitas crianças entram na escola com
um baixo desempenho em linguagem oral, e se quisermos evitar um ciclo de
desvantagens devemos refletir sobre as formas de abordar essas dificuldades.
Argumentamos que o ambiente lingüístico pré-escolar devia sofrer modificações
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para lidar com algumas dessas questões, e os resultados do nosso estudo-piloto
foram estimulantes.
A pesquisa visou especificamente identificar as áreas do desenvolvimento de
linguagem em que as crianças enfrentavam dificuldades. Os resultados indicaram
que a intervenção foi eficaz com crianças monolíngües em inglês. Estas crianças
demonstraram ganhos significativos na linguagem receptiva e na expressiva, e
a capacidade delas em responder a perguntas de inferência sobre o texto ficou
acima das do grupo comparação, ou seja, das crianças da classe subseqüente.
No entanto, as crianças com inglês como segunda língua apresentaram poucos
ganhos com a intervenção e mantiveram um padrão de desempenho decrescente,
da mesma forma que as crianças mais velhas com inglês como segunda língua.
Os resultados da avaliação na linha de base confirmam as evidências de Locke et
al. (2002), que demonstraram que muitas crianças entram na educação infantil
com atraso no desenvolvimento da linguagem. O fator que mais previu progresso
no desempenho na CELF em um segundo momento, sem contar com o fator
primeira língua, foi o avanço demonstrado nos escores obtidos para informação
da tarefa história do ônibus.
Algumas limitações no estudo-piloto precisam ser levadas em consideração
para a interpretação dos resultados e para a elaboração de novas intervenções.
A intervenção se deu num período relativamente curto (7 horas no total), as
crianças do grupo de comparação não eram da mesma idade e os materiais
exigiriam maior adaptação. Além disso, os educadores encontraram dificuldades
em estruturar as atividades em uma turma cuja rotina já era bastante agitada.
Também foi preciso orientação para a escolha do momento mais oportuno para
realização das atividades. Além do mais, o projeto mostrou a necessidade de
orientação aos educadores a fim de ajudá-los no uso que fazem da linguagem,
assegurando que as tarefas pudessem ser utilizadas em sua potencialidade plena.
Assim sendo, esses resultados precisam ser ampliados a um estudo de controle
mais rigoroso em que as crianças do grupo de comparação tenham a mesma
idade e em que a intervenção abranja um período maior de tempo.
Em geral, a intervenção exerceu um efeito pequeno na compreensão e no
uso da linguagem de crianças com inglês como segunda língua. Muito embora as
crianças do grupo de intervenção demonstrassem algum avanço na capacidade
de responder a perguntas literais, não houve progresso nas medidas de linguagem
receptiva e expressiva. No entanto, é difícil chegar a conclusões seguras uma
vez que o número de crianças com inglês como segunda língua na amostra
era relativamente pequeno. Uma pesquisa anterior sugeriu que as crianças
com inglês como segunda língua ao ingressarem na pré-escola precisariam de
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aproximadamente um ano para reunir informações e ‘ouvir’ a língua antes de
começarem a usá-la (Tabors, 1997). Por conseguinte, não é surpreendente que
o período relativamente curto de intervenção não influenciasse a linguagem
das crianças. O quadro do progresso das crianças com inglês como segunda
língua se torna mais complicado pelo fato de que os testes utilizados não foram
padronizados para essa população. Os escores absolutos destas crianças de fato
demonstraram progresso, mas não em comparação com outras crianças da
mesma idade. Assim sendo, embora as crianças com inglês como segunda língua
aparentem estar mais atrasadas em relação a seus colegas, isso não significa
que elas não estejam progredindo. Elas teriam, no entanto, que dar passos
significativos para apresentar ganhos na avaliação pré-escolar da CELF.

Conclusão
De maneira geral, a intervenção teve um efeito positivo nas habilidades
de linguagem oral das crianças monolíngües. Com materiais aperfeiçoados,
orientação dos educadores de forma mais abrangente e um período mais
longo e intensivo de intervenção, há motivos para se ter expectativas de
seu aperfeiçoamento e de que as crianças com inglês como segunda língua
apresentem ganhos expressivos em linguagem oral. O presente estudo enfatiza
as dificuldades com a linguagem vivenciadas por muitas crianças no período
pré-escolar e sugere a necessidade de intervenção se quisermos que estas crianças
estejam capacitadas para serem bem-sucedidas na escola.
Nossos resultados confirmam as conclusões de outros estudos que
demonstram que uma minoria significativa de crianças entra na escola com
limitações nas habilidades de linguagem oral, o que pode vir a ser um fator de
risco para o êxito escolar posterior. As intervenções que têm a linguagem como
alvo, como o ‘Bate-papo’, oferecem a possibilidade de minimizar tal desvantagem
e de aperfeiçoar as habilidades de linguagem oral.
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Anexo 1 | Breve descrição dos testes da CELF
Conceitos lingüísticos (Linguistic concepts)
É um teste de linguagem receptiva pelo qual a criança é apresentada a uma série de
imagens de animais e solicitada a apontar para as imagens apropriadas após instruções
crescentemente complexas como, por exemplo, ‘Aponte um dos ursos’ e, ‘Antes de
apontar o urso, aponte o tigre’.
Conceitos básicos (Basic concepts)
Teste de linguagem receptiva no qual a criança deve apontar uma figura relevante
depois de ser apresentada a um conjunto de figuras e de ouvir uma frase sobre elas; por
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exemplo, após ver uma figura com três patos subindo um morro, pede-se que a criança
mostre o que está por último.
Estrutura da frase (Sentence structure)
Neste teste de linguagem receptiva, a criança vê um conjunto de três figuras, ouve
uma frase sobre as figuras e deve apontar a figura apropriada. Por exemplo, quando vê
três figuras de um menino acariciando um cachorro, no banho, no berço, chupando o
polegar, a frase lida para a criança é ‘O menino está com sono’.
Lembrando frases em contexto (Recalling sentences in context)
Este teste mede a linguagem expressiva, e a criança ouve uma história sobre mudança
de casa; após cada uma de algumas frases, pede-se que a criança repita o que foi dito.
Por exemplo, pergunta-se ‘O que a Laura disse?’ após a frase ‘Laura disse, Olhe isto’.
Formulando rótulos (Formulating labels)
Um teste de linguagem expressiva em que se pede à criança que nomeie as figuras
ou diga o que está acontecendo nelas. Por exemplo, ‘O que é isso?’ (crocodilo).
Estrutura da palavra (Word structure)
Neste teste de linguagem expressiva, mostram-se à criança dois conjuntos de figuras
e fornecem-se uma frase sobre uma e uma frase incompleta sobre a outra, que a criança
deve preencher. Por exemplo: ‘ Esta boneca está fora da caixa; esta boneca está ...?’.

Contextos sociais e
diversidade cultural

Contextos e diversidade: considerações sobre alguns pontos
de interesse metodológico
Paulo Rogério Meira Menandro e Maria Cristina Smith Menandro

As reflexões apresentadas a seguir foram ensejadas pela leitura dos textos
que integram a seção “Contextos sociais e diversidade cultural”, produzidos com
o objetivo de constituírem capítulos da presente coletânea. Tais relatos foram
elaborados com o propósito de destacar dificuldades enfrentadas e soluções
encontradas no âmbito da pesquisa social (termo que objetiva designar a
pesquisa sobre processos de interação do indivíduo com o contexto sociocultural
independentemente da ótica da área de conhecimento específica que os
contemple – psicologia, sociologia, antropologia, economia) desenvolvida sob a
perspectiva qualitativa, mais especificamente no âmbito da pesquisa-intervenção
realizada com crianças e adolescentes como participantes.
O interesse de textos dessa natureza é muito grande. Manuais de ensino
de metodologia são necessários, mas freqüentemente parecem estar um tanto
afastados da prática real de pesquisa, parecendo referirem-se a situações ideais
e muito pouco problemáticas, quase assépticas. Em um texto que escrevemos
há vários anos (Menandro e Menandro, 1999), lembramos de um professor que
orientou inúmeros alunos e sempre lecionou metodologia de pesquisa, mas que
ainda assim atribuía um valor relativo aos cursos de metodologia, destacando:
“Quanto mais me envolvo com eles, mais me convenço de sua insuficiência
para a formação de pesquisadores, sobretudo quando eles são usados como
substitutos da atividade de pesquisa” (Luna, 1996, p.10). Nenhum tipo de
treinamento substitui com vantagens a própria atividade de pesquisa, mas a
possibilidade de contar, nos cursos que precisarão ser ministrados, com textos
em que os autores apresentam e discutem dificuldades, impasses, mudanças de
rota e soluções com que tiveram que lidar em situações concretas de investigação
constitui auxílio essencial.
Em nossa concepção é cada vez mais difícil delimitar fronteiras entre
procedimentos que podem e que não podem ser classificados como próprios da
metodologia científica. A utilização da expressão metodologias alternativas remete
a tal dificuldade. Existe um padrão clássico de organização de investigações que
347
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contribuiu de forma decisiva para descobertas e para o estabelecimento de
relações funcionais entre eventos, propiciando desenvolver, testar e reformular
proposições teóricas em diversas áreas do conhecimento, aí incluídas algumas
sub-áreas da Psicologia. Esse padrão continua a ser utilizado em diversas áreas
de conhecimento, inclusive em setores específicos da Psicologia, sem gerar
qualquer controvérsia, sem afigurar-se como impróprio, limitador ou ineficiente.
Ocorre que, na pesquisa social, o ajuste dos fenômenos de interesse a tal padrão
metodológico é, inúmeras vezes, inviável. Flick (2004) assim se manifesta a esse
respeito: “a mudança social acelerada e a conseqüente diversificação de esferas
de vida fazem com que os pesquisadores sociais defrontem-se, cada vez mais,
com novos contextos e perspectivas sociais; situações tão novas para eles que
suas metodologias dedutivas tradicionais – questões e hipóteses de pesquisa
derivadas de modelos teóricos e testadas sobre a evidência empírica – fracassam
na diferenciação de objetos” (p.18).
Configura-se um contexto em que os fenômenos sob estudo são dinâmicos,
em uma escala temporal muito diversa daquela observada para fenômenos
naturais. Assim, a noção de metodologia científica tem que ser ampliada e
os procedimentos a serem empregados nas investigações podem e devem ser
aprimorados e refinados de forma a não se tornarem insensíveis às eventuais
novas configurações dos fenômenos já conhecidos. A própria relação do
conhecimento produzido pela pesquisa social com as teorias é de natureza
diferente daquela observada em outras áreas de conhecimento.
Em um livro sobre música e cultura, Jourdain (1998) propõe uma relação
que permite utilização metafórica quanto ao assunto metodologia. Destaca o
autor que existem regras de combinação de sons que precisam ser utilizadas
por quem se dedica à composição musical. Essas regras indicam com clareza
combinações que são inviáveis, mas, certamente, não determina todas as
combinações que são viáveis, deixando aberto o espaço para inovação e
criatividade. Seguir tais regras de composição musical pode assegurar que
não se esteja produzindo música impossível de ouvir, mas não garante que
esteja sendo produzida boa música. Pensamos que um raciocínio similar pode
ser feito quando o assunto é metodologia de pesquisa, gerando a seguinte
analogia: estabelecer e seguir lógicas/regras metodológicas assegura produção
de conhecimento que será qualificado como científico uma vez que está em
acordo com o modelo do qual derivam tais lógicas/regras, mas não garante que
está sendo produzido conhecimento relevante, que faça diferença para o saber
disponível sobre o fenômeno ou o setor de conhecimento. Considerando tal
critério, talvez se possa falar em pesquisa aderente às regras consolidadas (em
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muitos casos, questionáveis), mas não em boa pesquisa (reveladora, inovadora,
incitante de novas proposições explicativas).
A proposição de alternativas metodológicas, quase sempre integrando um
grupo amplo e difuso de práticas identificado como metodologias qualitativas,
é acontecimento importante na pesquisa social e abriu caminho para melhor
compreensão de inúmeros fenômenos, ainda que não gere (e nem pretenda
fazê-lo) estabelecimento de relações causais inequívocas entre eventos – e por
isso, supostamente, pareça não atender ao rigor do método científico para muitos
pesquisadores de outras áreas do conhecimento, e mesmo para alguns de setores
específicos da Psicologia.
Considerações como as que foram apresentadas até este ponto não
autorizam, entretanto, qualquer postura favorável à idéia de que vale tudo em
pesquisa científica. Esclarecemos que pesquisa científica é entendida aqui como
exigência de: atenção à lógica de que interpretações devem estar ancoradas em
dados obtidos de fontes relevantes para o fenômeno sob estudo; procedimentos
que não gerem distorções nos dados ou possam aferir as distorções inevitáveis;
possibilidade de relacionar os dados com perspectivas teóricas pertinentes ao
tema, mesmo que sejam, em comparação com as grandes teorias, bem mais
limitadas em termos situacionais e temporais, aditando elementos reforçadores
à teoria ou produzindo informações que evidenciem sua insuficiência ou
impropriedade. A explosão da pesquisa qualitativa gerou alguns produtos cuja
qualidade e real contribuição ao conhecimento é bastante discutível. Em reação
à intolerância metodológica que só admitia uma possibilidade de estruturação
das investigações, alguns estudiosos talvez tenham chegado ao exagero de
sentirem-se desobrigados de qualquer compromisso com noções como
lógica, co-variação, implicação, heurística, grandeza, correlação, generalidade,
regularidade, co-ocorrência, temporalidade, todas elas noções perfeitamente
compatíveis com as diversas propostas de pesquisa qualitativa. Martinez (2003),
ao discutir desafios atuais da investigação em psicologia, diz a esse respeito: “Os
posicionamentos fundamentados no interior da visão crítica ou construtivista,
habitualmente plasmada no desenvolvimento da investigação qualitativa, não
deve ser o refúgio para a incompetência científica ou para a ação assistemática. A
intersubjetividade não deve derivar no relativismo absoluto, a problematização
não deve gerar a impotência, a desnaturalização não deve produzir a carência
total de estrutura” (p.233).
É preocupante o fato de que diversas investigações cujos relatos estão
disponíveis na literatura aparentam terem sido desenvolvidas sem que existisse
uma questão de pesquisa estabelecida como ponto de partida. A idéia, presente
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em textos como os que foram aludidos na frase anterior, de que o objeto de
pesquisa deve ser construído a partir do diálogo e da interação entre pesquisador
e participantes da pesquisa, pode ser um equívoco, senão em termos essenciais, ao
menos como indicação para a formação metodológica. Pode estar acontecendo
uma confusão entre exigências preliminares indispensáveis a algumas pesquisas
e a idéia de que a(s) questão(ões) de pesquisa, da qual decorrem os objetivos de
qualquer proposta de investigação, é uma co-construção envolvendo pesquisador
e participantes da pesquisa. A questão de pesquisa resulta de características
motivacionais e interesses circunstanciais do pesquisador - tenham eles surgido
de demandas de aplicação, de posicionamento político ou de preocupação
teórica - de observações que o pesquisador teve a oportunidade de fazer sobre
ocorrências ou processos correlatos, e do conhecimento contido na literatura
pertinente. Ora, esse conjunto de elementos, quase sempre, não é de completo
conhecimento dos participantes da pesquisa (sejam pessoas isoladas ou
comunidades inteiras). Por outro lado, os participantes da pesquisa – inclusive
crianças e adolescentes - possuem conhecimentos e adotam ou desenvolvem
teorias de senso comum (muitas vezes compartilhados com seus pares) cujo
conhecimento é essencial para todas as etapas da pesquisa, e que devem ser
aferidos com esforço real de compreensão e acolhimento da perspectiva do
outro. Sem tal postura de imersão no exercício da alteridade, a definição da
questão de pesquisa resultará imprecisa, a coleta de dados poderá ser feita
sem chance de captar fenômenos centrais, e o coroamento se dará com uma
interpretação dos dados que, não obstante mostrar-se bem urdida em alguns
casos, será fantasiosa.
Há necessidade, portanto, de fazer prospecções entre os participantes da
pesquisa e em sua realidade a respeito de tais conhecimentos e teorias que lhes
são próprios, e sobre as perspectivas, os planos e as utopias com que convivem
sobre a continuidade de suas vidas, e que, certamente, estarão entrelaçadas com
os mencionados conhecimentos e teorias. Isso constitui uma fase exploratória
indispensável a qualquer investigação, fase essa que, em alguns casos, pode ser
muito auxiliada com o concomitante exame da literatura pertinente. Quase
sempre os relatos aproveitam tal momento da pesquisa para caracterizá-la como
representante da perspectiva etnográfica. Sem dúvida, estão presentes elementos
da perspectiva etnográfica, mas cabe preocupação no sentido de reafirmar todo
o tempo o risco da interpretação etnocêntrica, risco potencial que pode ser
muito expressivo e envolver ambigüidades sutis no caso da pesquisa urbana com
indivíduos ou grupos de baixa renda e/ou marginalizados. A presunção de estar
fazendo o mesmo tipo de investigação característico da aventura antropológica
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pioneira (quando o contato é feito com grupos sobre os quais nada se sabe
além do fato de que, como seres humanos, compartilham conosco as mesmas
determinações biológicas, sendo inviável, de início até mesmo a comunicação
mutuamente compreensível) pode ser ilusória.
Não parece absurdo admitir que toda pesquisa social, em algum grau,
sempre apresentará certo caráter exploratório. Muitos dos processos que
estuda são caudatários de determinações histórico-culturais que estão em
permanente transformação. Sendo assim, estudar um mesmo processo em
momentos diferentes se justifica, uma vez que ele dificilmente se mostrará
como exatamente o mesmo processo, principalmente em sociedades
complexas. Estudar o mesmo processo em culturas distintas se justifica, pela
mesma razão. Estudar o mesmo processo em dois grupos socioeconômicos
distintos na mesma época e no mesmo contexto cultural se justifica, pois ele
poderá revelar nuances diferenciadoras insuspeitadas. Isso significa que uma
exigência absoluta de ineditismo não tem o mesmo significado de que se
reveste em outras áreas de conhecimento e não se justifica na pesquisa social.
Mas isso não desobriga o conhecimento de outras investigações similares
e sua consideração tanto no planejamento da nova investigação como no
estabelecimento de comparações por ocasião da discussão dos dados. Explicitar
claramente a base racional de uma investigação, esclarecer o que justifica o
caminho proposto como viável para a busca de respostas e como eticamente
aceitável, e com isso justificar o apoio que a pesquisa demandará ao longo do
tempo previsto para sua execução (tempo de dedicação, ocupação de infraestrutura, pessoal, recursos financeiros) é responsabilidade do pesquisador, e
não pode ser compartilhada com os participantes da pesquisa a partir de uma
vaga noção de co-construção (por isso foi utilizado em ponto anterior do texto
o termo escamoteação). Essa responsabilidade não pode ser confundida com a
idéia de que o pesquisador deve controlar ou dominar os rumos da pesquisa,
pois esse rumo, ou seja, a natureza dos fenômenos que encontrará e buscará
desvendar, é a investigação em si, é o contexto de descoberta.
Aqui vale uma provocação: como existe alguma razão para que o pesquisador
viva a pretensão de sempre estar fazendo algo novo, a literatura já disponível é
tratada como sendo dispensável, pois não vai ajudar a iluminar o fenômeno que
agora ele está estudando. Quantos estudos muito similares já foram produzidos
em diferentes grupos de pesquisa no país nas áreas de Ciências Humanas, sobre
determinados assuntos, sem que tenham sido referidos uns pelos outros? Muitas
vezes isso ocorre em pesquisas produzidas no âmbito de um mesmo Programa
de Pós-Graduação.
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O tema do parágrafo anterior permite uma digressão para mencionar uma
questão prática relacionada à consolidação de um padrão de tamanho de artigos
e capítulos de livros: para que de fato se torne compreensível ao leitor em toda a
sua extensão, a descrição dos dados obtidos em algumas pesquisas qualitativas
exige bastante texto, já que não há possibilidade de transformar os dados em
linguagem que os condense sem perda de sentido. Como o espaço disponível
não é suficiente para essa descrição cuidadosa, são feitos recortes que às vezes
resultam em relatos de pesquisa nos quais não se consegue perceber como as
interpretações apresentadas ancoram-se nos dados, exigindo do leitor que
tenha fé no autor, uma vez que não foram apresentadas evidências ao menos
plausíveis. Em algumas áreas do conhecimento transformar uma dissertação
ou tese em três ou quatro artigos é perfeitamente possível, sem qualquer perda
de conteúdo. Em outras áreas tal empreendimento é quase inviável, implicando
perda substancial de sentido.
Como esse tipo de investigação não está apoiado em uma epistemologia
verificacionista, não tem cabimento cobrar demonstrações inequívocas a partir
do controle de variáveis potencialmente co-determinantes (como controlar,
por exemplo, determinações históricas ou nuances culturais embutidas na
linguagem?). Passa a ser essencial que os relatos explicitem as condições
em que os dados foram coletados, o que inclui as nuances dos padrões de
interação entre pesquisador e participantes da pesquisa, porque tais aspectos
são considerados parte da pesquisa e certamente compõem o contexto sobre
o qual a interpretação dos dados é construída. Como destaca Flick (2004), “as
reflexões dos pesquisadores sobre suas ações e observações no campo, suas
impressões, irritações, sentimentos, e assim por diante, tornam-se dados em si
mesmo, constituindo parte da interpretação, sendo documentadas em diários
de pesquisa ou em protocolos de contexto” (p.22).
Pode-se dizer, então, que o relato da pesquisa qualitativa não pode ser apenas
uma comunicação padronizada da qual consta uma descrição de procedimentos
adotados e dos seus resultados, de tal forma que existe uma única interpretação
possível. O relato da pesquisa qualitativa, nos casos em que ela não é apenas um
levantamento exploratório inicial sobre determinado tema, conjuga elementos
indispensáveis de objetividade com conjecturas e argumentações, com as quais
se busca demonstrar que a interpretação proposta é plausível, é verossímil, tem
implicações teóricas identificadas, e não é estranha aos dados nem está por eles
contraditada. Sendo assim, é possível dizer que a própria qualidade da redação
tem papel na demonstração da plausibilidade e pertinência da argumentação.
Em outras áreas de conhecimento, tal afirmação soaria incompreensível. Tendo
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o relato de pesquisas qualitativas tais características e tal importância, a leitura
de alguns deles produz impressão de que o autor viveu uma tentação de fazer
literatura artística. Como os temas abordados muitas vezes dizem respeito a
aspectos marcantes das relações humanas e como a riqueza das informações
obtidas é grande, a tentação de fazer literatura pode ser acentuada, acrescentandose ainda o fato da literatura ser uma das realizações humanas mais interessantes
e valorizadas e, ao seu modo, também contribuir para refletir sobre o mundo e
compreendê-lo. Mesmo com tais aproximações e considerando os muitos casos
em que o entrelaçamento entre ambas é claro, não é razoável confundir as duas
manifestações, uma vez que se fundamentam em compromissos distintos.
Outra possível confusão para a qual julgamos que vale o alerta diz respeito à
noção de pesquisa-intervenção. Toda investigação que busca apreender como se
organizam e como são vividos processos em condições sociais concretas (grupos,
instituições, comunidades) representa interferência sobre o processo estudado e,
às vezes, pretende deliberadamente produzir ou fomentar tal interferência. Ainda
assim, investigar e intervir não são, necessariamente, atividades que precisam
andar juntas em todos os casos. A própria inoperância das instâncias públicas
no sentido de promoverem interações que ampliem e tornem igualitárias as
oportunidades de viver com dignidade e com qualidade, força pesquisadores,
muitas vezes interessados na compreensão de vidas vividas em condições
de exclusão social, a comportarem-se, com as limitações conferidas por sua
condição, no sentido de buscar possibilidades de intervenção modificadoras da
realidade. No mínimo, como ressaltam Bogdan e Biklen (1994), tais pesquisadores
não querem perder a oportunidade de estabelecer “diálogos com os sujeitos
relativamente ao modo como analisam e observam os diversos acontecimentos
e atividades, encorajando-os a conseguirem maior controle sobre as suas
experiências” (p.70). Gerar conhecimento que balize intervenções sociais, sem ter
que se responsabilizar diretamente pela condução de tais intervenções pode ser,
muitas vezes, opção responsável, já que as condições de que o pesquisador dispõe
para intervenção continuada em instituições ou em comunidades são precárias
em termos financeiros, políticos e legais, e não podem substituir a contento a
ação da representação política e dos movimentos sociais.
Como a pesquisa qualitativa surgiu como reação - necessária – à
imposição de um modelo metodológico de persistente sucesso em certas áreas
do conhecimento, a ponto de tornar-se paradigma único (em certas áreas de
conhecimento sequer há ensino de metodologia científica, já que basta conhecer
o modelo consagrado de desenvolvimento de pesquisas), também foi utilizada
em sua identificação a expressão metodologia alternativa. O distanciamento
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temporal hoje já transcorrido permite pensar que pode não ter sido a expressão
mais feliz. Na maior parte dos casos não se trata de alternativa metodológica,
mas sim de inovação metodológica necessária à abordagem de situações cujas
características inviabilizam a redução do fenômeno e/ou o controle de varáveis
potencialmente relevantes. Deve ficar esclarecido que não se trata de maior
complexidade dos fenômenos sociais, como muitas vezes se pretende, mas
sim de um tipo diferente de complexidade, já que existem outras situações de
enorme complexidade que podem ser abordadas com grande sucesso a partir,
por exemplo, da perspectiva experimental. Considerando tais pontos poderia ter
sido mais apropriada a adoção da nomenclatura metodologias complementares
ou algum termo que evidenciasse tratar-se de metodologias orientadas para
fenômenos socioculturais.
Ainda no mesmo tema geral do parágrafo anterior, vale destacar a dúvida
quanto à utilidade e adequação da louvação que os pesquisadores que atuam sob
a perspectiva qualitativa fazem de sua abordagem, sem perceber que isso não é
muito diferente do triunfalismo com que o método experimental era encarado
por muitos pesquisadores. Dizer, por exemplo, que só a pesquisa qualitativa
permite estudar um fenômeno com profundidade, só ela consegue atender o que
poderia ser chamado de fato de uma dimensão ética, só ela permite compreender
um fenômeno no contexto em que está inserido, só ela faculta compreensão do
real sentido da intervenção e suas implicações políticas, soa muitas vezes como
afirmações vazias, pois os relatos de investigações nos quais tais afirmações
eventualmente estão presentes não evidenciam qualquer uma destas pretensões.
É preciso mostrar como a metodologia adotada permitiu alcançar compreensão
de aspectos de algum fenômeno ou processo cujo pleno entendimento estava
obstado por falta de informações relevantes e de valor heurístico.
Todas as considerações anteriores foram suscitadas, como foi dito logo ao
início do texto, pela leitura dos quatro capítulos que se seguem, compondo a
seção “Contextos sociais e diversidade cultural”, sem a preocupação de fazer
referências pontuais a qualquer um deles, ou seja, sem caracterizar qualquer
espécie de resenha. A idéia foi a de evitar uma simples apresentação dos textos que
se limitasse a destacar seus aspectos positivos, mas sim apresentar considerações
gerais que dizem respeito ao universo dos textos, mas não caberiam neles,
já que a proposta a partir da qual foram construídos era diversa. Os textos
mencionados, como será possível constatar com a continuação da leitura da
coletânea, são compostos por reflexões que partem de investigações realizadas
pelos autores, sem pretender comunicar uma versão resumida do estudo, mas
sim destacar alguns pontos de especial interesse metodológico que podem
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ser de notável utilidade para quem pretenda atuar em investigações similares.
Os títulos dos trabalhos são esclarecedores a tal respeito: “A investigação
sociológica com crianças: caminhos, fronteiras e travessias; Uma metodologia
para pesquisas com adolescentes em situação de rua: investigando o passado,
presente e futuro; Revisão do horizonte belo: o ponto de vista de crianças e
adolescentes de Belo Horizonte; Pesquisa-intervenção: suas especificidades
na interação entre os adultos pesquisadores e as crianças e os adolescentes
sujeitos de pesquisa”. Os leitores, com toda certeza, ampliarão seu universo de
conhecimento metodológico a partir de textos cuja leitura é muito agradável,
repletos de exemplos de situações de “vida real” reconhecíveis de imediato
como parte de nossa sociedade, que propiciarão discutir de forma proveitosa
as nuances envolvidas na interpretação de certas modalidades de dados com
que a Psicologia lida cada vez mais amiúde.
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Uma metodologia para pesquisas com adolescentes em
situação de rua: investigando o passado, presente e futuro
Débora Dalbosco Dell’Aglio e Lene Lima Santos

Este trabalho teve por objetivo investigar histórias de vida e a constituição
da rua como habitat/morada possível, ainda que precária, para adolescentes
que vivem em situação de rua, em Salvador/BA. Para isso, foram desenvolvidas
estratégias metodológicas de pesquisa que pudessem contemplar as características
dessa população e do seu contexto de inserção – a rua – permitindo a
compreensão dos processos envolvidos e o acesso às percepções dos próprios
adolescentes quanto às suas histórias de vida. Assim, a partir de uma metodologia
de pesquisa-intervenção, com uma abordagem qualitativa de pesquisa, utilizando
a inserção ecológica, entrevistas, diários de campo e confecção de cartazes, podese desvendar processos psicológicos presentes no passado, presente e futuro de
adolescentes em situação de rua.
A relevância desse tema justifica-se pela constatação de que os adolescentes
em situação de rua trazem uma história de resistência e enfrentamento às
adversidades, pela qual rompem com um padrão social-familiar e criam novas
formas de ajuste psicossocial – rompimento que os expõe a alguns riscos, mas
os retira de outros e lhes ensina, diariamente, estratégias de sobrevivência. Este
trabalho foi fundamentado na Abordagem Bioecológica de Bronfenbrenner
(Bronfenbrenner, 1979/1996; 1999; 2004), que é um sistema teórico para o
estudo científico do desenvolvimento humano no ambiente natural, através
do tempo. Nesse modelo, o desenvolvimento é definido como um fenômeno
de continuidade e mudança (qualitativa e quantitativa) nas características
biopsicológicas do ser humano como indivíduo e como grupo. O fenômeno
estende-se a todo o curso da vida, através de sucessivas gerações e do tempo
histórico passado e presente (Bronfenbrenner, 2004).
O modelo bioecológico entende o ser humano como um ser em relação,
dentro de um ambiente em constante mutação, sendo, por definição, um
modelo contextualista e sistêmico. Bronfenbrenner (1979; 1999; 2004) propõe
que, para se compreender a pessoa em desenvolvimento, é preciso ir além dela
própria e das relações mais próximas que ela estabelece. É preciso examinar toda
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a ecologia do desenvolvimento envolvida – o padrão de interação dentro da
família e as influências, sobre esta, da cultura mais ampla – a partir de sistemas
que interagem em relações recíprocas, destacando quatro aspectos: o processo,
a pessoa, o contexto e o tempo.
No processo, Bronfenbrenner (1999) trabalha em dois sentidos: o que
se refere aos mecanismos constantes e não lineares de ligação entre os níveis
ambiental e da pessoa; e o relacionado à forma como a pessoa se desenvolve,
através de atividades diárias, papéis e inter-relações. Pessoa refere-se às
características psicológicas e físicas que orientam o indivíduo em relação ao seu
ambiente. O contexto é a configuração ecológica das características e relações
existentes nos níveis ambientais, aos quais a pessoa está exposta (Bronfenbrenner,
1979) e é composto por quatro sistemas: microssistema (conjunto de atividades,
papéis e relações interpessoais experenciados pela pessoa); mesossistema
(constituído pelas inter-relações ocorridas nos microssistemas); exossistema
(composto pelos ambientes nos quais a pessoa não está presente, mas cujos
eventos influenciam diretamente seu desenvolvimento); e macrossistema
(conjunto compartilhado de crenças, ideologias e valores que perpassam as
formas de organização social). O tempo é estudado a partir de um ponto de vista
histórico-evolutivo, importando tanto o processo proximal, que determina o
desenvolvimento ao longo do tempo, quanto o processo histórico, que envolve
a pessoa e o ambiente.
Para a realização desse estudo foi necessário desenvolver estratégias
de pesquisa e novas metodologias que possibilitassem o acesso a estes
adolescentes que vivem num contexto tão diferenciado dos demais contextos
de desenvolvimento: a rua. Como conhecer suas histórias de vida? Como
acessar suas percepções? Elementos objetivos e subjetivos dirigem o curso do
desenvolvimento humano e, por isso, foi necessário dar voz aos participantes,
colher suas histórias através de entrevistas, além de ter uma observação
cuidadosa do ambiente que os envolve. Uma pesquisa que incorpore o conceito
de experiência em sua metodologia precisa enfrentar a dificuldade de captar
aquilo que é vivenciado, e que é justamente o foco central da pesquisa. Mas,
compreender suas experiências é também, por um lado, situar o espaço onde ela
se dá. Esse espaço não está somente – nem sobretudo – no interior da pessoa,
mas ao seu redor, na convivência e interação da criança e do adolescente em
situação de rua com seus amigos, sua história de vida e as pessoas, objetos e
símbolos presentes em seu cotidiano. Por outro lado, parte-se do pressuposto
de que aquilo que é expresso através da linguagem não é apenas a expressão do
pensamento abstrato, mas o lugar onde a experiência fluida acontece e se deixa
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vislumbrar. A narrativa de uma pessoa, segundo Husserl (1970), traz consigo
a retenção de vivências imediatamente transcorridas e a expectativa vazia ou
a propensão de um futuro imediato por vir. Passado, presente e futuro, diz o
filósofo, são simplesmente aspectos diferentes do que está se fazendo. Ao narrar
sua história de vida, o adolescente em situação de rua está dando, ao pesquisador,
o significado de sua experiência, pois a narrativa se dá no curso da vida mesma,
e não apenas depois dos fatos (Husserl, 1970).

A população: adolescentes em situação de rua
Para definir a população participante deste estudo, foi necessário saber
quem são os adolescentes em situação de rua, quais as suas características
básicas e como costumam agir no cotidiano. Para isso, foram utilizados os cinco
critérios para identificar uma criança e/ou adolescente em situação de rua,
propostos por Neiva-Silva e Koller (2002): vínculo familiar, atividade, aparência
pessoal, local em que se encontram e ausência de um adulto responsável. O
vínculo familiar refere-se à ligação e ao contato extremamente variável que a
criança e o adolescente mantêm com sua família. No critério “atividade”, há
uma subdivisão em dois tipos: atividades lícitas (pedir esmola, perambular,
brincar, dormir e trabalhar) e ilícitas (roubos, furtos e comércio de drogas).
Outro critério levantado foi o da aparência pessoal, que vincula a observação dos
aspectos exteriores (vestimenta suja e falta de higiene) a indícios de abandono e
ausência de um cuidador. O quarto critério refere-se ao local onde a criança ou
o adolescente se encontra: a rua. Por fim, tem-se o critério de ausência de um
adulto responsável. Tal ausência tem reflexos visíveis na aparência da criança
e/ou do adolescente e torna-os também, e acima de tudo, vulneráveis aos mais
variados riscos de seu meio (Aptekar, 1988, 1989; Martins, 1996).
A criança e o adolescente que deixam a sua casa para morar na rua instigam
os pesquisadores. Alguns estudos apontam para problemas derivados de uma
vida nas ruas: déficit de crescimento físico, baixa auto-estima, retardo na escola,
depressão, abuso de drogas, entre outros (Lugalla & Mbwambo, 1999; Ribeiro
& Ciampone, 2001). No entanto, Panter-Brick (2002) pondera que muitos
resultados de estudos que enfatizam os aspectos destruidores da vida nas
ruas vêm de amostras pequenas, mal definidas e/ou não representativas dessa
população. Outros estudos descrevem também o cotidiano dessa população,
seus contatos sociais e as oportunidades de interação com objetos e símbolos
(Alves et al., 2002; Aptekar, 1988; Donald & Swart-Kruger, 1995; Koller & Hutz,
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1996; Martins, 1996; Tyler & Tyler, 1991). O cotidiano é marcado por atividades
variadas que envolvem brinquedos, brincadeiras, exploração do ambiente,
contatos sociais, observação do contexto, trabalho e atividades em geral.
Os estudos de Alves et al. (2002), Koller e Hutz (1996) e Aptekar (1988, 1989)
revelam o ambiente da rua como um microssistema efetivo para os que nele se
encontram, podendo ser identificados componentes fundamentais ao processo
de desenvolvimento, como as atividades, o contato social e a continuidade
temporal de tudo o que é realizado. Paludo e Koller (2004) apontam que a
rua não deve ser percebida, apenas, como uma ameaça ao desenvolvimento
dos meninos e meninas que se utilizam dela, e que se torna importante e
necessário compreender a vivência da rua na sua interação entre risco e saúde,
valorizando e analisando em sua totalidade as experiências, as emoções e as
habilidades desenvolvidas nesse contexto. Assim, a rua emerge como uma
paisagem complexa, cheia de contrastes e multideterminada por fatores micro,
meso e macrossistêmicos.
O adolescente em situação de rua já não habita mais uma casa. O lugar para
onde vai é a rua, justamente o espaço fora dos locais de abrigo, e em cujos becos
e avenidas deixa-se, cada vez mais, “de-morar-se”, até encontrar um canto para
dormir, deixar seus pertences e perder a rota cotidiana de volta à casa. Ao negar
sua primeira pertença a uma morada, a uma família, as crianças e os adolescentes
mudam o relacionamento posterior com o mundo (Dos Santos, 2004). A
transitoriedade torna-se uma marca de suas vidas e os momentos se sucedem,
trazendo necessidades específicas urgentes, sobrepondo-se, muitas vezes, a uma
possibilidade de projeto. E as moradas refletem essa provisoriedade, em sua
inconstância e precariedade típicas.
A partir da abordagem de Bronfenbrenner (1979/1996, 2004), pode-se dizer
que esses adolescentes fazem transições ecológicas freqüentes, isto é, migram
de um ambiente a outro, e estabelecem processos proximais. E o que vai definir
um microssistema enquanto tal são os processos proximais, isto é, as relações
com as pessoas, objetos e símbolos que se estabelecem dentro de um ambiente
(Bronfenbrenner & Morris, 1998). Essas relações devem ser significativas e
implicam certa continuidade e estabilidade no tempo. Constituir moradas seria,
então, criar microssistemas e se movimentar dentro deles, sendo o microssistema
um conjunto de atividades, papéis e relações interpessoais experienciados pela
pessoa, em um ambiente específico; e transição ecológica, o movimento de
um microssistema a outro. Assim, as crianças e adolescentes, com o tempo,
tornam significativas suas relações no espaço físico e social da rua, constituindo
processos, construindo as suas histórias e se caracterizando como pessoas.
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Mas a conceitualização do tempo, de acordo com Alves (1998), ocorre
através de um processo contínuo de experiências e significações, vivenciadas ao
longo da socialização. Assim, tanto a maturação neurológica como a estruturação
cognitiva, o exercício de habilidades intelectuais e as oportunidades cotidianas
de experiências com objetos, símbolos e pessoas significativas são fundamentais.
A dinâmica integrada destas variáveis permite à criança vivenciar e transmitir o
tempo enquanto um organizador social e emocional (Bronfenbrenner & Morris,
1998). No desenvolvimento de crianças em situação de risco e, em específico,
de crianças em situação de rua, existem diversas questões acerca de como se
estrutura esta conceitualização de tempo. Isso se deve aos aspectos particulares
dos modelos de socialização vivenciados, somado aos riscos cotidianamente
presentes. A ausência freqüente de adultos responsáveis e recíprocos, a
necessidade constante de busca de alternativas de sobrevivência, a baixa
escolarização, o acesso e a utilização de substâncias psicoativas, entre outros, são
fatores possíveis de estarem associados a uma percepção e conceitualização muito
particulares do tempo. De acordo com Alves (1998), o tempo pode apresentar
algumas características peculiares, como, por exemplo, uma alta freqüência de
cronobiologia (marcação do tempo através dos ritmos biológicos e naturais,
como dia e noite, fome, sede) e até mesmo uma menor aprendizagem efetiva dos
aspectos métricos do tempo (distâncias, datas, organização do calendário).

A metodologia de pesquisa
Considerando as características da população de estudo, adotou-se uma
metodologia de pesquisa-intervenção, com abordagem qualitativa, a partir de
um delineamento de estudos de caso múltiplos (Yin, 2004) e da proposta de
inserção ecológica (Cecconello & Koller, 2003). A pesquisa-intervenção, por
consistir em uma tendência das pesquisas participativas que busca investigar a
vida de coletividades na sua diversidade qualitativa, permite a intervenção de
caráter socioanalítico (Rocha & Aguiar, 2003). Além disso, para estes autores, a
relação pesquisador/objeto pesquisado é dinâmica e determinará os próprios
caminhos da pesquisa, sendo uma produção do grupo envolvido. Parte-se, então,
da idéia de que toda investigação psicológica implica sempre uma intervenção,
na qual tanto participante como pesquisador são afetados pela situação de
pesquisa (Szymanski & Cury, 2004). Assim, a pesquisa qualitativa é o desenho
metodológico que mais atende aos propósitos dessa pesquisa, na medida em que,
segundo Godoy (1995), tem no ambiente natural sua fonte direta de dados e, no
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pesquisador, seu instrumento primordial de análise e interpretação. Isso significa
que, para a pesquisa qualitativa, um fenômeno só é bem compreendido se for
analisado dentro do contexto no qual está inserido e do qual é parte integrante.
O pesquisador, nesse delineamento, encontrará, em si mesmo, o instrumento
mais adequado de observação e interpretação dos fenômenos em estudo. Outro
ponto favorável é que, na pesquisa qualitativa, o significado atribuído aos fatos
da vida e à própria vida é compreendido a partir da perspectiva dos próprios
participantes. Pretendeu-se, portanto, captar significados, motivos, atitudes e
crenças, que se expressam nas diversas linguagens da vida cotidiana.
De outro lado, através da inserção ecológica, buscou-se dar, a essas linguagens,
a naturalidade e a vivacidade, obtidas a partir de um vínculo e de uma interação
contínua entre pesquisador e participantes do estudo. A inserção ecológica é uma
estratégia metodológica baseada na Abordagem Bioecológica de Bronfenbrenner
(2004), que permite uma investigação aprofundada por observação naturalística
(Cecconello & Koller, 2003). A interação no ambiente ecológico onde vivem as
pessoas, com visitas freqüentes, observações, conversas informais e entrevistas
possibilita uma maior validade ecológica dos dados obtidos.
A inserção ecológica envolve a sistematização e operacionalização dos
quatro aspectos da teoria ecológica: a Pessoa, o Contexto, o Tempo e o Processo
(Cecconello & Koller, 2003). A Pessoa envolveu a presença física da pesquisadora
e de sua equipe nas ruas e nos bairros de origem dos participantes, assim como
as características pessoais dos próprios participantes. Os componentes da equipe
de pesquisa participaram, por inserção no contexto, de atividades diárias dos
adolescentes em situação de rua, o que possibilitou uma análise do contexto
em que eles vivem e de suas características. O micro e o mesossistema foram
incluídos na análise a partir da vivência diária da equipe nas ruas por onde os
adolescentes circulavam, nos locais onde conseguiam comida e se divertiam, no
bairro das famílias de origem e nas escolas que, ocasionalmente, freqüentavam.
O exossistema foi incluído através dos relatos dos adolescentes sobre a
influência em suas vidas de ambientes não freqüentados diretamente por eles. O
macrossistema surge, nas análises, através da percepção da equipe sobre o modo
de vida dos adolescentes em situação de rua, assim como de seus valores e crenças
impregnados da cultura. O Tempo envolveu o acompanhamento diário dos
adolescentes, durante três meses consecutivos, e, também, a metodologia adotada
que, mesmo sendo transversal, reportou-se, a partir do momento atual dos
adolescentes, às suas histórias passada, presente e futura. O Processo perpassou
toda a pesquisa, através da interação dos pesquisadores, dos participantes,
objetos e símbolos presentes no ambiente imediato dos adolescentes.
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O delineamento de estudos de caso múltiplos (Yin, 2004) preocupa-se com a
compreensão do caso em si, e não com a generalização para além dele. O estudo de
caso múltiplo investiga os casos, semelhantes ou contrastantes, para compreender
um fenômeno, uma população ou uma condição geral, considerando o contexto
envolvido e uma multiplicidade de variáveis envolvidas no mesmo. Dessa forma,
entendeu-se que o estudo aprofundado de dois casos, considerando seus contextos,
possibilitaria uma maior compreensão dos processos da constituição da rua
como um habitar. No curso da pesquisa-intervenção, foram se evidenciando os
indicadores de análise, que permitiram, através da fala dos dois participantes,
chegar à revelação das condições estruturais, dos sistemas de valores e crenças
pertencentes a um grupo maior, dos adolescentes em situação de rua, e, por meio
desses porta-vozes, representações desse grupo historicamente determinadas e
com condições socioeconômicas específicas foram particularizadas.

Os Participantes
Participaram do estudo dois adolescentes, um com 12 anos e o outro com
13, que viviam em situação de rua, caracterizados de acordo com a descrição
de Neiva-Silva e Koller (2002). Esses adolescentes faziam parte de um grande
grupo, o grupo da Barra, que era subdividido em dois: os que ficavam ao lado
do mar e os que ficavam do lado oposto. O primeiro menino fazia parte do
grupo dos que ficavam ao lado do mar. O segundo freqüentava mais o grupo
do lado oposto, mas não se pode dizer que fazia parte deste, pois perambulava
muito por toda a cidade. Eles foram selecionados de acordo com os seguintes
critérios: a) que se encontrassem em situação de rua há pelo menos um ano; b)
que tivessem entre 11 e 18 anos; c) que aceitassem a participação da equipe em
seu dia-a-dia; e, d) que se dispusessem a conversar durante os encontros. Nesse
trabalho, os participantes serão chamados por nomes fictícios: Bigão e Mário.

Os instrumentos da pesquisa
Foram utilizados os seguintes instrumentos para a coleta de dados: diário
de campo, entrevista e confecção de cartazes. O cartaz – criação da pesquisa
– incorporou técnicas já existentes, como desenho, colagem e narrativa. Todos os
instrumentos da pesquisa foram adaptados às necessidades de uma abordagem
temporal, que se desdobrou em passado, presente e futuro, procurando-se captar
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fenômenos em sua dinamicidade natural, apesar dos limites impostos por uma
pesquisa transversal.
O diário de campo é um instrumento oriundo da antropologia. Sua utilização
neste trabalho foi justificada pela necessidade de captação íntegra do evento em
suas dimensões espacial e temporal. O diário de campo possibilita também a
contextualização do fenômeno investigado, inserindo o sujeito-pesquisado em
um quadro cultural existente, um entorno ambiental, paisagístico, regulador
da subjetividade do entrevistado, que se encontra – e se confronta – com o
pesquisador. É contornada, dessa forma, uma questão, suscitada nos anos 80,
que criticava a forma como se fazia os diários de campo, silenciando a voz do
pesquisado para apenas registrar eventos (Clifford, 1998).
O diário de campo, pela perspectiva aqui adotada, tenta estabelecer o diálogo
entre entrevistador e entrevistado, superando as entrevistas estáticas, fotográficas,
cerceadoras de vivências experimentadas. O diálogo é realizado levando-se em
consideração o encontro de duas pessoas: de um lado, o pesquisado, que se quer
compreender, o foco do trabalho propriamente dito; de outro, o pesquisador,
trazendo, inevitavelmente, idéias, conceitos e preconceitos originados de sua
cultura diferenciada. Considerando-se o outro como alguém que não pode
ser apreendido fora do seu contexto e que não pode deixar de passar pelo viés
daquele mesmo que tenta apreendê-lo, o diário de campo situa o sujeito e põe
em curso o diálogo, construindo, assim, a possibilidade de embate entre os
pressupostos da pesquisa e a realidade como tal (Oliven, 1985).
Neste estudo, várias pessoas participaram dos registros do diário de campo,
fortalecendo a perspectiva dialógica. Nesse caso, o diálogo não se deu somente entre
pesquisador e pesquisados, mas entre pesquisadores e pesquisados. Não se deixou
perder nesse diálogo, no entanto, a idéia do diário de campo também como registro
dos eventos. Esses registros serviram para promover uma reflexão posterior, mesmo
considerando que a maneira como se registra já é formadora da análise.
As entrevistas individuais investigaram a história de vida, destacando os
processos envolvidos na constituição da rua como habitar/morar possível,
com destaque para a capacidade de sobrevivência, a criatividade, as crenças, a
ligação com a comunidade de rua, seus objetivos imediatos e/ou de longo prazo
e a própria história frente a situações adversas. As entrevistas foram realizadas
nas ruas freqüentadas pelos adolescentes, sendo gravadas e, posteriormente,
transcritas. Apenas o último caso, em virtude de seu internamento em uma
clínica antidrogas, teve sua entrevista feita nessa instituição.
A técnica da confecção de cartazes foi idealizada pela equipe de pesquisa. A
proposta envolvia a produção de cartazes, relativos ao passado, presente e futuro
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dos adolescentes, organizados a partir de desenhos, recortes de revistas e colagens.
Após isso, era solicitado aos participantes que contassem a história dos cartazes, a
partir das quais foi construída simbolicamente a história de vida dos adolescentes,
que é também a história de sua morada, contemplando a perspectiva temporal.
O objetivo, portanto, dos cartazes foi complementar as entrevistas formando
um quadro gráfico dos dados obtidos e aprofundando as história de vida com
recursos projetivos.
Tomando como base teórico-metodológica o modelo bioecológico da Teoria
Biecológica do Desenvolvimento Humano (Bronfenbrenner & Morris, 1998), foi
possível investigar o desenvolvimento-no-contexto em ambiente natural e incluir o
maior número de variáveis relacionadas com o tema e a partir de diferentes fontes
de informação (triangulação). A triangulação dos dados na pesquisa qualitativa
é considerada de fundamental importância para a compreensão do fenômeno
pelo pesquisador, além de contribuir para a sua validade externa (Barker, Pistrang
& Elliot, 1994; Creswell, 1994). A teoria da abordagem bioecológica, por tentar
compreender fenômenos humanos em seus vários aspectos, justifica o uso de
multi-instrumentos e fomenta a criação daqueles mais sensíveis às dimensões
abarcadas por seus constructos principais. Considerando uma compreensão
obtida através dessa teoria, o desenho enfocou a pessoa, fazendo emergir a sua
interpretação criativa da realidade circundante. A colagem de gravuras, a partir
de uma ampla diversidade temática de revistas, tornou o macrossistema visível,
imprimindo, em cada uma das escolhas dos participantes, sua marca indelével.
Já na narrativa da história do cartaz, tentou-se captar a fluidez da linguagem
– própria de todo o processo narrativo –, na qual a experiência se (re)coloca
enquanto retenções de vivências passadas e expectativas de um futuro por vir,
sendo a experiência um conceito central na abordagem bioecológica.
O recurso da narrativa contém elementos importantes mesmo que não
elimine a necessidade da contextualização. A narrativa é ainda mais rica quando
se refere ao passado, passando pelo presente e o futuro, pois se estrutura
temporalmente com base no percurso vivido. Entretanto, esse método não
substitui a observação dos eventos, ao contrário, pede a descrição dos mesmos.
O evento aprofunda a análise da narrativa (e da entrevista), confirmando-a
ou contradizendo-a. A amplitude de visão dos diários de campo, aliada aos
outros instrumentos de trabalho utilizados, permitiu abarcar a complexidade
do fenômeno estudado e respeitar a característica fundamental da pesquisa
em ciências humanas: o intercâmbio da subjetividade do pesquisador e do
sujeito-pesquisado, em um diálogo registrado pelos multi-instrumentos. Desta
forma, os procedimentos de coleta de dados e a apresentação dos resultados
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estão redigidos na primeira pessoa do plural, permitindo uma compreensão
dos dados a partir da visão das pesquisadoras.

Procedimentos
O projeto foi inicialmente encaminhado para o Comitê de Ética da Ufrgs,
seguindo determinações para pesquisas com seres humanos. Um contato inicial
se estabeleceu com o grupo do qual faziam parte os adolescentes escolhidos,
convidando-os a participarem do estudo e dando-lhes informações detalhadas
sobre o mesmo. Foi garantido sigilo absoluto, possibilidade de desistência dos
encontros, assistência psicológica a eventuais ocorrências durante a realização da
pesquisa e a não ocorrência de prejuízos por falta ou desistência de participação.
Foi utilizado também o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para cada
adolescente participante do estudo. Após isso, os pesquisadores foram ao local
estabelecido para encontros durante três meses. A última semana dos encontros
com cada participante foi destinada à entrevista e à confecção do cartaz.
Na primeira ida às ruas, a equipe encontrou uns meninos sentados na
balaustrada do Cristo, no bairro da Barra, que foram convidados a participar
da pesquisa. Passou-se, a partir dali, a ter encontros diários com o grupo e
foram estabelecidas combinações com um deles, que passou a ser o primeiro
participante da pesquisa. Nos encontros, acompanhou-se o dia-a-dia dos
meninos, fazendo o que eles faziam, indo para onde eles iam. Dessa forma, foise ao zoológico, ao bairro periférico de onde eles vinham, percorreram-se os
espaços do Cristo onde eles costumavam se divertir, tiraram-se fotos, andou-se de
ônibus e a pé, e foram conhecidas suas famílias de origem, quando a possuíam.
O segundo caso foi contatado através de representantes do Projeto Axé, que o
indicaram por não ter família e morar, desde os cinco anos, exclusivamente na
rua. Ele não fazia parte de um grupo determinado, pois circulava entre eles e
para além deles, por vários locais da cidade. O primeiro contato transcorreu em
uma visita ao jardim zoológico onde se fez um grande percurso a pé. Os demais
encontros aconteceram no próprio Cristo, nas redondezas e na praia do Farol.
Mantinham-se conversas, longas caminhadas, observações das interações com
outros adolescentes, vendedores, transeuntes e representantes do Projeto Axé. De
todos os lugares citados como pouso para dormir, divertir-se ou simplesmente
passar a maior parte do tempo, fotos foram tiradas. Fotografar divertia muito
todos os meninos que experimentavam poses e se posicionavam em lugares
estratégicos para que as fotos saíssem da melhor forma. Quando a equipe ia
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iniciar as entrevistas e a confecção do cartaz, na última semana dos encontros,
soube-se que o participante iria se internar em uma clínica antidrogas. Depois
de alguns desencontros e fuga do participante de uma casa de acolhimento,
a equipe acompanhou seu internamento. Na clínica, com o consentimento
dos responsáveis e do próprio participante, foram realizadas a entrevista e a
confecção do cartaz.
Durante três meses consecutivos de encontros com os participantes,
a equipe registrou, em um diário, os acontecimentos, as observações e
os sentimentos suscitados pela inserção. Esses registros individuais eram
compartilhados diariamente através de um grupo de discussão. Os relatos dos
casos foram baseados nesse diário de campo e, dessa forma, são apresentados
na primeira pessoa do plural. Todos os nomes são fictícios para preservar o
anonimato dos participantes e de seus amigos. Na última semana dos encontros
com cada participante, foram feitas as entrevistas e a confecção dos cartazes.
Tanto as entrevistas como a narrativa da história dos cartazes foram gravadas e,
posteriormente, transcritas. Na entrevista, orientou-se para que os participantes
contassem, sem constrangimentos nem receios de retaliações, suas histórias.
Cada participante foi entrevistado e confeccionou o cartaz individualmente.
No primeiro caso, a equipe conseguiu aplicar estes instrumentos na varanda
de uma casa onde funcionava um laboratório.
A primeira entrevista seguiu pontos referentes ao presente do participante.
Pediu-se também que ele desenhasse o que mais lhe chamara atenção de sua
história presente, além do lugar onde atualmente morava. Depois, mostrou-se
uma série de variadas revistas pedindo ao participante para escolher figuras
que falassem de sua história e moradas atuais. Os desenhos e os recortes eram
guardados em um envelope identificado com o nome e com o tempo em questão.
A partir do que emergiu dessa entrevista, e das observações no diário de campo,
fez-se a entrevista reportando-se ao passado, no segundo encontro. Pediu-se,
da mesma forma, que o participante desenhasse e recortasse figuras que mais
falassem sobre o seu passado e sobre sua morada nesse tempo. Os desenhos e
os recortes foram guardados em outro envelope. No terceiro encontro, foram
feitas perguntas sobre expectativas futuras, os desenhos e os recortes sobre esse
período foram solicitados, guardando-os em um terceiro envelope. No quarto
encontro, todos os envelopes foram mostrados ao participante pedindo-lhe que
montasse o cartaz com os desenhos e figuras de seu passado, presente e futuro,
e depois contasse a história do que via no cartaz.
Os procedimentos para estes instrumentos (entrevista e cartaz) no segundo
caso foram semelhantes, apenas o número de encontros se reduziu a dois, devido
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a distância do lugar onde se encontrava. Esse último participante, conforme já se
relatou, foi internado em uma clínica antidrogas fora da cidade de Salvador, no
momento em que se iria dar início às aplicações desses dois últimos instrumentos.
Mas o registro no diário de campo, durante a inserção ecológica, seguiu os mesmos
passos em ambos os casos e abrangeu igual período de tempo.

História de Bigão: Passado, Presente e Futuro
Bigão nasceu no subúrbio da Fazenda Coutos. Sua casa era um barraco de
tapume onde viviam seis pessoas: ele, a mãe, dois irmãos, o padrasto e Luisinha,
uma menina “maluquinha”. A casa tinha esgoto a céu aberto, muita sujeira e
barro espalhado, como representado por ele no desenho. Bigão é o filho do meio.
Quando saía, sua mãe o deixava aos cuidados da “menina maluquinha”, que até
hoje vive em sua casa. As saídas da mãe eram freqüentes. Por vezes, chegava a
levar 15 dias fora de casa. Os motivos dessas saídas não parecem muito claros.
Depois de muito pensar, Bigão disse que a mãe trabalhava fora, cuidando de
“velhas”. O irmão mais velho de Bigão se envolveu com drogas e não mora mais
em casa. Com o irmão mais novo, Bigão tinha – e tem – uma relação distante,
quase indiferente. O padrasto sempre bebeu muito, era agressivo, batia em
Bigão e lhe destruía os brinquedos. Quando a mãe dormia fora, Bigão fugia
de casa para não ficar com o padrasto. Com olhos grandes, verdes e torneados
por densos cílios, destacava-se entre os irmãos. Esses olhos revelam-se uma
marca, nem sempre cômoda, da presença do pai que o abandonou e humilhou
sua mãe: “meus olhos são como os do meu pai...ele nunca quis saber de mim,
tinha dinheiro e não queria me dar nada”; “O que mais me lembro na infância
é de meu pai jogando dinheiro no chão para mainha pegar”. Desenhando essa
cena, Bigão a intitulou de “Humilhação”. Segundo revela, foi a cena da infância
que mais o marcou.
A família por parte de pai é mantida sob sigilo (ou desconhecida), ninguém
se refere a ela, nem sua mãe. Parece ser uma família de nível econômico elevado
em relação aos padrões locais. Uma de suas tias, um dia, disse-lhe que o pai
havia morrido. Ele não acreditou. Acha que tentam afastá-lo do pai e ficar com
seu dinheiro. Mesmo sem acreditar, diz que o pai, para ele, morreu.
No presente, Bigão é um menino de 12 anos, estatura média para baixa (de
acordo com a idade), moreno, cabelo curto e crespo, olhos grandes e verdes.
Esses olhos são um atrativo nada desprezível em sua labuta diária nas sinaleiras,
onde a estratégia para se conseguir dinheiro passa, antes de tudo, pela sedução
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dos passantes: “os gringos me ajudam e falam: bambino bonito. Outros dizem:
que olhos você tem!”. É assim que antes de começar uma demonstração de
malabarismo, Bigão curva-se em sinal de agradecimento e solta beijos. Uma
prática, aliás, comum a todo o seu grupo. Com seus corpos ainda lembrando
os de uma criança e o jeito alegre e brincalhão, conseguem desfazer os medos
e preconceitos dos que estão dentro de seus carros, protegidos pelos vidros
fechados. A convivência com esse duplo significado de seus olhos – que atrai,
no presente, mas é pura lembrança de uma rejeição passada – torna sua fala
sobre o assunto curiosamente objetiva e desprovida de emoção.
Bigão mora em Fazenda Coutos e vai para a Barra todos os dias “trabalhar”,
como diz. Em alguns desses dias, dorme na rua: “De noitão, o ônibus não
vem mais, não deixa a gente entrar, nós dorme na rua”. No “trabalho”, Bigão
e seus colegas fazem malabarismos nas sinaleiras com três pedaços de pau,
um dos quais revestido de borracha. Entre um sinal vermelho e outro, comem
salgadinhos, brincam na grama, rolam pelo morro e caem no mar. Na hora
do almoço, conseguem comida do restaurante chinês próximo, da pizzaria,
dos guardas que dividem, com eles, uma quentinha ou de moças que passam
em uma Kombi distribuindo comida.
Bigão demonstra gostar muito da Barra, chamando-a carinhosamente de
“meu paraíso”. Com freqüência, sobe o Morro do Cristo, convidando as pessoas
que o acompanham a apreciar a beleza do lugar, mesmo que a paisagem dali
vislumbrada seja conhecida por quase todos. Para Bigão, o Morro do Cristo não
era apenas um paraíso qualquer, entre tantos, exposto ao olhar dos curiosos
amantes da beleza. Era o paraíso de Bigão, único. O seu entusiasmo tornava
inevitável um novo olhar sobre a paisagem, as pessoas, os animais.
Nos primeiros dias da inserção ecológica, Bigão, junto com sua turma,
brincava em uma casa feita por eles, com material dos camarotes carnavalescos.
Dentro dela, havia divisões: um canto era a sala, outro a varanda e outro o quarto.
A casa não resistia às chuvas constantes e se desmanchava. Mas os meninos
prontamente a reerguiam. Um dia tiveram que desmontá-la definitivamente. Ao
revê-la em fotos, Bigão manifestou saudade de sua “casinha”. Os policiais haviam
mandado desfazer a barraca de madeira e plástico, construída próxima à calçada.
Era uma casa referida como lugar de dormir, comer e passar a chuva. Mas era,
sobretudo, uma casa para brincar e se chamar de casa. Uma casa também que
se montava e desmontava ao sabor, literalmente, dos ventos.
Bigão disse preferir dormir na Barra, onde tem o mar: “a gente brinca
muito na água”, novamente explicando suas motivações pela atração das
brincadeiras. Empinar pipa, jogar capoeira, lançamento de pedras no mar,
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dançar, cantar, nadar eram apenas algumas dessas brincadeiras. A agilidade e
a ginga, demonstradas em todas elas, impressionavam quem observava. Uma
das brincadeiras, de escorregar no morro com papelão, tinha características
perigosas que, claro, tornavam a experiência ainda mais excitante.
Na casa de Bigão havia uma pequena cozinha com geladeira e fogão, um
quarto escuro com um carrinho e uma linha pendurada no teto, além de uma
velha bicicleta com o pneu furado. Aquela linha era brinquedo de seu irmão
menor. Na sala, havia uma televisão e um pequeno som bastante antigo e mal
conservado. As fotos com a família de Bigão não foram possíveis. Bigão recusouse a tirar fotos com seu irmão e com sua avó. Sua mãe havia ido ao dentista.
Para Bigão, não havia preocupação com questões como a chuva ou os
horários. Ele estava entregue às ofertas do momento, ao tempo com suas
intempéries. A comida, por exemplo, vinha na hora que tinha que vir. Não
havia nada pré-estabelecido, ou, pelo menos, nada tão pré-estabelecido que não
pudesse ser modificado. Qualquer hora era hora de ir ao zoológico ou subir no
morro e escalar as pedras. A chuva provocava mudanças em seu ritmo relaxado,
unicamente, na hora de dormir na rua. Enquanto em tempos de sol, dormia
perto do muro, em cima da grama que rodeia o Cristo, quando chovia ia para
debaixo das marquises das lojas, do outro lado da rua.
Bigão, como a maioria dos meninos em situação de rua em Salvador,
mantém freqüentes diálogos com turistas de várias regiões do mundo. Nessa
interação constante, adquirem vocabulário e um modo típico de se comunicar.
A diferença lingüística não é, portanto, uma barreira para o relacionamento.
Antes, é um atrativo à parte que dá ao trabalho de pedir dinheiro, ou a uma
simples conversa, características de uma nova brincadeira.
Quando Bigão imagina o futuro, vê-se em uma casa “bonita, com dois
quartos, cozinha, geladeira, colchão, rua para brincar, pé de árvore (...), balança”.
Na casa, estaria toda a sua família: mãe, irmãos, o padrasto e Neicinha (moça que
tem deficiência mental e ajudou a cuidar dele quando pequeno). Questionado,
reitera o sonho de ter a presença do padrasto e do irmão mais velho, se um
parasse de beber e o outro de se drogar. Os únicos amigos que o acompanhariam
seriam três: Ginga, Marley e o Mudinho. Estes já faziam parte de sua turma na
Barra. Os outros amigos seriam meninos “de apartamento”. Com essa expressão,
Bigão parecia desejar a companhia de meninos ricos. Mas, ao ser indagado se
esses meninos seriam “ricos ou legais”, optou por um desejo, mais socialmente
aceito, dizendo: “legais”. A casa idílica se localizaria na Barra, onde também
estaria seu futuro trabalho, como segurança de hotel e sua escola. Na Barra, a
praia, a sinaleira, os policiais, o farol, o Cristo, o trampolim, para se jogar e cair
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na água, formam o cenário ideal do seu futuro. Para realizar tal sonho, Bigão
acha necessário estudar, mas “só Deus poderá me ajudar”.
A entrevista, os recortes e os desenhos foram feitos e nosso trabalho com
Bigão chegou ao fim. Caminhamos em direção ao prédio do laboratório onde
aplicávamos as entrevistas. Bigão parou um instante dizendo que ia pegar a
fita cassete para gravar músicas depois da entrevista. Logo Bigão voltou. Feito
todo o trabalho, os meninos foram liberados para gravarem o que quisessem.
Eles cantaram e batucaram. Bigão cantou: “minha jangada vai sair pro mar,
vou trabalhar, meu bem querer...”. Aqueles meninos baianos que sabem viver a
vida, apesar de tudo, cantando Dorival Caymmi, fizeram-nos, definitivamente,
esquecer o tempo. Bigão ainda nos brindou com a música de Escrava Isaura:
“vida de nego é difícil é difícil como quê. Eu quero morrer de noite....”. Parecia
sermão encomendado para uma despedida.

A História de Mário: Presente, Passado e Futuro
Mário não sabe, ao certo, quando nasceu. Acha que tem 12 anos. Segundo
contou, nasceu em Itabuna, cidade do sul da Bahia. As lembranças dessa época
são surpreendentemente precisas. A mãe possuía cabelos amarelos pintados
e olhos verdes. Já o pai era bem magro, negro e bebia muito. Antes dos cinco
anos, seu pai matou a mãe e, em seguida, matou-se. Mário presenciou tudo e
descreve a cena com riqueza de detalhes. Contou que o pai deu facadas em duas
partes do corpo da mãe: nuca e barriga. Contou também que sua mãe morreu
em seu colo, pedindo-lhe para tomar conta de sua irmã. Morreu de olhos
abertos. Mário fechou seus olhos depois, chorando muito. Para ele, a morte do
pai foi pior do que a da mãe. Antes de se matar, o pai foi ao espelho dizendo
“vou deixar os meus filhos sozinhos” e cortou, com a faca, vagarosamente, o
próprio pescoço.
Mário e a irmã, cinco anos mais velha, foram levados para a casa da avó
paterna. Essa avó consumia drogas. Em pouco tempo de convivência, ele e a irmã
decidiram fugir de Itabuna para Salvador, pegando carona em um caminhão.
O motorista de caminhão tentou estuprar sua irmã, mas Mário acertou-lhe
uma pedra na cabeça, ferindo-o quase de morte. Conseguiram escapar e pegar
outra carona que, dessa vez, levou-os até Salvador sem problemas. Largados
na rua, cedo aprenderam a sobreviver sozinhos. No início, ele e a irmã faziam
companhia um ao outro e se protegiam. Um dia, ela sumiu. Mas ele a encontrou,
ainda uma vez, “fazendo vida” no Pelourinho. Perguntou o que estava fazendo,
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mas a irmã desconversou. Deu, então, uma “rasteira” nela. Desde esse dia, nunca
mais a viu. Mesmo assim, tem esperança de reencontrá-la. Se a visse, diria que
fez muito mal em tê-lo deixado sozinho.
Algum tempo depois, voltou à Itabuna. Nesse retorno, descobriu que a avó
paterna, além de consumir, traficava drogas. Em baixo de um colchão, apanhou
quilos e quilos de maconha e crack. Roubou alguns quilos, fugiu e nunca mais
voltou. Não queria acabar preso com a avó.
Contradições e imprecisões aparecem com freqüência na fala de Mário.
Uma imprecisão flagrante diz respeito ao tempo em que seus pais morreram.
Mário afirma que essa tragédia ocorreu quando ele tinha menos de cinco anos.
No entanto, algumas de suas lembranças parecem impossíveis de ocorrerem
antes dessa idade. Por exemplo, relata também ter havido muitas brigas entre os
pais e que não se sentia bem em sua própria casa. Pode-se, no entanto, pensar
que Mário pode ter simplesmente se confundido quanto à sua idade, já que,
em vários momentos, mostrou-se pouco situado no aspecto temporal dos fatos
(vide análise do cartaz).
No presente, Mário é alto, magro, de pele escura e cabelos crespos.
Nunca freqüentou escola. Não sabe ler nem escrever e tem uma pronúncia
acentuadamente ruim, na maioria das palavras. Mas escreve o próprio nome.
Tal habilidade aprendeu com as moças de projetos, na rua. Tem também
conhecimento de algumas noções matemáticas. Ele disse não gostar de desenhar,
pois acha difícil. De fato, no cartaz, fez menos que garranchos para representar
casas, ruas e pessoas.
Mário dorme quase sempre na rua, desde os cinco anos. Já tentou ir a alguns
abrigos de Salvador, mas não gostou do tratamento: o banho é “friozão”, tem que
se acordar “cedão” e não há nada para se fazer. Mesmo os abrigos oferecendo
comida, não valem a pena, são “chatos”. Um dia, foi parar no Juizado da Criança
e do Adolescente por causa de um roubo na Barra, “lá é horrível os monitores
esmurram os meninos”. Fugiu do Juizado. Nunca mais foi roubar. Alguns meninos
o convidam, mas ele diz: “depois que você roubar, divide o dinheiro comigo”.
Na rua, a noite é violenta. Mário dorme, geralmente, em um papelão, sem
ninguém. Dormiu, uma noite, com uns meninos que acabaram conseguindo,
desta vez, tocar fogo em seus pés. Mostrou-nos a marca que a queimadura
havia deixado. Nesse episódio, Mário revelou ter ido a um posto de saúde onde
enrolaram o seu pé. Há também episódios de roubo, nas noites das ruas. Em uma
ocasião, os malabares de Mário foram roubados. Isso lhe causou muita tristeza.
Mário não possui nada de próprio, apenas a roupa do corpo, e mesmo esta se
reduz a um short e uma blusa, já que a sandália lhe foi roubada, também.
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No início, na rua, era tudo ruim: o frio, a fome... Foi, então, que começou
a se viciar em drogas. Logo passou a consumir diariamente “pedra” (crack),
maconha, cola, cocaína e “pico na veia”. Sob o efeito dessas substâncias, já roubou
várias vezes e quase matou uma pessoa, sempre com a intenção de ter dinheiro
para comprar mais drogas. Foi preso cinco vezes, por esses problemas. Todo
dinheiro que recebe nas ruas é para comprar drogas. Quando quer comer, pede
nos restaurantes. Quando perguntado o que acha das drogas, Mário denuncia
a contradição inerente à questão: “é bom, é ruim, é bom, é ruim”. Finalmente,
nesta oscilação, predominou o aspecto “ruim” da experiência com as drogas e
Mário decidiu procurar uma clínica para desintoxicação.
Mário descreve a rua, por vezes, de forma bastante negativa. Diz: “a rua
não presta para ninguém, nem para mim, nem para os outros (...) os caras
queimam, os policiais batem, os outros (meninos grandes) batem também, aí
fica nessa”. Mário presencia muitas brigas, estupros, violência dos policiais. Em
outro momento, Mário se queixou dos policiais que “não pegavam os gringos,
apenas o povo da terra”. Os estrangeiros/turistas podiam fazer tudo: fumavam
o que queriam e, muitos deles, eram gays. Também havia casos de assédio
sexual, como, por exemplo, quando Mário contou haver aprendido karatê com
um homem na rua. Este homem o viu, uma vez, apanhando. Resolveu, então,
ensinar-lhe essa arte marcial. Mas um dia levou-o a um hotel dizendo ser de
sua propriedade. Quando lá chegaram, Mário viu uma porção de homens
entrando e saindo de um quarto. Achou estranho e resolveu espiar. Percebeu
que os homens estavam fazendo “suruba” lá dentro. Começou a chorar dizendo
que queria voltar. O homem do karatê o levou de volta.
Mário diz ter muitos amigos da rua, “mais de dez”. Com eles, apenas
consome e compra (para vender) drogas, além de roubar. Quando precisa
de auxílio financeiro, Mário não recorre a ninguém, rouba simplesmente.
Seus amigos não o ajudam, pois sabem que o dinheiro se destina à compra
de drogas. Na doença ou no perigo, recorre a Deus. Na tristeza, “sento na
cadeira e fico pensando na vida”. Esses momentos ocorrem quando ele pensa
na família e na mãe. Mas, nessas horas difíceis, não encontra apoio. As pessoas
falam que ele é ladrão, seus amigos todos usam drogas, “como vão ajudar?”.
Mas tem os “tios”. Eles lhe dão conselhos e comida, como “tia” Cira (famosa
baiana do acarajé em Itapuã), “tio” João (vendedor de cafezinho), “tio” Macaco
(vendedor de picolé). Mário já ajudou seus companheiros de rua. Um dia ele
roubou dinheiro de um gringo para comprar “pedra” (crack). Mas, também,
comprou comida para os “pivetes” que estavam com fome. Não consegue, no
entanto, apontar algo de bom em si mesmo. Quando o fez escolheu a orelha,
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mas, logo em seguida disse que era “feia”. Quanto aos defeitos, enumera dois:
ele se droga e rouba.
Durante a inserção ecológica, o aspecto agressivo de Mário e sua vida
acostumada à violência ficaram patentes. A maneira como Mário se comportava
na rua com os transeuntes deixava revelar costumes pouco amigáveis. Os pedidos
de Mário têm um tom de ameaça velada e as pessoas, na rua, evitavam Mário.
E o próprio fato de Mário já ser maior, em tamanho, torna seus pedidos ainda
mais imperativos. Descrevendo, em palavras e corporalmente, as brigas de um
menino, Mário dava socos no ar demonstrando saber muito bem onde e como
dá-los. As pessoas que passavam por ali pareciam assustadas e se afastavam. Era
visível a sensação de ameaça que Mário transmitia.
Mário gosta muito de praia e de namorar na rua. Possui várias namoradas
espalhadas pelos bairros e até em Itabuna. Diz que sempre se previne usando
camisinha, mas entra em contradição quando tem dúvidas sobre se engravidou
ou não uma menina. Uma das inúmeras namoradas o chamou para “fazer
ousadia” ali embaixo do Cristo, mas ele não quis porque não tinha camisinha e
não queria pegar AIDS. Não queria também ter filhos: “Como posso ter filhos?
Sem casa, sem nada? Como vou cuidar dele?”.
Em um dos primeiros encontros da pesquisa, Mário manifestou seu
desejo de ir a uma clínica de desintoxicação: “Ô, tia, me leve para um centro”.
Entendemos, primeiro, que era um “cento”, dinheiro. Ou seria um cinto? Já
estávamos preparando o discurso de que nós não lhe daríamos nada, apenas
iríamos conversar, quando ele repetiu “centro” e, finalmente entendemos o que
ele queria: um local para se livrar das drogas. As providências já estavam sendo
tomadas pelo pessoal do Projeto Axé, quando fizemos o pedido.
Um dia, coordenadores dos educadores de rua, passaram pela Barra de
carro e nos avisaram que levariam Mário. Naquela noite, segundo pensou e disse
Mário, dormiria em uma cama quentinha. Era inevitável sentir, em tudo, um tom
forte de despedida. Mesmo que ele voltasse, mesmo que fôssemos até a clínica,
onde ele ficaria, já seria diferente. Mas Mário não foi internado naquele dia. Os
coordenadores do Projeto Axé levaram-no para a Casa D. Timóteo, enquanto
aguardavam vaga na clínica. Esse abrigo, Mário já havia dito, não gostava. No
dia seguinte, fugiu. Demorou alguns dias, até ser reencontrado. Se todos os
meninos em situação de rua passam a sensação de estarem por escapar, com
Mário essa sensação era levada ao extremo. Onde reencontrá-lo? A sua casa era
o mundo todo. Era difícil prever algum local possível. Itapuã, Comércio, Barra,
Pelourinho, Ondina, Boca do Rio eram apenas algumas de suas multimoradas.
Finalmente, reencontrado no Comércio, foi levado para a tal clínica.
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A clínica ficava em outro município, fora de Salvador. Um sítio acolhedor,
com uma casa ampla e térrea, rodeada de árvores frutíferas. Já estavam, ali,
hospedados, três meninos. A clínica possuía uma psicóloga, duas estagiárias,
alguns funcionários e a dona do estabelecimento, uma antropóloga inglesa. A
clínica tinha parceria com o Projeto Axé. O lugar era, de fato, agradável e os
funcionários simpáticos. Mário estava com roupa nova, cabelo cortado e um
sorriso amplo no rosto. O cabelo cortado, que Mário revelou não gostar, mais
o sorriso feliz, deixavam transparecer, contudo, o rosto de menino, há tanto
escondido. Mário espera do futuro apenas a morte, “não sei de mais nada”,
revelou já na clínica. Se questionado sobre um desejo difícil de ser realizado,
revela querer ver seu companheiro de drogas. Já em relação a um desejo mais
possível, diz querer que sua “nega” voltasse para ele. O desejo, em um futuro
mais remoto ainda, era de estudar.
A casa dos sonhos de Mário seria grande, com quatro camas. Nela, estariam,
além da irmã, a mãe, a avó materna, todos da família, menos o pai e a avó
paterna. Ele gostaria também de ter mais um irmãozinho. Com os amigos, iria
jogar bola, “usar drogas”. Quando questionado sobre essa última atividade,
refaz seus sonhos e diz que pararia de usar drogas. Mas fica claro, nesse e em
outros momentos, o quanto a droga representa em sua vida um paradoxo quase
insolúvel: trazer prazer e dor, significando saída das infinitas dificuldades da rua
e, também, a sua mais suprema prisão. Ao tempo em que o insere em grupos
(marginais) também o exclui da sociedade; dá-lhe poder, mas o submete às suas
regras, por vezes, mortais.
As drogas fazem parte de um passado e um presente que ele quer deixar
para trás, mas elas despontam também em um futuro de sonhos, atraindo-o
para os prazeres fáceis e a vida em comum com os amigos que se unem, apenas,
para consumi-las e obtê-las, por qualquer meio. A ambigüidade está presente,
também, em sua crença na possibilidade de conseguir deixar as drogas: “acho que
sim, acho que não”. Mais uma vez, são os “tios” que o ajudarão nessa empreitada.
Conseguindo deixar as drogas, acredita que não andará mais com “os pivetes,
com os cara, entro na igreja, começo a procurar estudo para mim, começo a
arranjar um emprego (...), vender meu picolé, que de manhã vou trabalhar,
arranjar uma casa para mim ...vou levar minha vida. Deixa a vida me levar, vida
leva eu!”. Abandonar as drogas significa, então, abandonar a criminalidade e a
rua, assumindo o papel, socialmente aceito, de trabalhador e estudante. Mas
Mário deixa escapar o bordão que o acompanha em suas peregrinações pela
rua: “deixa a vida me levar, vida leva eu”. O bordão que define tão bem sua vida
sem compromissos e roteiros prévios, onde cada dia está entregue a si mesmo
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e o tempo parece circular. A sensação era de presente incerto que se perpetua
em um futuro, também, de incertezas profundas.
Freqüentes vezes, Mário boceja mais do que o normal na entrevista sobre
o futuro, pergunta se já terminou e se perde nas perguntas. Se é em Itabuna
que gostaria de ter uma casa, é nos bairros de Salvador que deseja passear, mas
essa diferença de espaço não se coloca em suas respostas. É como se os dois
lugares, Salvador (capital) e Itabuna (interior sul da Bahia) se interpenetrassem,
fundindo em uma só as lembranças boas de sua vida, sem espaços geográficos
delimitados, fluindo apenas no tempo. No final do trabalho, demos a Mário e
a um outro menino da clínica, o gravador para que gravassem suas músicas.
Os meninos cantaram “É preciso saber viver”. As partes da música que diziam:
“quem pensa que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na
solidão... se e o bem e o mal existe, você pode escolher... é preciso saber viver....
se há pedras no caminho, você pode se afastar, se há flor que tem espinhos,
você pode retirar...é preciso saber viver...”, pegaram-nos de surpresa. A música
revisitada pela voz e história dos meninos ganhou uma força simbólica que nos
emocionou profundamente.

Análise dos cartazes
A abordagem bioecológica permite entender como a dinâmica entre a
pessoa em desenvolvimento e o seu contexto torna possível a constituição de
lugares, muitas vezes inóspitos e inapropriados, em um microssistema, e também
em um habitat ao qual a pessoa se liga emocionalmente. Nos cartazes, pode-se
perceber o macrossistema, as representações pessoais, o tempo e o processo
incidindo na história da formação dos habitats, mostrando, inclusive, em que
medida estes são de fato constituídos.
O cartaz de Bigão (Figura 1) é bem estruturado, com as colagens e
desenhos se distribuindo em espaço claramente demarcado, nos tempos
passado, presente e futuro qualificados numa escala de valor, em que o
tempo de antes é chamado de humilhação, o de hoje recebe a nota dez e o
de amanhã é duramente conquistado, “lutei, lutei e consegui!”. Há utilização
de cores que se destacam no desenho. Pode-se entender esse aspecto, talvez,
como um indicativo de que Bigão se situa, em relação a seu macrossistema,
de modo mais ativo, articulando-se dentro dele, em oposição a Mário, cujos
desenhos desaparecem em meio às gravuras e não têm fronteiras precisas em
relação a estas.
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“Humilhação

Nota dez

Lutei, lutei e consegui!!!”

Passado
Presente
Futuro
Figura 1. Cartaz do participante Bigão

Há, no cartaz de Bigão, organização evidente que diferencia o espaço entre
os desenhos (aspectos mais pessoais) e as gravuras (aspectos mais relacionados ao
macrossistema), indicativo provável de demarcação entre o sujeito e o mundo. As
gravuras (macrossistema) retratam sua realidade (casa pobre) com bem menos
ênfase do que os atrativos do macrossistema referentes a uma melhor situação
financeira (carro, garotas na praia, bebidas, casa rica e bicicleta). Em torno de
30% das gravuras do cartaz de Bigão referem-se a pessoas, enquanto mais ou
menos 88% das gravuras do cartaz de Mário possuem esse tema. Se as gravuras
representam aspectos do macrossistema que Bigão e Mário desejam obter ou
valorizam, já que lhes chamou a atenção de algum modo, é de se supor que
Mário apresente carência afetiva bem mais acentuada que Bigão. Esta hipótese é
reforçada pela história de ambos: de um lado, Mário, com poucos laços afetivos e
muitas rupturas de vínculo, e, de outro, Bigão que, apesar das dificuldades, possui
um círculo de relações relativamente estáveis com amigos e família (mãe).
No passado de humilhação, colou figuras de garrafas de bebida, de biscoito
e feijão, um sofá-cama e a foto de uma casa segurada por uma mão enorme, que
encobre parte dela e a transforma em meia-casa. Nos desenhos também relativos ao
passado, as cenas de humilhação, como diz, sofridas pela mãe, dominam o espaço. O
dinheiro atirado na rua, pelo pai, de forma acintosa para humilhar a mãe, tornou-se
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episódio marcante na vida passada de Bigão. Episódio vivido ou que lhe foi relatado?
Na narrativa do cartaz e no desenho, ele o situa na fase intra-uterina. “Estava na
barriga de minha mãe”, conta. Mas, na entrevista, ele fala como se tivesse presenciado
o acontecimento. Uma criança fantasiada de caipira é a figura selecionada para
identificá-lo, nesta fase de sua existência. Por que a fantasia? Lembra o palhaço
de Mário. Poderia representar gente humilhada pela ignorância e conhecimentos
limitados, exposta à ridicularização pública.
Existe, no alto da página, a gravura de um jovem esportivamente vestido, shorts e
peito nu, montado numa bicicleta, com o sinal de cumprimento na mão, usado pelos
roqueiros. As roupas e a postura seriam quase a caricatura de um jovem do mundo
atual. Era só substituir a bicicleta por uma moto. Simboliza ele próprio ou o pai
desaparecido? A mãe não aparece nas colagens. Apenas nos desenhos que espelham
a cena, já referida, do dinheiro jogado na rua e por ela recolhido. Na entrevista, Bigão
fala de seu amor filial. Não deixaria a mãe por nada deste mundo.
A rua é representada por um desenho com pedras no chão. Pedras que impedem
o livre trânsito das bicicletas, explicou. Uma bicicleta é desenhada com uma criança
na frente, impedindo o caminho. As pedras faziam com que atropelasse os meninos,
como relatou na narração do cartaz. A casa desenhada é descrita cheia de buracos,
terra batida no chão, tapete servindo de cama.
No passado como no futuro, a bicicleta é uma constante, assim como a rua
cheia de pedras, que ele descreve: “pedra no meio do caminho”. As pedras levadas
do passado para o futuro desaparecem nas ruas limpas da Barra, no tempo presente
“nota 10”. Mas as bicicletas, também. Os ônibus, caminhões e carros não deixam
as bicicletas correrem, explicou.
O passado, para Bigão, é decepcionante. As gravuras escolhidas para este tempo
expressam um sonho, não uma existência real. Ele próprio reconhece quando
justifica o contraste existente entre as gravuras escolhidas (tão bonitas) e os desenhos
da casa do tempo passado (tão precária). Desembrulhando sonho e realidade, o
macrossistema que lhe chega através das revistas e a sua vida pessoal, explica: “Eu
pensei que minha casa fosse de lage e tivesse grama na frente (como na gravura da
colagem), mas era só um barraco sem flores, sem nada” (como está no desenho).
Mas o tempo presente de Bigão explode em alegria nas gravuras escolhidas e
nos desenhos. Mar azul, garotas bonitas, meninos surfando nas ondas e o recorte
de um porco de porcelana. Bicho que gostaria de possuir, como existem muitos nos
quintais das casas, nas favelas da Bahia, ou o símbolo do dinheiro recolhido pelo
seu “trabalho” nas sinaleiras da Barra? A gravura é o clássico cofre do porquinho.
Este é o tempo “nota dez” para Bigão. Presente que é um presente, como deixa
entender na narrativa do cartaz. A Barra retratada é o “paraíso”, o seu “lar”, usando
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suas próprias palavras e conceitos. Um microssistema bem elaborado, com todas as
suas características. E também um lugar de eleição pessoal, incluindo aí processos
emocionais inerentes a essa escolha, em busca de uma identidade que satisfaça e
conduza, enfim, ao repouso sonhado. Tudo isso caracterizando a constituição de
um habitat, pelo que se pode entender como tal. Esta constituição de habitat implica
uma fixação maior em determinados lugares, o que se evidencia claramente na
trajetória de Bigão, tanto na Barra como em Coutos.
No presente de Bigão, as gravuras representam situações do macrossistema
vivenciadas constantemente, como o carro (que dá dinheiro na sinaleira?), o mar e
as garotas na praia. Os desenhos condizem com o relato da situação atual, indicando
a casa da Fazenda Coutos e a Barra. A casa desenhada no espaço do cartaz reservado
ao presente, de forma mais reduzida, é transposta para o espaço reservado ao futuro.
Os desenhos de ambas as casas são praticamente os mesmos. As duas estão situadas
na Barra. A família e as pedras da rua foram transpostas do passado para o futuro.
Pularam o “presente nota 10”. Bigão, em sua entrevista, esclareceu que toda a família
era assim transferida, incluindo, além da mãe e do irmão mais novo, explicitamente,
o padrasto, o irmão mais velho. Mas o padrasto e o irmão mais velho deveriam se
purificar de suas mazelas: o álcool e as drogas. Os filhos aparecem em todas as janelas
na casa do futuro, mas os objetos de uso doméstico, fogão, geladeira e até panela estão
do lado de fora, junto a uma árvore com balanço. À semelhança do desenho de Mário,
a bicicleta reaparece, apesar das pedras no caminho. Mas tudo está situado na Barra.
A Barra é o presente que gostaria de preservar e transferir para o amanhã.
Bigão tem uma visão realista, pendendo para certa crueza, quando descreve,
falando ou desenhando, o passado e o futuro. Já o presente é idealmente belo.
Entretanto, parece pressentir que esse presente, do morro do Cristo e do mar da
Barra, é um paraíso do qual pode ser expulso, quando atingir a maioridade temida
por todo menino em situação de rua, e quando seus olhos verdes já não expressarem
o ar infantil, que a todos encanta. Daí o reaparecimento das pedras no caminho.
No tempo futuro, Bigão destaca a foto de um acampamento dos “sem-terra”.
Identificou aí o movimento político ou a situação de penúria que esta colagem
também transparece? Comentou que seus filhos não seriam ladrões. Ele demonstra
ter um código de honra muito definido no qual não cabem ladrões ou drogas. Mas
os laços familiares preservados até com o padrasto alcoólatra e o irmão viciado em
drogas, faz-lhe querer abrigar a todos na casa do futuro.
Diferentemente dos outros meninos em situação de rua, Bigão não é tão errante,
perambulando, como Mário, por quase todos os bairros da cidade. Tem pouso certo
na família de origem, em Coutos, apesar de tudo, e raízes assumidas no “paraíso
da Barra”. Dois microssistemas, evidentemente bem definidos. Dois habitats, se é
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considerado que a busca identitária de Bigão é satisfeita, tanto na casa da família,
em Coutos, como nas paredes mais do que frágeis de sua pequena cabana, à beira
do mar, cuja derrubada, entretanto, não o afastou deste lugar de eleição. A fixação de
Bigão nestes dois pontos, todavia, não descarta o aspecto itinerante de sua existência,
que oscila entre os dois ambientes, dormindo, algumas vezes, na rua. Esses pontos
de fixação, ou melhor, esses dois habitats permeiam os tempos de Bigão, em seu
cartaz, como já foi observado. Coutos, com a família, particularmente a mãe que
não quer perder, é o passado-presente que se projeta, realisticamente, no futuro. A
Barra é o tempo presente que Bigão superestima para esquecer as ruas “malvadas”
de Coutos e, idealmente, projeta no futuro. Coutos e Barra, microssistemas nos
quais são satisfeitas necessidades materiais, sociais, relacionais de todo tipo, mas
onde fatores de risco e proteção se cruzam e entrecruzam indefinidamente.
No cartaz confeccionado por Mário (Figura 2), salta aos olhos a arrumação
caótica de figuras, colocadas de cabeça para baixo, dispersas pela superfície, sem
nenhuma delimitação ou fronteira entre presente, passado e futuro, como lhe foi
pedido para fazer. Os recortes de revista colados misturam-se nas dimensões de
tempo. Não há utilização de cores nos desenhos, o que os torna muito claros e
perdidos em meio às gravuras. A falta, ainda, de demarcação entre os desenhos
(relativos à Pessoa) e as gravuras (aspectos mais relacionados ao macrossistema),
colados muito próximos, podem indicar dificuldade de se destacar do mundo
e se posicionar frente a ele.

Passado
Presente
Futuro
Figura 2. Cartaz do participante Mário

380 Pesquisa-intervenção na infância e juventude

As gravuras (macrossistema) retratam muitas pessoas: um palhaço, dois
executivos, dois jogadores de futebol, um surfista, grupos de pessoas, uma criança
e uma família mononuclear. Além das pessoas, há duas figuras de casas e uma de
comida, sendo que nesta há o reflexo de uma menina no prato, como se estivesse
diante da comida, mesmo que não diretamente na foto. Com essa composição
básica do cartaz, parece que a busca maior de Mário em seu macrossistema é o
estabelecimento de vínculos.
As figuras recortadas, que representam ele próprio e a irmã, estão de
cabeça para baixo. A da mãe está colada no sentido transversal do cartaz. As
figuras paterna e do avô estão corretamente postas. A colagem da gravura de
um homem bem vestido e simpático, simbolizando o pai, segundo informou,
transpira segurança na postura adotada e é, também, a única, dentre as
familiares, que está no espaço reservado ao que poderia significar passado.
A figura que representa Mário, escolhida por ele, dentre as muitas que lhe
apareciam nas revistas, mostra um rapaz, também simpático como a figura do
pai, mas de ar arrogante, quase agressivo, exibindo a manga da camisa social
arregaçada e um braço exposto e levantado. Pronto para dar um “soco” ou
para receber “pico” de uma seringa?
A figura da irmã está, como a dele, de cabeça para baixo, e é pequena em
relação às demais, inclusive as das namoradas. Mas o recorte da mulher morena,
e também simpática, que simboliza a mãe, é maior do que o da irmã, mas
ambas as figuras, da mãe e da irmã, são das menores escolhidas para a galeria
familiar. No recorte que representa a mãe, nota-se também a existência de um
homem e de uma criança, ao seu lado, nos quais Mário não identificou nem a
si próprio, nem a irmã e nem o pai, postos à parte em colagens individuais e
separadas, no cartaz. Aparece também, em outra colagem, a gravura de uma
família onde Mário identifica, na mulher-mãe, uma tia que não foi lembrada
em nenhum momento de suas histórias. Simbolizaria a tia da atual clínica
onde se encontra abrigado, ou as tias do Projeto Axé, ou uma pesquisadora
qualquer que por ele se interessou em algum momento de sua vida? A avó
traficante está ausente, tanto nas colagens como nos desenhos. E o avô, em
colagem grande e bonita como a do pai, certeiramente ajustado no cartaz, de
cabeça em pé, de onde surgiu? De que tempo? Realidade ou desejo?
As suas namoradas são representadas por dois recortes, separados e
diferentes. Em uma estampa de namoradas, são todas brancas e bem vestidas.
Em outra gravura, colada separadamente, as namoradas surgem morenas,
quase mulatas, mas todas bem vestidas também. A sua casa surge nos recortes
de revistas, representada por uma sala ampla e bem decorada, embora mal
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recortada, como, aliás, todas as demais figuras. Mas a sua casa é também
simbolizada em recortes de comidas apetitosas e aparelhos eletrodomésticos.
Solta no cartaz, quase no centro, Mário colou, por sua livre e espontânea
vontade, a figura de um palhacinho, pequeno e bonito. Sobre ele nada falou,
embora tenha sido questionado. Em outro lugar do cartaz, mas sobre o
mesmo tema solicitado, desenhou três rabiscos e os identificou como sendo
um atabaque, um berimbau e uma bola.
No primeiro desenho, sobre o tema dos acontecimentos de sua vida, é
clara a representação da dura realidade de seu passado e do seu presente.
Outros significados podem, porém, transparecer no segundo desenho: um
atabaque, um berimbau e uma bola. Desejo, aspiração de saída da dura
realidade até então enfrentada? O atabaque é o símbolo dos orixás, dos terreiros
de candomblé, religião dos seus ancestrais, consolo e refúgio para as suas
agruras. Mas Mário, como contou às pesquisadoras, come todas as comidas
deixadas para os “santos”, nas encruzilhadas da cidade. O berimbau, ao lado
do atabaque, é símbolo da capoeira, luta disfarçada em dança, utilizada pelos
antepassados escravos de Mário, em sua busca de liberdade e auto-afirmação.
Finalmente, a bola é símbolo do sonho de consumo, e até de vida profissional
mesmo, de todo menino brasileiro. Vias de acesso possível à outra realidade
pressentida e desejada, talvez. Mas, certamente, não podemos esquecer, todos
os objetos são símbolos de uma cultura por demais marcante e na qual Mário
se encontra inserido (o seu macrossistema).
Foi solicitado a Mário que desenhasse a casa real onde havia morado, em
seu passado, e também o seu entorno. Mário fez, então, dois desenhos. No que
significava o entorno – separado do outro desenho –, rabiscou um círculo,
a casa. Próximo, saíam retas paralelas, no sentido de pontos cardeais. Estas
paralelas que deveriam significar ruas, ele as chamou de “esgotos”. Ao lado do
círculo, fora dele, mas perto de casa, em lugar de destaque, um rabisco que ele
chamou de “bar”. À parte, em outro desenho, mas sobre o mesmo tema da casa
onde havia morado, um amontoado de quadrados mal feitos, onde situou, em
cada um deles: cama, sofá, geladeira, TV, som, ventilador. Somente objetos.
Nenhum canto ou recanto que chamasse quarto, sala, cozinha. Nenhum
lugar especialmente designado, ou existente sequer, naquele amontoado nada
aconchegante, para conversar, cozinhar, brincar.
Mário, rabiscando a rua na qual vivia, representou-a através do desenho
de Rasta, seu parceiro de “pedra” (crack). Um desenho que mostra um menino
de cabeça torta com uma seta chamando atenção para esta característica,
salientada ainda na fala de Mário. Um outro rabisco, que mais parece uma
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folha, mas que também chamou de fruto. Maconha? Outro rabisco indefinível
denominou de “negócio”. Na linguagem popular da Bahia, “negócio” também
designa o órgão sexual. Por fim, igual a Bigão, também se representa no
desenho, no “paraíso” da Barra, em uma prancha de surfista, singrando as
ondas. Um lugar de desejo, como para Bigão? Ou a procura de um habitat
ainda não se fixou, como em Bigão, e ele busca a satisfação interna de uma
futura identidade, depois de sua saída da clínica de recuperação das drogas?

Considerações finais
A diversidade dos instrumentos de coleta de dados permitiu, talvez,
a reunião de um material humano muito rico e característico, que pôde
ser observado de ângulos variados. Nesta peregrinação dos meninos, em
sua maioria, abaixo da linha de pobreza, pelas ruas das grandes cidades
brasileiras, sobressaem aspectos indicadores de uma realidade que extrapola
a compreensão do senso comum. Por que um determinado bairro pode ser
considerado um paraíso, um lar? Por que Bigão não abandona, em definitivo,
a casa de Coutos, apesar das ruas e gente “malvadas” deste bairro? Por que
um grupo de pessoas, desagregado por diferentes problemas de vício e outras
misérias, pode ser capaz de acolher um menino em situação de rua? Em Coutos,
as ruas e gente “malvadas” repelem Bigão, mas as ruas e gente da Barra o atraem.
Em Coutos, a mãe e a de família lhe fazem reconhecer-se e ser reconhecido
como um menino “de família”. O seu “lar”, na Barra, sem teto e sem paredes,
por outro lado, o fazem identificar-se como independente, financeiramente
seguro e, ao mesmo tempo, criança livre para brincar nas ondas do mar. Em
ambos os lugares, Coutos e Barra, Bigão se reconhece e é reconhecido na
reciprocidade necessária à existência de um processo identitário. Neste ir e vir
de reconhecimentos mútuos, Bigão também se estrutura de acordo com seu
código de honra, seus valores pessoais e referências. Esta função identitária
preenche, então, este espaço decisivo e quase imponderável de busca e escolha,
de conhecimento e reconhecimento, constituindo um coroamento específico
de determinados microssistemas.
Observam-se os contrastes na vida de Bigão: enquanto sua casa é exígua,
mal-cheirosa e sem espaços, a Barra se abre como um paraíso, com sol, mar
e morros para brincar; se o padrasto o ameaça e bate, a mãe lhe dá um afago.
Os sentimentos mais profundos de insegurança e desalento são acalmados por
sua crença firme em Deus e por uma escola que lhe acena com a possibilidade
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de ser um trabalhador digno. A rua, com seus perigos de brigas, assédios e
ofertas de drogas, é cercada por pessoas que lhe dão dinheiro, comida, proteção
e o convidam para projetos sociais. Enquanto suas vestimentas são de um
maltrapilho, seus olhos verdes e grandes parecem de um astro de cinema, o
que lhe rende admirações e dinheiro, mas o expõe, ainda mais, ao assédio de
gringos.
Ambos, Mário e Bigão, tentam construir habitats, mesmo frágeis, nas ruas,
em casa, nas instituições. Procuram, através dessa construção, imprimir suas
marcas pessoais nos lugares para reconhecerem-se e se fazerem reconhecer,
tentando resgatar, no espaço, a história de suas vidas no tempo, convivendo
com riscos e proteção, possibilidades e desafios. A análise dos casos escolhidos
permitiu a caracterização dos ambientes físicos e sociais onde transitavam os
adolescentes, suas histórias de vida e os contextos dos quais elas emergem. Ao
longo do estudo, pode-se perceber as diversas moradas sendo constituídas (e
destituídas) na rua e na família de origem, em um processo de apropriação
de espaço, linguagem e redes de apoio, com a presença constante dos riscos
psicossociais. O conceito de habitat para adolescentes em situação de rua se
amplia, em complexidade e fluidez, para além da própria rua. Percebe-se,
também, o lugar de morada da família de origem como um espaço possível
de retorno. E, para aqueles que não têm família, os abrigos noturnos e as
clínicas de tratamento antidrogas incorporam-se na paisagem múltipla e
instável das chamadas moradas na rua. A transitoriedade e precariedade dessas
moradas explicitam, paradoxalmente, o sentir, o pensar, o viver, enfim, de uma
adolescência que procura nesse fluir permanente a referência estruturante de
um lar que continuamente se esvai. É um horizonte inalcançável que se desloca
sempre para além, pois se baseia na procura atávica de um paraíso perdido
buscado progressivamente, quer no colo da mãe, ou debaixo dos coqueiros
e à beira do mar da Bahia, ou nas “viagens” possibilitadas pelas drogas ou
ainda nos meandros de uma clínica antidrogas asseguradora, talvez, de uma
recuperação para sempre feliz.
Trata-se de um escalonamento progressivo na busca por um habitat, que
torna esses meninos sucessivamente moradores, andarilhos ou nômades de
rua. Um dos casos estudados traz verbalmente o termo “paraíso” ao se referir
ao Morro do Cristo, na Bahia, lugar onde se deixa ficar a maior parte dos dias.
A busca do lar desfeito e as moradas precárias resultantes têm, em si, um claro
sentido de adaptação positiva. Mas se é possível a constituição do habitar a rua,
os inúmeros riscos presentes nesse local não são eliminados por este processo,
o que torna esse habitat sempre, e inevitavelmente, precário, tendendo a se

384 Pesquisa-intervenção na infância e juventude

esvair, ao não cumprir as funções de segurança e proteção também necessárias
à sua constituição e permanência. Só a partir da análise da história de cada
caso, através dos tempos passado, presente e futuro, é possível tentar dizer o
que foi ali uma resposta adaptativa positiva a um risco.
Considerar diferentes instrumentos de análise foi um desafio assumido que
permitiu, de certo modo, abarcar e vislumbrar a complexidade da problemática
dos meninos de rua, em sua fluidez de vida e busca por fixação. Mas existiram ainda
outros desafios, contínuos e variados, enfrentados pelas pesquisadoras, na tentativa
de abranger e compreender a realidade multifacetada dos meninos em situação
de rua de Salvador. Entre eles, pode-se citar: a) a necessária contextualização da
vivência dos meninos-adolescentes em situação de rua, a fim de perseguir suas
possíveis particularidades; b) o desafio de escolher, entre os vários meninos do
grupo, aqueles aqui chamados de Bigão e Mário, considerados emblemáticos
em suas respectivas situações; c) o desafio do corpo-a-corpo com os pequenos
nômades de Salvador em situação de risco, à qual também foram expostas as
pesquisadoras, em três meses de convivência; d) a utilização de uma metodologia
de pesquisa-intervenção, com análise qualitativa de entrevistas, observações
e diários de campo, que precisam ser sempre repensados na medida em que
envolvem a subjetividade das pesquisadoras; e) as possibilidades contempladas
através dos cartazes com desenhos e colagens feitos por eles, que permitiram
enfeixar, cercando e concluindo, as possibilidades múltiplas de análise.
Em termos metodológicos, mais do que um instrumento de verificação de
procedimentos anteriores de observação e entrevista, os cartazes mostraram
a possibilidade de acessar expectativas, crenças e valores das crianças com
relação aos momentos de tempo presente, passado e futuro, incluindo,
também, as dimensões projetivas que podem estar presentes. Neste sentido,
é importante ressaltar o caráter investigativo do instrumento, assim como
seu potencial de intervenção, pois a descrição das figuras escolhidas e dos
sentimentos relacionados possibilita uma avaliação das situações vivenciadas
por estes adolescentes e a construção conjunta de práticas interventivas. Dessa
forma, a utilização dos cartazes e entrevistas, aliada à metodologia de inserção
ecológica, possibilitou, neste estudo, uma imersão nas histórias de vida destes
adolescentes e em seus contextos de inserção. No entanto, destaca-se, ainda,
que novos estudos são necessários para que se compreenda melhor processos
tão complexos como a constituição do habitat, já que na pesquisa-intervenção
a expectativa está vinculada à multiplicação de questões que nos permitem
explorar outros caminhos com a comunidade envolvida. Deve-se destacar
a importância deste tipo de investigação, através de estudos qualitativos
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e longitudinais, que possam abarcar os microprocessos e as mudanças ao
longo do tempo. Assim, pessoa, processos, contexto e tempo, intrinsecamente
relacionados, permitirão uma análise ainda mais complexa dos fenômenos a
serem investigados.
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A investigação sociológica com crianças:
caminhos, fronteiras e travessias
Catarina Almeida Tomás

O trabalho que a seguir se apresenta é parte de uma pesquisa sociológica
com crianças sobre imagens e concepções que têm sobre si e sobre os outros,
que também são crianças. Pretende-se aqui, a partir de um trabalho mais amplo
de investigação (Tomás, 2006), realizado com crianças, em ambiente escolar,
de diferentes contextos sócio-económicos e geográficos e de diferentes raízes
étnicas e culturais no Brasil e em Portugal (2004-2006), refletir sobre algumas
perplexidades na investigação com crianças e discutir sobre as opções teóricas
e as estratégias metodológicas assumidas.
Os grupos de crianças com quem trabalhamos surgem a partir de uma
amostra de oportunidade (Woods, 1999), uma vez que foi construída através de
contatos e recomendações pessoais; tive também em conta a disponibilidade e o
interesse em participar demonstrado pelas professoras, crianças e outros atores
no processo investigativo, depois de explicados os objetivos da investigação e,
posteriormente, solicitados e obtidos os respectivos consentimentos informados,
orais e/ou escritos. A investigação decorreu entre Outubro de 2004 a Abril de
2006 com cinco professoras e cinco grupos de crianças, em contexto de escolas
públicas, conforme podemos observar no seguinte quadro:
Quadro 1. Caracterização das crianças em função da escola, cidade, país, turma, ano e gênero
(Setembro de 2005)
Escola/Cidade/País

Turma/Ano

Meninos

Meninas

Total

Escola Mámoa/Barcelos/Portugal

Turma das Crianças de
Todo o Mundo/ 1º ano

10

7

17

Escola Mámoa/Barcelos/Portugal

Sala de Estudo do 1º
ano /1º ano

13

5

18

Escola Mámoa/Barcelos/Portugal

Turma dos Rebeldes/
3º ano

12

8

20
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Escola São Julião/
Barcelos/Portugal

Sala dos Portugueses/
1º ano

7

13

20

Escola Municipal
Básica/ Florianópolis/Brasil

Turma da Costeira/
4ª série

9

14

23

51

47

98

total

Os nomes das escolas foram alterados de forma a respeitar os critérios
de anonimato e confidencialidade. O nome das turmas foi escolhido pelas
crianças.
Os pressupostos teórico-metodológicos da Sociologia da Infância
fundamentaram o trabalho desenvolvido com crianças de Portugal e do Brasil.
A investigação da infância, a partir do campo de saber da Sociologia, é uma
realidade recente em nível internacional e, mais ainda, em Portugal, apesar de nos
últimos anos, ter crescido exponencialmente, sobretudo a partir dos trabalhos
desenvolvidos pelo grupo da Sociologia da Infância do Instituto de Estudos da
Criança da Universidade do Minho em diálogo e parcerias permanentes com
pesquisadores brasileiros.
A Sociologia da Infância propõe estabelecer a infância como objeto
sociológico, a partir de uma perspectiva que considera as crianças como atores
sociais, por direito próprio, combatendo o entendimento das crianças como
objetos de conhecimento social e defendendo a perspectiva das crianças como
sujeitos de conhecimento. Aos procedimentos analíticos e interpretativos que
rasuram ou esvaziam de conteúdo as interpretações das crianças sobre os seus
mundos de vida, contrapõem-se procedimentos que permitam uma efetiva
escuta das crianças, no quadro de uma reflexividade teórico-metodológica
que recusa o etnocentrismo adultocêntrico e metodologias que assumem
instrumentalmente as crianças como informantes desqualificados. Defende-se,
pois, metodologias que considerem as crianças parceiras na investigação, uma
vez que possuem faculdades simbolizadoras, tentando combater desta forma a
marginalização ou exclusão dos que quase nunca estão presentes na investigação,
como as crianças, por não possuírem as ‘credenciais’ escolares, acadêmicas ou
profissionais consideradas “certas”.
As crianças foram, e continuam a ser, consideradas pela sua negatividade
constituinte (Sarmento, 2004) e não como atores sociais. De fato, as crianças
continuam a não ter uma existência substantiva enquanto grupo social
particular. Torna-se necessário desconstruir criticamente a idéia de infância
como categoria homogênea e discutir o próprio processo de construção de
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imagens e representações associadas à infância e às crianças, porque ele é, em
si mesmo, um processo socialmente construído.
A discussão que aqui se apresenta não pretende defender um caminho
único no trabalho de investigação com crianças. Difere dessa concepção, ao
apresentar uma interpretação e significados contextualizados e com caráter
provisório, a partir do trabalho em parceria com as crianças, do pressuposto
pluridisciplinariedade, da pluricausalidade e da conjugação dos esforços e
das experiências, que já estão a acontecer em diversas paragens, no sentido de
contribuir para uma compreensão das crianças e da infância.
Encontramos aqui um potencial emancipatório, ou seja, a defesa de uma
alternativa às investigações que consideram os ambientes artificiais, laboratoriais
e experimentais no trabalho com crianças, para além da criança tubo de
ensaio (Woodhead e Faulkner, 2005) como muitas vezes ocorre com trabalhos
de investigação com crianças. Pretende-se, sim, a utilização de um design
metodológico que considere a importância dos espaços-tempos das crianças e
o pressuposto teórico da criança como ator social.
A existência de outras visões e outras vozes sobre o mundo da infância não
é sinônimo de desordem ou caos metodológico, é antes uma última e legítima
expressão da própria complexidade e multidimensionalidade do fenômeno
a estudar. O alargamento do debate metodológico para além da dimensão
adultocêntrica terá que se efetuar como legítimo combatendo, desta forma, a tese
defendida por alguns investigadores que consideram que face à racionalidade,
cientificidade e objetividade da ciência só haveria a opor a irracionalidade, a
emoção ou a demagogia (Nunes e Matias, 2003). Para Floriani, esta perspectiva
considera a abertura de espaços e contempla um confronto e “uma negociação
entre superfícies discursivas mesmo que contraditórias” (2005:47). Não se trata,
no entanto, de unificar o conhecimento, os saberes e as práticas dos adultos
e das crianças num totalitarismo do pensamento e/ou num totalitarismo
metodológico.
Neste sentido, é necessário começar por identificar as imagens e concepções
de infância que constituem um obstáculo à participação das crianças e indagar
formas de superar esses mesmos obstáculos, já que esse processo não poderá
ser feito sem a participação das mesmas. Como afirma Pollard:
“espera-se delas que se comportem como crianças mas são criticadas pelas
suas infantilidades; é suposto que brinquem absorvidamente quando se
lhes diz para brincar, mas não se compreende porque não pensam em parar
de brincar quando se lhes diz para parar; espera-se que sejam dependentes
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quando os adultos preferem a independência, mas deseja-se que tenham um
comportamento autônomo; deseja-se que pensem por si próprias, mas são
criticadas pelas suas ‘soluções’ originais para os problemas” (1985 cit in Pinto
e Sarmento, 1997:13).

A matriz de trocas entre as crianças dos dois espaços geográficos investigados,
Barcelos, em Portugal e Florianópolis, no Brasil, guia-se pelo pressuposto de se
ter em conta os contextos onde a criança está inserida. De acordo com Pinto e
Sarmento “parece por isso indispensável considerar na investigação da infância
como categoria social a multivariedade sincroniza dos níveis e fatores que
colocam cada criança numa posição específica na estrutura social” (1997:3).
No entanto, os grupos de crianças com quem trabalhei não pretendem ser um
repertório do universo de infâncias existente mas a tentativa de abarcar uma
diversidade de infâncias, situações, estruturas e contextos sociais. Trata-se de
um trabalho situado e não uma totalização argumentativa sobre a infância e
as crianças.
As trocas sociais e culturais entre as crianças, sobre si, sobre os direitos da
criança, os seus gostos e interesses, as brincadeiras e as lendas locais, etc., realizaramse através de mensagens diretas via página da internet, que surge como um espaço
de convivialidade (Castells, 1989), uma nova modalidade de interação social, onde
a desterritorialização, característica dos nossos tempos, dá lugar à sociabilidade.
Procurou-se, utilizando-se a internet, dar os primeiros passos na construção de
uma pequena comunidade localizada e circunscrita assente na possibilidade de
criar trocas efetivas entre as crianças, nomeadamente pela troca de mensagens, de
cartas, de desenhos e de fotografias entre as crianças que posteriormente foram
objeto de análise. Alguns constrangimentos, como a falta de computadores nas
escolas ou a falta de ligação à internet foram dos principais obstáculos com que nos
deparamos. Desta forma, foram criadas alternativas, nomeadamente a visualização
do site do projeto e a utilização de um site que possibilitasse o envio, recolha e
troca de informações, de questões e de produtos que resultaram do trabalho de
parceria entre crianças, professoras e investigadora.
Neste sentido, podemos afirmar que as tecnologias de informação
e comunicação são veículos fundamentais de comunicação, permitindo
simultaneidade temporal e trocas rápidas entre as crianças, na promoção e defesa
de uma concepção ampla de cultura, nomeadamente a defesa de idéia de que
as crianças são construtoras de cultura e a necessidade de serem reconhecidas
como tal, num mundo sujeito à dominação de uma cultura hegemônica.
Em suma, as culturas infantis viajaram, o que envolveu o movimento de
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pessoas, mas também o de materiais, inscrições e informação, utilizando as
tecnologias de comunicação e de informação disponíveis.

Linguagens, traduções e guias de orientação
Quando pensamos no processo social e científico da investigação, é
importante referirmos que há “interesses” e “motivações” que orientam a
investigação, e que eles próprios são parte dos seus limites e possibilidades,
nomeadamente, e no contexto deste trabalho de investigação, na tentativa de
ruptura em relação a paradigmas e imagens que consideram a criança como
ser desprovido de razão e reflexão, mero receptor da ação adulta e a teorias que
não consideram o nível global no estudo da infância.
Procurou-se que o trabalho de investigação se enquadrasse no contexto de
uma hermenêutica diatópica (Santos, 1997, 2004) que se traduz na promoção do
diálogo e das trocas entre crianças de diferentes países, de realidades distintas e com
diferentes dispositivos discursivos. Pretendeu-se ainda contribuir para a expansão
da compreensão sobre os mundos sociais e culturais das crianças, considerando
que as culturas das crianças são realidades heterogêneas e múltiplas.
As crianças não estão isoladas nem são impermeáveis aos contextos onde
se move, nem os contextos são imunes às crianças. Por conseguinte, podemos
afirmar que há uma influência mútua entre contextos e crianças. Nas várias
investigações realizadas com crianças (Montadon, 1997), demonstra-se que
as crianças apresentam, com efeito, preocupações relativamente à questão da
transmissão de saberes e de herança cultural; referem-se também aos problemas
associados à organização desta transmissão, bem como aos constrangimentos
decorrentes da questão do poder. Questões estas que estiveram presentes em
todo o processo de investigação.
As primeiras visitas às escolas, tanto em Portugal como no Brasil, pautaramse por algumas angústias, nervosismo e dificuldades que não são justificadas
apenas pela inexperiência de trabalho com crianças e do funcionamento
de uma escola, mas “são situações inevitáveis do processo de pesquisa que
marcam a nossa relação com a realidade em estudo e que não se esquecem”
(Estanque, 2000:267). Por vezes, a falta de entusiasmo de algumas crianças pelas
atividades que se estavam a desenvolver, o fato de não falarem comigo, de não
entender sobre o que estavam a conversar, os códigos, a língua e as linguagens
utilizadas, nomeadamente o sotaque, no caso de Barcelos e o português do
Brasil, condicionaram muitas vezes a compreensão dos discursos das crianças.
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Também a desconfiança de algumas crianças sobre o meu papel na sala de aula
e a resistência inicial a conversarem comigo sobre aspectos dos seus mundos
e a darem a sua opinião sobre algumas temáticas, deixavam-me preocupada
e ansiosa. No entanto, e apesar destas angústias e preocupações nunca terem
cessado, elas deram origem à assunção de que: “todas as ações que podem ser
observadas devem ser equacionadas pelo investigador e, portanto, também as
ações ou os gestos de fechamento ou de evitamento são interessantes para a
pesquisa” (Estanque, 2000:267).
Nesta perspectiva, indagar, como era objetivo da investigação, acerca das
imagens das crianças sobre si mesmas, sobre outras crianças, sobre os direitos
da criança e sobre o mundo é algo de tão importante quanto complexo, porque
não se trata apenas dos aspectos sociais, políticos e econômicos, mas também
dos aspectos culturais, ou seja, da cartografia simbólica, dos espaços onde se
cruzam o imaginário, a fantasia, a ludicidade, a história, o contexto, as relações
sociais e a memória. O imaginário pode ser o campo do ilusório mas mesmo
assim é o lugar, defende Balibar, onde se “conta histórias, o que quer dizer que
se tem a potencialidades de inventar histórias” (1998 cit in Canclini, 1999:33).
Para escrever sobre a infância é necessário lê-la e compreendê-la, mesmo
que muitas vezes ela se mostre, à primeira abordagem, ilegível, incompreensível,
talvez até inacessível. Escrever sobre infância é, afinal, uma tentativa de mapear
a multiplicidade dos sentidos, as múltiplas vozes e as diferentes escalas onde as
crianças se movem e são movidas. Mas essa tentativa terá que ser feita na não
perpetuação da tradição (Waters, 1999), recorrendo a um trabalho de tradução:
“um procedimento capaz de criar uma inteligibilidade mútua entre experiências
possíveis e disponíveis sem destruir a identidade” (Santos, 2003:737). A pergunta
que se coloca seguidamente é: o que traduzir?
Para Boaventura de Sousa Santos é fundamental neste contexto o conceito
de zona de contato, que “são campos sociais onde diferentes mundos-da-vida
normativos, práticas e conhecimentos se encontram, chocam e interagem”
(2003:764-768), zonas de fronteira que permitem o encontro dos aspectos
que cada saber ou cada prática consideram mais centrais ou importantes. O
trabalho de tradução é um trabalho argumentativo que apresenta um conjunto
de dificuldades identificadas pelo autor: as premissas de argumentação; a língua
em que a argumentação é conduzida, nomeadamente a questão do domínio
desigual da língua pelos participantes e a impronunciabilidade de algumas
aspirações. Acrescentaria a diferença dos significados atribuídos as palavras e às
ações pelos participantes em função dos seus conhecimentos, das suas culturas
e vivências, como podemos observar pelos seguintes registros:
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A professora Ana Maria mostra diversos mapas-mundo e mapas dos diferentes continentes para trabalhar com as crianças. Eu estava sentada a observar o
trabalho dela com as crianças. A determinada altura pergunta-me a Branca de
Neve:
- Catarina, porque é que há tantas crianças nos continentes?
Fico confusa com a pergunta.
- Porquê? – pergunto-lhe.
- De que continente estás a falar Branca de Neve? – pergunta-lhe a professora Ana Maria.
- Do das compras [Hipermercado] – responde” (1.ª série da Escola EB1 de
Mámoa/Barcelos (Portugal), Sala das crianças de todo o mundo).
As crianças continuam a fazer desenhos sobre os direitos da criança. A
professora Marta propôs uma nova técnica: desenhar a lápis de carvão e depois
pintar com tinta de carimbo por cima. (…) A Tuiti, a Joana e a Barbie terminam o desenho na outra sala e vêm para a sala de aula e estão no fundo da sala
a conversar.
- (…) o Tiago e a Matilde – ouço a Tuiti dizer.
- Eu gosto do Crómio – diz a Joana e põe as mãos no coração e começa a
dançar.
O que será o crómio? Pergunto-me perplexa. Já várias vezes as ouvi falar
nestes nomes mas hoje percebi que não se trata de crianças da escola ou de
amigos, mas de personagens de uma série juvenil.
- Afinal o que é o Crómio? – pergunto. Não me parece que seja um elemento
da tabela periódica, penso … Riem-se as três. (…).
- Não sabes? – em tom de brincadeira comigo - É dos Morangos com Açúcar
(…) – diz a Barbie que se senta de cima da mesa e me tira a caneta da mão,
fecha o meu caderno de apontamentos…mais de 20 minutos falaram sobre as
tramas e personagens da série.» (1.ª série da Escola EB1 de S. Julião/Barcelos
(Portugal) – Sala dos portugueses).

Estas dificuldades traduzem-se no trabalho com crianças, por exemplo,
no risco de manipular ou induzir as crianças a dizerem o que consideram
que o adulto-investigador quer ouvir, por exemplo aquilo que interessa para a
concretização dos objetivos do trabalho ou aquilo que entende, mesmo que não
corresponda ao que as crianças querem transmitir, como vimos pela análise dos
excertos; quanto aos silêncios, “não se trata do impronunciável, mas dos diferentes

394 Pesquisa-intervenção na infância e juventude

ritmos com que os diferentes saberes e práticas sociais articulam as palavras com
os silêncios e da diferente eloquência (ou significado) que é atribuída ao silêncio
por parte das diferentes culturas” (ibidem), ou seja, o silêncio das crianças afirmase, desta forma, como uma modalidade significante de sentido.
O trabalho de campo caracterizou-se pela alternância de tempos entre a
observação e o desenvolvimento de atividades e períodos de lazer das crianças, da
investigadora e das professoras e reflexão sobre as atividades desenvolvidas. Por
conseguinte, o trabalho reflete o tempo em sala de aula (observação participante
com recurso à gravação de vídeo e diários de campo) e tempo nos espaços
exteriores à sala de aula (recreio e refeitório), onde o brincar assume um papel
importante para as crianças e para nós que nele participamos, e por ser um espaço
privilegiado de observação de uma variedade de fatores, contextualizados, das
culturas infantis e de interação com as crianças, fora do espaço da sala de aula.
Os debates em grupo, com as crianças da 1.ª série, nem sempre se
desenvolveram com fluência. Foi necessária uma negociação contínua, de
confronto e diálogo, entre todos, de forma a desenvolver atividades mais ligadas
às necessidades e vontades das crianças e mais próximas da sua realidade e das
suas diferentes linguagens. Tratou-se, no fundo, de criar espaços de participação
e de “potenciação da reflexividade entre os universos simbólicos” (Caria, 1999:6),
espaços onde se pudessem encontrar diferentes saberes que se iam produzindo,
novos modelos de significação relativos às temáticas discutidas: os direitos da
criança e as trocas culturais e simbólicas entre crianças de Barcelos e Florianópolis.
Nesses contextos, diferentes olhares, perspectivas e referenciais intercruzaram-se.
A linguagem é aqui considerada na sua “‘realidade’ individual, cerebral e mental de
funcionamento, e na sua ‘natureza’ social, discursiva, cultural e política” (Keating,
2001:87). Em palavras da autora:
“[a linguagem] não é meramente social nem individual, nem meramente biológica ou geneticamente determinada, estando felizmente entre estas e outras
dimensões que criamos para fazer sentido do mundo, e escapa-se por entre os
dedos das disciplinas, tal como o sentido do mundo se nos escapa por entre a
nossa vontade de o entender” (ibidem).

O trabalho de investigação pressupõe várias dificuldades e tensões vividas,
neste caso relativas à dimensão lingüística e que se relacionam especificamente
com o estatuto de estrangeira da investigadora (Corsaro e Molinari, 2005), como
revela o excerto seguinte:
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Chegam duas crianças, uma menina e um menino, com aproximadamente cinco
anos, e ela puxa-me um braço e pergunta:

- Quem é você? Quê que tá fazendo aqui?
- Vim visitar-vos – disse e percebi imediatamente pela cara entre o horror
e a perplexidade das crianças que devia ter dito algo errado.
- Quê? – pergunta a menina super expedita.
- Vim visitar vocês – corrijo abrasileirando o meu português.
Continuam a olhar para mim como se fosse uma extraterrestre.
Chega a Eloísa [Professora da USFC] que me vê sentada no chão…entre
o desfalecimento e a tentativa de explicar às crianças quem eu sou e o que
estou ali a fazer. A Eloísa fala com elas e percebe que há ali um problema de
comunicação. A menina pergunta-me:
- Porque você não fala normal que nem ela?- referindo-se à Eloísa.
- Como é que ela fala? – pergunta-lhe a Eloísa.
A menina junta os lábios e coloca-os para fora e tenta imitar-me:
- “Xou di” Portugal.
Gargalhada geral.
Vão-se embora. O menino volta para trás e pergunta-me apontando para
o ar com o dedo indicador:
- Você é de outro planeta?”» (Creche do Município de Florianópolis (Brasil).

A visita a esta creche foi uma das atividades que realizei, por motivos
profissionais ligado à atividade de docência, no âmbito do intercâmbio de
investigadores entre a Universidade Federal de Santa Catarina e a Universidade do
Minho e que aqui conto como um dos múltiplos episódios que foram acontecendo
e que caracterizam os constrangimentos com que nos fomos deparando.
Na questão relativa às múltiplas formas da linguagem, há que considerar a
diferença entre o português de Portugal e o português do Brasil, que algumas
vezes foi motivo de angústia e nos “obrigou”, como vimos no episódio contado
em cima, a uma reciclagem lingüística e discursiva (Keating, 2001).
As diferenças do português foram sempre motivo de observação por parte
das crianças de ambos os países, tanto na leitura das cartas e mensagens que
trocaram, como na curiosidade em procurar as diferenças na forma de falar e de
escrever e na compreensão do que eu e as crianças dizíamos. Como poderemos
observar através dos seguintes excertos, as questões lingüísticas foram centrais
no desenvolvimento desta investigação:
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«Hoje as crianças trouxeram de casa os seus brinquedos preferidos para eu
ver. (…) Algumas das crianças leram as cartas que as crianças da turma dos
rebeldes (3º ano, Portugal) mandaram por mim. Alguns desinteressaram-se,
talvez porque quem leu o fazia baixo, também porque tiveram algumas dificuldades em entender o português de Portugal. Várias vezes tinha que “traduzir”
o significado do que se dizia. (…).
- Catarina como se diz comida em Portugal? - pergunta a Bruna A..
- Comida. – respondo.
A Bruna A. ri-se. O Ruam começa a imitar-me e todos se riem.
- Tem pipa lá? – pergunta a Lizangela
- Tem, só que se chama papagaio de papel. – digo. (…)
A Sabrina, a Bruna A., a Bruna Z. e a Ingrid quiseram saber mais palavras
e escreveram num caderno a tradução (boleia=carona; autocarro=ônibus;
fixe=legal; casa de banho=banheiro)» (4.ª série da Escola Municipal Básica/
Florianópolis (Brasil) – Turma da Costeira).

A identificação destes constrangimentos permitem identificar o que
aparentemente seria igual ou comum, a língua e se transforma no (in)comum
e no diferente. Compreender a diversidade, seja ela lingüística, cultural ou
outra, permite ao investigador refletir sobre as suas representações sociais,
etnocentrismo, a relação com os outros e inclusive a metodologia e estratégias
utilizadas. Esta forma de estar dentro e estar fora dos contextos de ação em
análise, neste caso com os mundos sociais e culturais das crianças, é fonte
de conhecimento acrescido porque convoca o investigador a refletir sobre o
inesperado (Caria, 2002).
Para além destes percursos e percalços que se colocaram, outros surgiram,
nomeadamente as estratégias que as crianças adotaram durante o processo de
investigação, nomeadamente as que designamos por estratégias e processos de
resistência, ruptura e confronto (Tomás, 2006), que apresentaremos a seguir.

Atravessar territórios do desconhecimento:
quando as crianças dizem não na investigação
“As atuais teorias de investigação. e da investigação com crianças em particular,
legitimama subjetividade como fonte «fidedigna» de informação. A subjetividade faz parte integrante da experiência e da ação social, no sentido em que
«os seres humanos agem perante as coisas tendo em conta os sentidos que essas

Contextos sociais e diversidade cultural 397

coisas têm para eles». Assim se dá credibilidade às emoções, como reações ou
efeitos de discursos socialmente ancorados, e se valoriza a experiência privada
e individual como social e sociologicamente relevante” (Ellis e Flaherty, 1992
cit in Keating, 2001:90).

Contrariamente ao que pensava antes de ir para trabalho de campo,
as crianças não estavam “naturalmente” predispostas para o trabalho que
se iria desenvolver. Prever que isso aconteceria é uma postura claramente
adultocêntrica. Várias vezes fui confrontada com o não quero fazer, não me
apetece e quero fazer outras coisas.
“Quando cheguei a Tuiti veio imediatamente ter comigo, cumprimentoume e começou a mexer-me nos brincos. De repente perguntou-me:
- O que vamos fazer? Não vens só explicar, pois não?
- Explicar? - pergunto confusa.
- Quero fazer coisas…podemos pintar – diz-me.
- Mas o que é explicar? – pergunto-lhe outra vez.
- Falar…quero fazer. – responde-me e vai para a sala. (…). Na semana
anterior tinha promovido um debate em grupo que não funcionou porque
as crianças passados alguns minutos começar a não prestar atenção e a querer
fazer coisas.» (3.ª série da Escola EB1 de S. Julião/Barcelos/Portugal – Sala dos
portugueses).
Foram sobretudo as crianças do 1º ano (6 anos) que tornaram evidente
a preferência pelos métodos de comunicação ativa (fazer-se ou mover-se) aos
métodos de comunicação passiva (“só falar”).
As estratégias inicialmente previstas, meses antes na entrada de campo,
falharam no campo. O conjunto de técnicas e materiais idealizados e preparados
foi, na sua maioria, rejeitado pelas crianças. Como se pode constatar pela seguinte
nota de campo:
“Escrevemos ao Comitê da UNICEF em Portugal que enviaram às crianças
agendas, desdobráveis sobre a CDC e cartazes. Chego à turma do 1.º ano da Sala
dos Portugueses. Contudo, o material apesar do entusiasmo inicial foi sendo
largado pela sala. Fico desesperada…não sei o que fazer. Toda a atividade que
tinha programado para hoje baseava-se na leitura pelas crianças do material. A
Professora entende a minha aflição e começa a tentar ler o cartaz. Mas não surte
o efeito desejado por nós. Começam a enrolar o cartaz e a brincar à “Guerra
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das Estrelas”. Toca para o intervalo. Vejo alguns dos cartazes a servirem de trenó
de ski: - ó Catarina, é assim? Lá na serra é assim?, perguntam alguns meninos.
Não sei se choro, se rio. Aconteceu praticamente o mesmo nos restantes grupos de crianças. Na Sala das crianças de todo o mundo, tentei mais uma vez e
mostrei o cartaz dos direitos da criança que a UNICEF e dei-lhes a brochura
que o Comitê enviou. Gostaram das agendas, mas o desinteresse mantevese. Talvez seja o excesso de texto, questiono-me. Sobre o cartaz aconteceu o
mesmo problema. As figuras dos cartazes são, na opinião das crianças, pouco
esclarecedores. (…) Venho embora da escola entre o desespero e o sentimento
de incompetência. O que faço agora? As crianças não corresponderam ao que
eu estava à espera. E agora? Talvez propor outra atividade? Um debate? Não
me parece uma boa estratégia metodológica para os mais pequenos porque
ficam fartos rapidamente e pedem quase de imediato para fazerem algo” (1.ª
série ano da Escola EB1 de Mámoa/Barcelos/Portugal).

As crianças da Sala de Estudo da 1ª série da Escola EB1 de Mámoa (Barcelos/
Portugal), como vimos rejeitaram os cartazes da UNICEF sobre os direitos da
criança e sobre a Convenção dos Direitos da Criança (CDC) e propuseram
construir em plasticina/massinha de modelar o seu próprio cartaz.
Também as crianças da Sala dos Portugueses, da 1.ª série da Escola São
Julião/Barcelos/Portugal, concentraram as suas atividades na produção de
material para enviar para as crianças de Florianópolis, nomeadamente sobre
música, rejeitando a proposta de realizar debates sobre os direitos da criança. A
Turma dos Rebeldes, da 3.ª série da Escola EB1 de Mámoa/Barcelos/Portugal,
também criticou os referidos cartazes e propôs construir jogos e jornais sobre
os direitos da criança de forma a percebemos bem o que são os direitos (Deco, 8
anos) e podemos conversar sobre eles com os do Brasil (Moreira, 8 anos).
As crianças da 4ª série, da Escola Municipal Básica/ Florianópolis/ Brasil,
decidiram construir um caderno coletivo sobre os direitos da criança utilizando
um programa de computador (MicroMundos), trazer para a aula os seus
brinquedos preferidos e realizar uma oficina de pintura. Verificamos, pois que
estas estratégias sugeridas pelas crianças contrariam todas as atividades pensadas
inicialmente para discutir as questões dos direitos da criança e as temáticas do
o intercâmbio entre elas.
No trabalho de tradução surgiram o que designamos por estratégias e
processos de resistência, ruptura e confronto (Tomás, 2006) utilizados pelas
crianças no desenvolvimento das atividades ou das conversas: elas não fazem,
propõem o que querem fazer, falam uns com os outros, “fazem de conta” que
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não me ouvem, “fazem ouvidos de mercador”, cantam, saem da sala ou do local
onde estamos a conversar, põem ponto final na conversa ou na atividade quando
ela não lhes está a agradar ou a motivar. Aliado a isso, há ainda o fato de termos
conseguido chegar apenas a algumas crianças, ou seja, apesar da relação criada
entre mim e as crianças, nem todas quiseram participar efetivamente no trabalho
de investigação. Todos estes fatos assinalados decorrem das contingências e
resultam da própria pesquisa no terreno (Estanque, 2000).
Este jogo simbólico foi importante como possibilidade de ultrapassar uma
visão e postura adultocêntricas e permitir abertura às propostas das crianças
e professoras, promovendo, desta forma, espaços de participação de modo a
desocultar coisas de crianças, a partir do seu mundo e das suas práticas que, de
outra forma, permaneceriam ocultas. Cada grupo de crianças decidiu o que
colocar em confronto multicultural, desde os temas às formas de expressão:
cartas, música, jogos, fotografias, vídeos, desenhos, jogos, painel, entre outros.
Estas decisões foram sujeitas à revisão ao longo do trabalho. Foi este processo
de articulação e negociação que promoveu o aparecimento de outras questões,
como a questão das identidades, do racismo, dos preconceitos e estereótipos,
o que contribuiu para novos avanços no âmbito da tradução. É importante
referir que assumimos que, mesmo assim, ficaram por desvelar e compreender
saberes e práticas e que há silêncios demasiado inaudíveis e insondáveis para
serem alvo de um processo de tradução.

O início da viagem: rotas, percursos e procedimentos
Para Sarmento (2005) a investigação em contexto escolar é possível
somente quando as crianças e os professores, numa ação individual e coletiva,
são mobilizados como parceiros ativos do projeto. É nesta relação que se define
a dimensão de colaboração da investigação e é desta maneira que se exprime
o sentido da participação infantil na investigação sobre os mundos sociais e
culturais das crianças. Por estes motivos, o trabalho empírico foi desenvolvido
em contexto escolar, de forma a contribuir para a desconstrução da idéia de que
“as escolas são os mundos dos professores nos quais as crianças são hóspedes
temporários” (Cullingford, 1991 cit in Wyness, 1999:356).
A relação de parceria que se estabeleceu no âmbito desta investigação
organizou-se em processos intersectantes porque compreendem um leque de
escalas espaciais e temporais e de um processo de interreferencialidade (Taylor,
2003), isto é, cada ator, adulto e criança, estabelece relações com os outros,
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falando para, com e entre todos, ouvindo e participando, ou não, cruzando as
referências, os saberes, as práticas e as linguagens.
Sabemos que conhecimento é um campo de conflitos de sentidos; e quando
surge a questão da participação infantil na investigação sociológica o debate é
ainda mais intenso. Existem imensas formas de discordância na interpretação
das teorias, das estratégias e dos caminhos metodológicos traçados e a serem
seguidos, em função dos objetivos, que têm, como fatores determinantes, a
cultura, a história, o contexto de vida das crianças e as diferenças em função
do espaço-tempo, das diferentes escalas, entre outros fatores. No discurso
teórico, tudo isso é reconhecido como válido e importante; no entanto, as
crianças permanecem quase sempre excluídas dos processos de decisão e
participação.
Não teremos certamente que escolher um lado em detrimento de outro,
porque cada fenômeno, cada realidade é sempre multifacetado. Assim, é essencial
analisar e debater a forma como o discurso e as narrativas sobre as crianças e
a infância se constroem e se promovem. Além disso, não nos parece possível
caracterizar como corretos ou incorretos uma produção científica pessoal, um
conhecimento ou uma aprendizagem. Assim sendo, partimos do reconhecimento
das ignorâncias recíprocas (Santos, 2003:6), dos poderes e saberes desiguais entre
adultos-crianças e do uso que os diversos atores fazem deles, para chegar a uma
produção partilhada de saberes com a consciência de que uma alternativa ao
sistema de dominação que se crítica, recusa e combate é indissociável do poder
(Harnecker, 1986; Burawoy, 1998).
Optou-se por combinar diferentes perspectivas metodológicas e por utilizar
diversos materiais, técnicas, instrumentos, procedimentos e, ainda, considerar a
participação de vários atores no processo, que estão todos interrelacionados, de
forma a “organizar um «espaço de operação» que põe em relação atores humanos,
localizações físicas, instrumentos e materiais, de acordo com uma «gramática
de conceitos espaciais»” (Nunes, 2001: 49). Esta estratégia acrescenta “rigor,
amplitude, complexidade, riqueza, e profundidade a qualquer investigação”
(Denzin e Lincoln, 2000:5).
De destacar o privilégio dado às metodologias participativas por
permitirem e promoverem “a recolha da voz das crianças, isto é, a expressão
da sua ação e da respectiva monitorização reflexiva” (Sarmento, 2000:159).
As metodologias participativas permitem relações mais horizontais entre
os atores e “privilegiam o esbatimento das relações de poder, permitindo
maior profundidade, riqueza e realismo da informação (…). As perspectivas
participativas, sendo interativas, abertas e intuitivas, permitem ilustrar as

Contextos sociais e diversidade cultural 401

singularidades mais significativas dos quotidianos da infância” (Soares:
2005:152).
É importante o privilégio pelas metodologias participativas sobretudo
quando trabalhamos com crianças, com grupos tão heterogêneos e com
diferentes espaços. Uma vez que combatem a idéia de que as crianças sejam
desprovidas de capacidade de reflexão da ação e assumem que elas são
informantes qualificadas. O que permite, por sua vez, a capacitação dos que
são subalternos desse processo de conhecimento e a construção de mapas de
conhecimento que não sejam os dominantes.
Outra das referências metodológicas utilizadas neste trabalho de investigação
é a do método de estudo de caso alargado que aplica a ciência reflexiva à etnografia
com o “objetivo de extrair o geral do único, de se mover do “micro” para o
“macro” e de conectar o presente com o passado em antecipação do futuro,
tudo construído numa teoria pré-existente” (Burawoy, 1998:5).
Uma outra perspectiva metodológica útil para o estudo da infância é a
etnografia, que permite grandes oportunidades para a participação das crianças
e cria possibilidades para a sua voz direta na pesquisa. No nosso caso, trata-se
de uma etnografia não convencional porque não se faz apenas num único local
– culturas científicas de fronteira (Santos, 1994; Nunes, 2001), mas uma etnografia
multilocalizada, numa lógica comparativa, o que Dodier e Baszanger (1997 cit in
Mendes, 2000:19) designam de etnografia combinatória, ou seja, que relaciona
a coleção singular de recursos entre os quais as pessoas se devem deslocar e a
generalização a partir do estudo do terreno. Os modos de construção dessa
etnografia são, segundo George Marcus: seguir as pessoas; seguir as coisas; seguir
as metáforas; seguir os argumentos, as histórias e alegorias e seguir as vidas ou
as biografias (1998 cit in Mendes, 2000).
Como podemos verificar, não se utiliza apenas um método, recusa-se
mesmo um monoteísmo metodológico (Bourdieu, 1989) mas utilizando uma
multiplicidade de métodos.
No entanto, a investigação não pode ser reduzida à noção acrítica e empírica
de ‘diferença’; deve integrar a problemática do conflito entre poder e saber e a
questão de “ouvir a voz das crianças”, o que significa reconhecer que as crianças
têm múltiplas linguagens, nem sempre acessíveis aos adultos porque estão fora da
sua “capacidade auditiva”. Como se faz, então, esse acesso? Através de dispositivos
metodológicos e analíticos e através da reflexão sobre o próprio percurso da
pesquisa permitem-nos abrir caminho para a compreensão das linguagens das
crianças, para a construção de um modelo interpretativo e explicativo. Um
processo longo, inacabado e sujeito a reflexões permanentes.
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É necessário referir que não se trata de traduzir essas múltiplas linguagens
das crianças num discurso único, mas de as tornar inteligíveis.
A investigação sobre a infância e as crianças pressupõe não só uma boa
fundamentação teórico-metodológica e uma aplicação eficaz dos instrumentos
de recolha de dados, mas também uma capacidade de adaptação ao meio e aos
sujeitos, uma grande sensibilidade e uma notável abertura de espírito face ao
desconhecido ou imprevisto, e uma habilidade e intuição para desvendar os
registros ocultos, o que permite uma avanço no conhecimento dos mundos
sociais das crianças e um enriquecimento para o investigador (Silva, 2002).
Trata-se, afinal, de explicitar a reflexão das práticas sociais das crianças como
meio crítico de construir a teoria e o conhecimento, através da sistematização
alternativa (Gabarrón e Landa, 1994), que é o princípio da investigação
participativa.
Foi nosso objetivo promover, nos diversos espaços e contextos, atividades
e circunstâncias de aprendizagem mútuas, flexíveis, abertas e horizontais entre
as crianças, investigadora e professoras, e de (re)negociação contínua de todo
o processo de investigação e dos interesses dos atores envolvidos. Este processo
não obedeceu “nem a uma coerência inalterável, nem a uma ordem sem brechas
e, portanto, não foi concebida como um produto acabado e pronto a usar”
(Ferreira, 2004:98). As atividades foram sempre desenvolvidas um processo de
articulação, que aponta para a forma como os atores envolvidos no trabalho
de investigação, crianças, investigadora e professoras, “geram interpretações
das suas ações e experiências através do discurso e da expressão em situações
específicas, e como essas interpretações estão constitutivamente ligadas às suas
ações” (Nunes, 2001: 39).
Não é possível, na minha opinião, o desenvolvimento de pesquisas com
crianças desconsiderando as experiências e conhecimentos que as mesmas
têm e que incorporaram como parte da sua socialização e participação na
vida social. Além disso a, o processo ativo de integração e articulação com as
crianças, no desenvolvimento da pesquisa, foi a condição e o ponto de partida
para novas problematizações sobre a infância e as crianças e a apropriação de
novos conhecimentos e, em última instância, da própria teoria no campo das
ciências sociais.
A interação constante entre a investigadora-participante, as professoras
e as crianças centram-se num conjunto de atividades desenvolvidas que
tanto motivou como constrangeu a investigação e a cação. Esta interação
caracterizou-se por um envolvimento flexível, ou seja, um processo de ligação
a “outras pessoas que estejam na iminência de promover – de maneira formal
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ou de outras maneiras – processos participativos (…) através da experiência
que tais processos oferecem aos que neles participam, a capacidade de outros
virem a fazer o mesmo” (Taylor, 2003:548-549). Por outras palavras, um
processo caracterizado por uma “cumplicidade” entre a investigadora e as
crianças.
Acionar um processo teórico-metodológico reflexivo foi outras das
premissas deste trabalho de investigação, porque as teorias e metodologias
que não se auto-observem, auto-examinem, que não sejam reflexivas, estarão
condenadas a entorpece-se. Daí a necessidade que alguns investigadores
sentiram na defesa e promoção de outro tipo de metodologias no estudo
das e com as crianças (Prout 2000, 2002; Alderson e Morrow, 2003; Ferreira,
2004; Sarmento, 2005; Soares, 2005; Tomás, 2006), uma vez que os métodos,
a técnicas e as ferramentas conceptuais que vigoraram durante muito tempo
para o estudo da infância, para a compreensão dos seus mundos, se revelaram
inadaptadas, desprovidas de significado e incapazes de analisar as culturas
infantis.
Desta forma, tornou-se impreterível a auto-reflexividade, ou seja, o
questionamento sistemático e permanente sobre aquilo que observamos, que
caracterizamos e que investigamos. Essa reflexão deve ser utilizada para nos
orientar na pesquisa com crianças, tornando-se uma mais valia no sentido dela
podermos extrair novos aprofundamentos teórico-metodológicos e evitarmos
algumas armadilhas, como o adultocentrismo.
Segundo Santos (1989: 87), a ciência torna-se reflexiva:
“sempre que a relação ‘normal’ sujeito-objeto é suspensa e, em primeiro lugar, o sujeito epistêmico analisa a relação consigo próprio, enquanto sujeito
empírico, com os instrumentos científicos de que se serve, com a comunidade
científica em que se integra e, em última instancia, com a sociedade nacional
de que é membro.”

Surge aqui a questão da (im)parcialidade. É usual acusar o sociólogo
de parcialidade ou de distorção quando mostra sentimentos ou reações de
afetividade sobre aqueles que observa e analisa, fenômeno que Howard Becker
(1967) denomina hierarquia da credibilidade. O autor parte do pressuposto
de que o sociólogo não é neutro quando estuda a sociedade, “e que, portanto,
havendo sempre mais do que uma opção de valor em presença, o sociólogo tem
de tomar posição e tem que estar consistente da posição que toma” (1967:204).
Para Madureira Pinto (1984) não há procedimentos técnico-metodológicos
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neutros, contudo defende que, para não cairmos no erro de demonstrar
apenas o que se pretende e quer encontrar, é importante promover o ecletismo
na utilização dos instrumentos e técnicas de recolha de dados e promover a
integração da teoria na reflexão metodológica.
O saber, o conhecimento, a ciência têm de ser construídos à escala humana,
e o seu resultado valerá pouco se não for calibrado pela experiência pessoal. É
preciso ter consciência de que a biografia pessoal e profissional do investigador
assume importância no estudo e que terá que se ter em consideração “o ‘reflexo’
que o autor produz na realidade social e cultural em estudo, que também se vê
nela inserido como parte do objeto” (Caria, 1999:17-18).
Este é o enquadramento teórico que explica a necessidade de, neste
trabalho de investigação, se reconhecer a pesquisa como uma relação social, um
encontro entre atores e investigadores, e procurar privilegiar as metodologias
que promovam a participação das crianças, abrindo espaço ao senso comum
sem perder positividade científica (Santos, 1993).
Burawoy defende ainda a participação do investigador, porque considera
que:
“[s]e a dimensão discursiva da interação social, o que poderemos chamar
de narrativa, consegue ser alcançada pela entrevista; a não-discursiva, que
é o inexplicável, o desconhecido, ou conhecimento tácito, algumas vezes
referido como consciência prática, que sublinha toda a interação social,
necessita de mais. Pode ser descoberta através da “análise”, por exemplo, ou
através da participação, “fazer” coisas com e para os que estão a ser estudados
(1998:15).”

Assumimos, desta forma, uma postura contra-a-invisibilidade do
investigador, assumindo a atitude inspirada em Donna Haraway (1997, cit in
Mendes, 2000), do investigador modesto, finito e que se suja na realidade. Para
a autora:
“a objetividade forte exige difracção e não só pura reflexão. A difracção é a produção de padrões de diferença no mundo, e não a propagação da semelhança.
A testemunha modesta não pode sobreviver na cultura da não-cultura, tem
que se comprometer, fazer uma diferença. O conhecimento que deriva deste
posicionamento epistemológico é situado, fiável, parcialmente partilhável,
envolto em tropos, mundano, justificável e, acima de tudo, não inocente (1997
cit in Mendes, 2000:2).”
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Chegada a um porto
A reivindicação de um estatuto científico autônomo para a infância implica
não subsumir “naturalmente” o seu estudo no de outros temas, supostamente
mais abrangentes. Ignorar a teia de cumplicidades que a integram, no tempo
histórico ou no espaço social, com objetos próximos, pode ter o efeito perverso
de a transformar num “gueto” fechado sobre si próprio, e de favorecer visões
essencialistas dos mundos sociais e culturais das crianças, o que contraria o
desafio da explicação sociológica.
É fundamental que a Sociologia da Infância explore as relações dialéticas
entre microanálise e macroanálise no estudo da infância. A infância não obedece
a lógicas de demonstração mas a lógicas de descoberta, de discussão permanente
e aberta, considerando que as crianças têm o direito de participar na construção
do conhecimento. Trata-se de imaginar um futuro como um movimento em
que todas as racionalidades possam contribuir, inclusive a das crianças.
Nesta investigação defendeu-se uma abordagem pluridisciplinar, uma
discussão abrangente, global, das problemáticas subjacentes a esta categoria
social, e das questões que ela nos suscita. Só assim conseguiremos aproximar-nos
de uma compreensão dos mundos sociais e culturais da infância, procurando
incessantemente evitar generalizações falaciosas e simplificações ingênuas. Já
que os saberes sobre as crianças serão sempre uma aproximação e não uma
sobreposição do que se conhece sobre a infância e sobre as crianças.
Por esse motivo, não nos propusemos apresentar um conjunto de normas
de procedimentos no trabalho de investigação com crianças, mas partilhar um
conjunto de perplexidades e obstáculos que surgiram no processo investigativo.
A pesquisa foi uma multiplicidade de conversas, entre vários atores, que foi
sucessivamente sendo interrompida e retomada, com muitos silêncios e mais
esperas, de construções e des-construções de sentidos e significados face ao que
se estava a fazer e a construir. Comunicamo-nos, assim, adultos e crianças, de
múltiplas formas.
O tempo também foi fundamental, porque houve um crescendo de
experiências, saberes e conhecimentos sobre nós próprios e sobre o que
discutíamos, assim como um maior entendimento de como chegar às crianças
e elas a mim. Tentou-se privilegiar uma organização democrática das atividades,
numa idéia de nomadismo de circulação, ou seja, circulamos uns pelos espaços
dos outros.
Investigar sobre a infância pressupõe, para além de muitas outras coisas, que
o investigador deve ser social, cultural e lingüísticamente múltiplo e que adote
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uma postura flexível no trabalho com as crianças. Acrescentaríamos ainda como
subjacente a esta investigação o princípio da vigilância epistemológica contínua,
de forma a evitar a tentação de aceder ao conhecimento produzidos pelas
crianças e manipulá-lo ou transformá-lo em matéria-prima do conhecimento
do investigador. Além disso, “na investigação com crianças nunca nos tornamos
crianças, mantemo-nos sempre como um ‘outro’ bem definido e prontamente
identificável” (Graue e Walsh, 2003:10).
Talvez desta forma se consiga viajar entre esse arquipélago de identidades
de que se constitui os mundos sociais e culturais da infância.
As crianças disseram-nos que descobriram caminhos na participação e nós
encontramos outros caminhos possíveis no trabalho com elas.
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Pesquisa-intervenção: especificidades e aspectos da
interação entre pesquisadores e sujeitos de pesquisa
Maria Ignez Costa Moreira

Introdução
Este texto trata na primeira parte da especificidade da pesquisa-intervenção
na perspectiva da psicologia social latino-americana contemporânea e da
psicossociologia. Na segunda parte do artigo, serão apresentadas, a titulo de
ilustração, duas pesquisas-intervenção realizadas com adolescentes e, um
projeto de intervenção realizado junto a educadores de entidades de abrigo para
crianças e adolescentes. Serão enfocados nestes relatos a origem da demanda,
o desenvolvimento do processo da pesquisa-intervenção e seus resultados. À
guisa de conclusão, será feita uma aproximação da especificidade da pesquisaintervenção com o campo de trabalho com crianças e adolescentes em situação
de risco pessoal e social.
MACHADO (2004) considera que ao longo do século XX a metodologia
da pesquisa-intervenção foi se consolidando no campo das ciências sociais e
humanas. Ela situa como precursores os americanos Park e Mead; o psicodrama e
o sociodrama elaborados por Moreno na Europa; as pesquisas-ação de Kurt Lewin
nos Estados Unidos, as práticas do Instituto Tavistock na Inglaterra; as experiências
com os grupos operativos de Pichón-Rivière, na Argentina; a pesquisa participante
praticada por Paulo Freire, no Brasil, entre outras experiências.
A psicologia social contemporânea, tanto no Brasil quanto na América
Latina, tem suas raízes, segundo FREITAS (2000), na conhecida “crise” da
psicologia social que era praticada nos anos 60. Naquele momento, segundo a
autora, os pesquisadores da área voltaram seus olhos para
“as realidades sociais e cotidianas que se diferenciavam daquelas vividas nos
centros do domínio econômico, político e científico. Era como se a psicologia
e, especificamente dentro dela, um ramo denominada psicologia social, passasse a ter olhos para outras formas de configurações sociais e outras redes e
dinâmicas, interpessoais e interinstitucionais, que se travavam no cotidiano
409
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de setores e populações, até então pouco contemplados e considerados nos
modelos clássicos e tradicionais da psicologia” (FREITAS, 2000 pp.167-168).

A mudança de foco traz como conseqüência a busca de novas metodologias
que possibilitem a compreensão da realidade cotidiana. SANDOVAL
(2000) aponta que a psicologia social latino-americana produziu inovações
metodológicas que a tornam capaz de “colocar os esforços intelectuais a serviço
do desenvolvimento humano e da mudança social” (p.108).
Esta perspectiva da psicologia social assumida no continente latinoamericano e no Brasil aproxima-se da metodologia da pesquisa-intervenção,
contribuindo para o seu aprimoramento.
Quanto à psicossociologia, MACHADO & ROEDEL (1994) a definem
como uma “vertente da Psicologia Social”, que se ocupa dos grupos, das
instituições, das organizações consideradas como conjuntos concretos que só
podem ser encontrados na vida cotidiana. Nos anos 1950 os pesquisadores da
psicossociologia abandonam o método da pesquisa-ação, que se dedicava ao
estudo de grupos artificiais, e passam a desenvolver a metodologia da intervenção
psicossociológica, que os possibilitava aproximar-se do cotidiano concreto dos
grupos e envolver os seus sujeitos como agentes dos processos de mudança.
Desta breve contextualização histórica das práticas da psicologia social
e da psicossociologia, vamos reter alguns princípios fundamentais que têm
norteado a pesquisa-intervenção, em geral, e também o campo das práticas de
assistência e da defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. O primeiro
deles é o da consideração das realidades sociais e cotidianas que são construídas
e reconstruídas pelos sujeitos implicados. Nesta perspectiva, a própria prática
teórico-metodológica é também construída nas interações particulares que
são estabelecidas entre os sujeitos, ou seja, deste ponto de vista não é possível a
aplicação de modelos genéricos construídos a priori.
O segundo princípio está relacionado ao compromisso ético e político
da produção de práticas inovadoras que possam contribuir para a mudança
social. Neste sentido, a incorporação da exclusão e da violação de direitos
a que é submetido um contingente significativo de crianças e adolescentes
brasileiros, como tema relevante de pesquisa-intervenção, mostra que esta
é uma realidade cotidiana que deve ser desnaturalizada e problematizada, e
a psicologia social brasileira contemporânea é desafiada a comprometer-se
com ela, buscando formas que possam contribuir para a compreensão e a
superação desta realidade.
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Pesquisa-intervenção: características e especificidades
Ao propor uma definição para a pesquisa-intervenção, MACHADO (2004)
passa a adjetivá-la como “psicossocial”. A expressão psicossocial é útil para
nos lembrar que as dimensões psicológica e social não estão separadas, mas
articuladas nos processos de subjetivação. A definição proposta pela autora é:
“... pode-se definir a pesquisa-intervenção psicossocial como um trabalho de
produção de conhecimento sobre grupos, organizações, instituições, comunidades e movimentos sociais, fundado nas reflexões teóricas e descobertas
da psicologia social e da psicossociologia, e, simultaneamente, um conjunto
de práticas clínicas de consulta voltadas para o tratamento desses diferentes
conjuntos sociais e meios abertos.” (p.15).

Quanto às diferenças em relação às práticas clínicas, MACHADO (2004)
ressalta que estas implicam “uma opção metodológica e uma ampliação
do escopo da clínica”. (p.15). Ou seja, a dimensão clínica está presente na
pesquisa-intervenção como método que possibilita compreender a produção
de sentido dos sujeitos envolvidos nos diversos coletivos (grupos, organizações,
comunidades e famílias) para as suas experiências cotidianas e, ainda, por
possibilitar espaços para a livre circulação da fala destes sujeitos.
Desta definição retiramos uma primeira especificidade: a pesquisaintervenção não é realizada em uma situação artificial montada no laboratório
de pesquisa, mas com sujeitos e grupos concretos em situações cotidianas.
A segunda característica fundamental da pesquisa-intervenção é o fato dela
ser desencadeada pela demanda. Entretanto, a demanda não está dissociada da
oferta, lembra MACHADO (2004). As universidades, as fundações e os institutos
de pesquisa são instituições sociais que ofertam a produção de conhecimento e,
por isso são demandadas por estes coletivos concretos para que ajudem a buscar
soluções para os problemas.
A demanda, além de desencadeadora do processo da pesquisa-intervenção,
é ela própria objeto de análise do grupo envolvido no processo de pesquisa.
Este grupo, vale lembrar, é composto pelos sujeitos pesquisadores e sujeitos
pesquisados.
LEVY (1994), pesquisador do campo da psicossociologia, defende que a
própria noção de demanda revela “a articulação íntima entre o individual e o
coletivo” (p.105); deste ponto de vista, a demanda não é tomada no registro
individual, privatizada, mas no registro social. São os sujeitos concretos que
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em suas interações sociais produzem e enunciam as demandas; deste modo,
a demanda que provocou a pesquisa-intervenção será objeto de análise e
elaboração destes sujeitos, e o próprio processo da pesquisa-intervenção é
ocasião da produção de novas demandas.
Entendida desta forma, a noção de demanda mostra que o sujeito da
pesquisa-intervenção é um sujeito ativo, seja qual for o seu papel no processo
– o de pesquisador ou o de pesquisado. Vale ressaltar que também as crianças, os
adolescentes e os jovens são sujeitos ativos nos processos de pesquisa-intervenção.
Para LEVY (2004) “todo acontecimento psíquico, toda história singular, é eco de
acontecimentos sociais, inscritos em uma história coletiva que, reciprocamente,
“existe” e se desenvolve apenas se vivenciada por pessoas.” (p.105)
A demanda enunciada revela o desejo da mudança, ainda que paradoxalmente
revele igualmente a resistência à mudança. Isso aponta uma terceira característica:
o reconhecimento do campo social como perpassado por relações de poder e a
perspectiva de incluí-las no processo de trabalho. A demanda é o fio condutor
da relação de colaboração e de cooperação entre os pesquisadores e os
pesquisados; isso não significa que essa relação seja desprovida de conflitos. Os
conflitos e os jogos de poder estão presentes e são também objeto de análise no
processo da pesquisa-intervenção. Os pesquisadores atuam como mediadores
que possibilitam as manifestações verbais ou não-verbais dos sujeitos sociais
que participam da pesquisa-intervenção. A escuta dos pesquisadores não é
uma escuta passiva, mas, como lembra MACHADO (2004), “eles analisam,
interpretam, refletem, gravam, filmam, fazem a devolução do que escutaram,
pensaram e registraram, numa palavra, intervêm no conjunto social, vindos de
fora” (p.13).
O pesquisador que “vem de fora” é um elemento importante na produção
das mudanças, a sua presença é transitória, ele trabalha para tornar-se
desnecessário e poder ir embora, voltar ao seu lugar. Neste sentido, a pesquisaintervenção deve produzir o empoderamento destes coletivos, no sentido de que
os mesmos possam construir aprendizagens e produzir eles próprios soluções
de problemas e promover as mudanças sociais.
A quarta característica a ser ressaltada está relacionada à interação entre o
pesquisador e todos os sujeitos envolvidos, bem como a implicação deste com
o objeto de trabalho. O pesquisador é afetado pela pesquisa-intervenção; o fato
de assumir determinadas demandas, de fazer certas escolhas metodológicas,
tem relação com a sua própria história. Nessesentido, nos lembra LANE (1999),
“o pesquisador-produto-histórico parte de uma visão de mundo e do homem
necessariamente comprometida e neste sentido não há possibilidade de se gerar
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um conhecimento neutro, nem um conhecimento do outro que não interfira
na sua existência.” (p.18). Nesse sentido, o desenvolvimento do processo da
pesquisa-intervenção, a interação estabelecida com os coletivos com os quais
trabalha, também concorre para a transformação do próprio pesquisador.
A linha imaginária que supostamente separaria o sujeito-pesquisador do
objeto de pesquisa é rompida. A interação que se estabelece entre os sujeitos
(pesquisadores e pesquisados) é um elemento importante não só na condução da
pesquisa, mas na produção do conhecimento. Dito de outra forma, o pesquisador
não se comporta como o “expert” que traz um conhecimento pronto e préestabelecido, uma vez que a própria interação é um elemento importante na
construção de novos conhecimentos.
Para a pesquisa-intervenção o ato de conhecer e de intervir não são
momentos distintos. Conhecer é uma ação, portanto, uma intervenção, essaé a
quinta especificidade. A ação de conhecer não é solitária, mas relacional. Se o
pesquisador busca informações sobre determinada realidade, deverá conversar
com as pessoas, individualmente ou em grupo, deverá examinar registros
que foram elaborados por pessoas, com modos próprios de elaboração, de
compreensão da realidade, marcadas por seus contextos sócio-históricos. Por
outro lado, a prática de intervenção é ocasião de produção de conhecimento.
Este conhecimento é produzido por todos os sujeitos envolvidos. As experiências
cotidianas e práticas do coletivo, objeto da pesquisa-intervenção, são
sistematizadas, permitem descobertas e elaborações teórico-metodológicas.
Na pesquisa-intervenção a relação processo/produto merece também uma
reflexão. O produto final é imprevisível. Não se trata de partir de uma hipótese
elaborada inicialmente que será corroborada ou descartada. A pesquisaintervenção objetiva a transformação; no entanto, a mudança não pode ser vista
apenas como um produto final a ser alcançado, mas como um processo contínuo
de construção. A realização da pesquisa-intervenção é um dos elementos da
construção desta mudança, mas a pesquisa-intervenção não esgota em si todas
as possibilidades de transformação. É possível esperar que os coletivos que
participam de pesquisa-intervenção possam apropriar-se de ferramentas que
lhes possibilitem desenvolver processos de auto-análise e de autogestão.
Segundo Baremblitt (1992), a auto-análise é um processo que permite aos
coletivos a “re-apropriação” e a resignificação do saber sobre suas necessidades,
seus modos de funcionamento, seus problemas, suas possibilidades e seus limites.
Esse processo possibilita compreender que este saber é importante e contribui
para a superação das relações de subordinação estabelecidas com os grupos
sociais externos que detêm os “saberes científicos”. Saber e fazer podem então
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ser articulados, deste modo, à auto-análise levada a efeito pelos coletivos; isso
pode contribuir para o enfrentamento de outra dicotomia, aquela que separa a
teoria e a prática e aqueles que planejam dos que executam.
A autogestão é, para Baremblitt (1992), própria do grupo-sujeito. É
uma força instituinte, que permite ao grupo auto-organização. Permite
que os membros do grupo dividam tarefas, compartilhem saberes e tomem
coletivamente as decisões importantes para a realização de seus objetivos.
Pesquisa-Intervenção no trabalho com crianças e adolescentes
Vamos ressaltar a particularidade da interação entre pesquisadores adultos e
crianças e adolescentes pesquisados, no quadro da pesquisa-intervenção. Chauí,
citada por OLIVEIRA (1999), critica a idéia de “imaturo”, proposta nas pesquisas
das ciências biológicas e da psicologia do desenvolvimento, mostrando que, em
nossa sociedade, os “imaturos” têm sido considerados sistematicamente como
sendo a criança, o adolescente, a mulher, os negros, os índios, enfim, as minorias.
Em seguida, indagando sobre as conseqüências da idéia de imaturidade, Chauí
responde que essa idéia confere legitimidade às práticas de opressão. Crianças
e adolescentes são submetidos aos adultos pela assimetria de poder entre as
gerações, as mulheres, aos homens, através dos papéis de gênero, assimétricos
e desiguais, os negros, aos brancos, pela discriminação étnica, e os pobres, aos
ricos, pela distribuição desigual de bens materiais e simbólicos na sociedade
classista.
A promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (1990)
reflete que amplos setores da sociedade brasileira compartilham a idéia de que
crianças e adolescentes são sujeitos de direitos e que esses direitos devem ser
protegidos pelas instituições sociais e pelo Estado. A afirmação de que crianças e
adolescentes são sujeitos traz para o universo da pesquisa-intervenção algumas
implicações tanto éticas quanto metodológicas. Se passarmos a entendê-los
e a tratá-los como sujeitos de fala, de atividade, de linguagem, de afetividade
e de consciência, então nós,pesquisadores, devemos levar a sério os sentidos
construídos pelas crianças e pelos adolescentes para sua própria vida. Se as
crianças e os adolescentes passam a ser considerados como sujeitos de pesquisas,
as pesquisas devem passar a ser desenvolvidas com eles e não sobre eles.
Neste sentido, ALDERSON (2005) lembra que a sociologia da infância
tem chamado a atenção para as crianças enquanto “atores sociais competentes”.
Em seu artigo, ALDERSON (2005) relata as experiências das crianças como
pesquisadoras nas escolas inglesas, nas quais desenvolvem projetos cotidianos
de investigação, o que promove a educação entre pares de idade. As crianças
e os adolescentes participam, comumente, de pesquisas cuja condução é de
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responsabilidade dos adultos, mas têm sido cada vez mais convidadas a sair
do papel tradicional – aquele que fornece os dados – para colaborar como
pesquisadores ajudando a planejar perguntas, coletar, analisar e devolver os
dados da pesquisa.
Para que as crianças e os adolescentes possam ser co-pesquisadores e
participar efetivamente de projetos de pesquisa-intervenção, é preciso, além de
retirá-los da condição de “imaturos”, também devolver a eles sua condição de
sujeitos do tempo presente. OLIVEIRA (1999), pesquisando as relações entre
crianças e velhos, concluiu que ambos têm em comum o confisco do tempo
presente – a criança é “vir-a-ser” e o velho “já foi”; sem o tempo presente,
crianças e velhos não participam da vida pública, ficam apartados, não têm o que
dizer: um não sabe ainda e o outro não sabe mais. Crianças e adolescentes são
sujeitos do tempo presente e não apenas sujeitos de “vir-a-ser”. Sujeitos ativos em
construção e, tal como os adultos, inacabados e necessitados de mediação para
conhecer a si próprios e o mundo que os cerca, necessitam de reconhecimento
de sua identidade em construção.
Geralmente, a pesquisa-intervenção tem sido realizada por equipes
interdisciplinares. As demandas têm-se originado de coletivos compostos por
pessoas com diversas formações, tais como: psicólogos, sociólogos, assistentes
sociais, gestores públicos, profissionais da área de saúde, e também de lideranças
comunitárias, membros de conselhos de direitos, a exemplo dos Conselhos
Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, e este é o primeiro aspecto
de seu caráter interdisciplinar. O segundo é o da formação da própria equipe que
se encarregará do processo da pesquisa-intervenção, que usualmente conta com
profissionais da área de serviço social, de sociologia, de psicologia, entre outros.
Sem a pretensão de esgotar todas as especificidades da pesquisa-intervenção,
cabe finalmente ressaltar o momento da devolução dos dados analisados e
sistematizados para todo o grupo envolvido. A devolução é um momento
precioso de reflexão acerca da produção do grupo, que pode desencadear novos
discursos, análises e elaborações, e é momento, ainda, de afirmação da autoria
coletiva do conhecimento produzido.
A título de exemplo, destaco o trabalho realizado com os educadores
das entidades de abrigo conveniadas com a Prefeitura de Belo Horizonte. A
devolução resultou em um processo ativo de elaboração das experiências e do
registro da história das entidades de abrigo.
O diálogo com os autores citados nos permite traçar algumas especificidades
da pesquisa-intervenção que envolve crianças e adolescentes como sujeitos, bem
como aqueles que são responsáveis pelas políticas públicas e programas sociais
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destinados às crianças e aos adolescentes.
Na prática da pesquisa-intervenção com crianças e adolescentes, é
preciso considerar que as dimensões psicológicas e sociais são indissociáveis
e articuladas aos processos de subjetivação. As crianças e os adolescentes são
capazes de produzir sentidos para as suas experiências bem como de expressar
e compartilhar estes sentidos. São sujeitos sócio-históricos e ativos, capazes de
ações transformadoras.
A pesquisa-intervenção se dá em situações cotidianas e concretas em
diferentes níveis, tanto nos grupos que são responsáveis pela elaboração e
avaliação das políticas públicas de assistência às crianças e aos adolescentes
quanto nos diversos coletivos responsáveis pela execução destas políticas, pelo
atendimento diário às crianças e adolescentes em situação de medida de abrigo,
por exemplo.
Retomando a discussão anterior, consideramos que a demanda é produzida
nas e pelas interações. Ela não é propriedade daquele que a enuncia, aquele que
a enuncia é porta-voz de um coletivo. Neste sentido, tanto as crianças quantos
os adolescentes são construtores da demanda, bem como, seus enunciadores. É
preciso considerar que nem sempre a demanda é enunciada verbalmente, mas
através de outros registros de linguagem inscritos nos corpos, nas produções
simbólicas ou nos silêncios.
A pesquisa-intervenção deve concorrer para o empoderamento dos grupos
que dela participam. Quando crianças, adolescentes, suas famílias, os educadores,
os gestores de políticas públicas podem construir um espaço para a expressão,
a elaboração e transformação de seus cotidianos, e quando o conhecimento
produzido coletivamente é também apropriado coletivamente, entendemos que
o processo de empoderamento se faz. E, neste momento, os agentes externos do
processo da pesquisa-intervenção poderão se retirar.

Instrumentos de pesquisa-intervenção
Não é intenção tratar neste artigo, de modo aprofundado, dos instrumentos
de coleta de dados; a menção a alguns destes instrumentos é feita com a intenção
de sublinhar que estes dados são produzidos na interação entre pesquisadores e
pesquisados e, neste sentido, os instrumentos utilizados são mediadores.
Usualmente os instrumentos de pesquisa utilizados para coletar os dados
têm sido as entrevistas abertas, individuais ou em grupo, questionários e pesquisa
documental, entre outros. Vale aqui ressaltar que as entrevistas realizadas
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enfocam as representações elaboradas pelos próprios sujeitos de pesquisa.
Interessa ao pesquisador a visão do entrevistado sobre a temática em questão. As
entrevistas são também entendidas como ocasiões nas quais se desenvolve “uma
interação verbal que permite a obtenção do discurso de sujeitos determinados
sócio-historicamente” (MACHADO: 2002 p.34).
STENGEL e MOREIRA (2003) ressaltaram que o grupo focal, técnica de
investigação largamente utilizada em pesquisas qualitativas, é, ao mesmo tempo,
uma ocasião de coleta de dados e de intervenção. O grupo focal permite o
aprofundamento da compreensão do conteúdo das entrevistas individuais em
profundidade, uma vez que se constitui como um espaço para a expressão de
idéias, sentimentos e experiências.
A formação dos grupos é fundamental na pesquisa-intervenção por
possibilitar a produção coletiva. A utilização de grupos em pesquisas-intervenção
com crianças e adolescentes tem-se revelado instrumento importante, pois o fato
de estar entre iguais possibilita a fala, a circulação de experiências semelhantes
e o questionamento entre pares.
Além do recurso das entrevistas, os questionários com perguntas abertas,
fechadas ou mistas, podem ser úteis por permitir a aproximação com a temática
a ser trabalhada e, ainda, como recurso auxiliar para definir outros instrumentos
de coleta de dados que possibilitem complementar ou aprofundar a compreensão
do contexto da pesquisa.
A pesquisa documental pode também revelar-se, em alguns contextos,
um instrumento precioso que permite ao grupo recuperar sua história e
sistematizar suas experiências, redimensionar suas ações e produzir subsídios
para a elaboração de novos projetos. Um exemplo de utilização desse recurso
foi a pesquisa realizada por pesquisadoras do ICA – Instituto da Criança e do
Adolescente – PROEX – PUC Minas (2001) que produziu a sistematização dos
dados registrados no Conselho Tutelar da Regional Centro-Sul de Belo Horizonte
(MG) sobre a violência doméstica cometida contra crianças e adolescentes no
período de 1999-2000.Nessa experiência foram realizadas várias reuniões com o
grupo de Conselheiros Tutelares para a análise coletiva dos dados sistematizados,
e as discussões contribuíram para as reflexões sobre as concepções que estes
Conselheiros tinham de infância, de adolescência e de família. Essas reflexões
ajudaram o grupo a desconstruir preconceitos e a rever a própria prática de
atendimento das crianças, dos adolescentes e suas famílias.
De modo geral, a produção desses grupos tem sido tratada nas perspectivas
da análise qualitativa de conteúdo (Bardin, 1977) e da análise do discurso
(Maingueneau, 1989). Não cabe no escopo deste artigo tratar das diversas
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concepções teórico-metodológicas destas duas perspectivas de análise. Elas têm
em comum a busca por compreender as lógicas da comunicação e a produção
discursiva de sujeitos sócio-históricos em contextos determinados.
Pesquisas-intervenção: experiências no campo de trabalho com crianças
e adolescentes
As três pesquisas-intervenção tomadas como ilustrações neste artigo
foram desenvolvidas a partir de parcerias entre a universidade e instituições
públicas e privadas, e as duas primeiras objetivaram a produção de subsídios
para a elaboração de programas sociais e de políticas públicas de combate à
exploração do trabalho infanto-juvenil. A terceira resultou da demanda da
Secretaria Municipal Adjunta de Assistência Social de Belo Horizonte (MG) de
aprimoramento do serviço de abrigamento de crianças e adolescentes, bem como
a formação continuada dos educadores que trabalham em entidades responsáveis
pela execução da medida de abrigamento de crianças e de adolescentes em
situação de risco.
Estas demandas trouxeram problemas da política social que Rocha (2001)
define como “uma modalidade de política pública que visa a fornecer condições
básicas de vida à população” (p.15). Sob esta categoria de política social,
estão elencadas, segundo Rocha (2001), as políticas de saúde, de educação, de
habitação, de amparo a desempregados, às crianças, aos velhos, os programas
de renda mínima. As políticas sociais buscam resolver, em certo aspecto, o
problema da desigualdade e, conseqüentemente, da pobreza.
A aproximação da psicologia social com os programas e políticas sociais têm
contribuído para elaboração de alguns projetos nos quais têm sido resgatadas
duas grandes dimensões das demandas, especialmente daquelas demandas
dirigidas às equipes vindas da universidade. A primeira, aquela que MACHADO
(2004) chama de “opacidade das demandas”, ou seja, a ordem simbólica das
demandas de intervenção, dimensão esta que perpassa a vida dos grupos. Ou
seja, as demandas têm sido analisadas pelos coletivos e são tratadas de forma
mais ampla do que o mero atendimento pragmático das necessidades dos
diversos grupos.
A segunda é a dimensão universal do sujeito da política social articulada à
dimensão de sua singularidade. Dito de outro modo, o direito à igualdade não
pode anular o direito à diferença. É preciso considerar o contexto sócio-histórico
deste sujeito, seus valores, suas crenças, seu modo de produzir sentido para a
vida cotidiana. Neste sentido, as categorias de infância e de adolescência são
construções históricas e sociais, atravessadas por outras categorias, tais como
a de classe social, a de gênero, de etnia e de pertencimento geracional, ou seja,
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não podemos operar com a infância e a adolescência como se fossem categorias
universais e uniformes.
Outro denominador comum destas experiências é o fato de que as crianças e os
adolescentes são os sujeitos e também os destinatários destes trabalhos. A dimensão
de “sujeitos” está posta pelo Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (1990)
que considera, a todas as crianças e a todos os adolescentes, sujeitos de direitos, e
responsabiliza o Estado e as famílias pela proteção e respeito a esses direitos.
No entanto, estes sujeitos não são “destinatários” passivos de programas e
políticas sociais feitos para eles, a partir de posições universalistas. Ao contrário,
são sujeitos capazes de formular e expressar os sentidos elaborados para as
suas vivências cotidianas e suas demandas e, também de resistir, de recusar e
de reivindicar.
As pesquisas tomadas como exemplos neste artigo foram desenvolvidas por
equipes interdisciplinares a partir da demanda tanto de setores governamentais
quanto não-governamentais que buscavam na Universidade subsídios teóricometodológicos que permitissem a elaboração de programas sociais e de políticas
públicas para o combate à exploração do trabalho infanto-juvenil e a defesa dos
direitos das crianças e dos adolescentes.
Exemplo 1: a indissociabilidade da produção de conhecimento do
processo de intervenção

Entre 2001-2002, foi realizada a pesquisa “Narrativas infanto-juvenis
sobre o trabalho doméstico em Belo Horizonte: histórias de vida das meninas”,
Belo Horizonte. Este trabalho foi desenvolvido com financiamento e apoio da
ONG Save The Children. Os dados obtidos nesta pesquisa permitiram uma
compreensão mais acurada dos significados produzidos sobre a experiência do
trabalho doméstico entre adolescentes de 12 a 18 anos.
Este estudo teve duas grandes motivações. A primeira surgiu da análise
dos resultados das pesquisas de ROSEMBERG (1994) e do ICA/LUMEN PUC
Minas (2000) sobre a situação de crianças e de adolescentes em situação de rua
nas cidades de São Paulo e de Belo Horizonte. Desde os anos 1990 as pesquisas
mostravam que a maior parte das crianças e dos adolescentes encontrados nas
ruas dos grandes centros urbanos era do sexo masculino. A indagação imediata
foi: onde estão as meninas? A resposta mais evidente: as meninas estavam em
casa. Protegidas? Nem tanto e nem sempre. Muitas vezes o espaço doméstico
impede a visibilidade da exploração e da violência. Entre as formas de violência,
encontramos a exploração do trabalho doméstico.
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A segunda veio do “Programa de prevenção e eliminação do trabalho
doméstico de crianças e de adolescentes em casa de terceiros na América do
Sul - OIT (2001-2002)”, que desenvolvia um diagnóstico sobre as condições
do trabalho doméstico realizado por crianças e por adolescentes nas cidades
de Belo Horizonte, através de estudo quantitativo. Os questionários também
foram aplicados por equipes locais nas cidades de Recife e de Belém, no Brasil,
além das capitais da Colômbia, Peru e Paraguai, tendo em vista a comparação
destas diferentes realidades.
Esse diagnóstico foi planejado a partir de algumas pressuposições, entre
elas a de que as crianças e os adolescentes trabalhadores domésticos haviam
perdido o vínculo com suas famílias de origem; que eram iniciadas nestas
atividades por exigência de seus pais e/ou adultos responsáveis, e, finalmente, que
trabalhavam em casas de famílias de classe média e que não tinham os direitos
trabalhistas respeitados. O propósito dos pesquisadores envolvidos era o de
produzir subsídios para as políticas públicas e para as agendas dos organismos
internacionais de combate à exploração do trabalho doméstico infanto-juvenil e
para a elaboração de programas sociais de inclusão destas crianças e adolescentes
através de atividades educativas e culturais. Além disso, de acordo com legislação
de cada país, promover o cumprimento dos direitos trabalhistas dos jovens, no
caso do Brasil, a partir dos 16 anos de idade.
O estudo qualitativo buscou a participação efetiva das adolescentes na sua
realização. A utilização da estratégia do grupo focal foi de grande importância
no processo de intervenção psicossocial.
O trabalho doméstico tem como característica básica a invisibilidade.
Aliás, cabe ressaltar uma distinção conceitual proposta pela OIT – Organização
Internacional do Trabalho sobre o “trabalho doméstico” e o “serviço doméstico”.
O trabalho doméstico é aquele realizado, usualmente, em casa de terceiros ou
para terceiros, pelo qual a empregada recebe um salário em dinheiro ou alguma
recompensa do tipo cesta básica, roupas e outros objetos. Quanto ao serviço
doméstico, é aquele realizado na própria casa, que não configura nenhuma
relação laboral entre aquele que o presta e aquele que é o beneficiário do serviço,
ou seja, quem desempenha o serviço doméstico não recebe qualquer tipo de
remuneração.
A busca de contato com os sujeitos para a pesquisa mostrou que tanto
quanto a atividade do trabalho e/ou serviço doméstico também eram “invisíveis”
seus atores. Nos Conselhos Tutelares, os registros de exploração do trabalho
domésticos de crianças e de adolescentes na cidade de Belo Horizonte, eram
praticamente inexistentes. Quando havia alguma referência a esse tipo de
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violação de direitos nos registros dos Conselhos, esse não era o motivo principal
de busca de ajuda naquele equipamento social. Tais casos, ainda que escassos,
serviram para a formação de uma rede de indicações, ou seja, uma adolescente
indicou uma amiga e esta outra, e desta forma chegamos a um grupo inicial de
19 adolescentes entre 12 e 18 anos.
As adolescentes identificadas através dos Conselhos Tutelares e da rede de
informação foram convidadas para uma primeira reunião na Universidade.
Nesse primeiro contato elas foram informadas dos objetivos da pesquisa e
foram consultadas sobre o interesse delas em participar. Foi esclarecido que
esta participação envolvia a disponibilidade para uma entrevista individual e
a participação no grupo.
As entrevistas abertas enfocaram a história familiar, escolar, social, afetivosexual e as experiências de trabalho e/ou serviços domésticos das adolescentes.
O momento das entrevistas permitiu às adolescentes a expressão e elaboração
de seus sentimentos e de suas idéias sobre suas experiências e suas relações
sociais de modo amplo. A compreensão do universo simbólico das adolescentes,
da importância da aprendizagem das atividades domésticas, entendida, por
elas, como um legado transmitido entre gerações de mulheres, é importante
para a elaboração de programas que visam à intervenção para a superação da
experiência do trabalho explorado na esfera doméstica.
Foi formado um grupo com 10 adolescentes, após a realização das entrevistas
individuais, com o qual foram realizadas três sessões de grupo focal. Entre as
vantagens desse procedimento, é possível destacar a possibilidade de promover
a discussão entre iguais (grupo de adolescentes) de um tema determinado
o (trabalho doméstico). O grupo focal representou, ao mesmo tempo, uma
ocasião para a coleta de novos dados, -por exemplo, sobre a interação entre as
adolescentes - e uma oportunidade de intervenção, uma vez que foi oferecido
às adolescentes um espaço para expressão e elaboração dos sentidos produzidos
para as suas experiências cotidianas.
Na primeira sessão, foi apresentada às adolescentes convidadas a proposta
da pesquisa, e iniciamos uma discussão sobre os sentidos do trabalho/serviço
domésticos. Nessa ocasião elas fizeram uma visita ao Campus da Universidade,
que não conheciam, acompanhadas das bolsistas da pesquisa. Entre os espaços
visitados, a Biblioteca mereceu grande atenção das adolescentes, uma vez que
a maioria delas freqüentava a escola noturna, algumas em fase de conclusão
do ensino fundamental e outras iniciando o ensino médio. As bolsistas da
pesquisa, acompanhadas das adolescentes, fizeram uma busca bibliográfica
nos bancos de dados, utilizando como palavras-chave “trabalho-doméstico” e
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“serviço-doméstico”; ao ver a lista de referências elas comentaram “existe gente
que estuda o que a gente faz então, o que a gente faz deve ser importante!”. Essa
experiência repercutiu nas discussões do grupo.
No encontro seguinte, as adolescentes utilizaram uma máquina fotográfica
e registraram sua ida ao Campus. Elas escolheram lugares e montaram cenários
para a produção das fotos. Foram feitas fotos tanto da arquitetura do Campus
quanto delas próprias em situações lúdicas, por exemplo, brincando de desfilar
numa rampa. As fotos permitiram a discussão sobre os seus projetos de futuro.
As adolescentes receberam, ao final da pesquisa, uma porta-retrato com a sua
própria foto.
Na terceira e última sessão do grupo, foi utilizado como recurso mediador
a exposição do filme “Domésticas - O filme”. Este recurso foi muito útil
por permitir ao grupo a identificação com as personagens do filme e o
desenvolvimento de uma reflexão crítica sobre as relações entre as patroas e as
empregadas domésticas.
A participação destas adolescentes neste estudo foi de fundamental
importância para a melhor compreensão dos sentidos dos dados quantitativos
sobre a situação do trabalho doméstico de crianças e de adolescentes na cidade
de Belo Horizonte. Essa pesquisa permitiu algumas aprendizagens. A primeira
delas é que não é possível a elaboração de um de programa de erradicação
da exploração do trabalho doméstico de crianças e de adolescentes sem a
consideração rigorosa do contexto sócio-histórico de pertencimento destas
adolescentes.
As adolescentes desta pesquisa mostraram que o treinamento para a realização
das tarefas domésticas é parte da socialização para o desempenho do papel de
gênero feminino e, por isso, destinado às meninas, e compreendido como parte de
seu processo de construção identitária. As responsáveis por este treinamento são,
ao longo de muitas gerações, as mulheres. Esse treino inicia-se precocemente, a
partir dos 6 anos; as filhas recebem de suas mães a responsabilidade em substituílas em suas próprias casas, cozinhando, lavando, cuidando de crianças menores,
doentes e velhos, enquanto elas trabalham em casas de terceiros.
Usualmente as adolescentes trabalham na casa de suas vizinhas, também
lá substituindo as mulheres adultas que, como suas mães, são empregadas
domésticas em casas de famílias de camadas médias. Esse trabalho gera uma
renda que, ainda que mínima, lhes permite consumir roupas, sapatos, acessórios,
maquiagem e lazer, emblemáticos de seu grupo de pares.
As adolescentes contribuíram, neste estudo, para a formulação de dez
recomendações a serem incorporadas pelos programas sociais e políticas públicas
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destinadas ao combate da exploração do trabalho infanto-juvenil, a saber:
fortalecimento da educação escolar; programas de geração de renda e capacitação
destinados aos adultos da família; programas destinados à capacitação para o
trabalho de adolescentes; programas de lazer e cultura voltados para os jovens;
programas para a promoção da saúde sexual-reprodutiva das adolescentes;
formação de grupos de reflexão para adolescentes; programas especiais para
jovens entre 18 e 21 anos; implementação da rede de serviços públicos, tais
como creches e programas de jornada ampliada, que atende aos filhos das
mães trabalhadoras; campanhas publicitárias que sensibilizem a população
quanto à exploração do trabalho doméstico e o risco de acidentes que a inclusão
de crianças pequenas nas atividades domésticas acarreta; e, finalmente, a
continuidade de estudos sobre o serviço doméstico, este ainda mais invisível que
o trabalho doméstico, realizado por crianças e por adolescentes no Brasil.
As adolescentes que participaram desta pesquisa foram em sua maioria
incluídas em atividades de formação cultural desenvolvidas pela ONG “Circo
de Todo Mundo”. Além disso, os resultados desta pesquisa qualitativa foram
incorporados ao “Programa de prevenção e eliminação do trabalho doméstico
de crianças e de adolescentes em casa de terceiros na América do Sul - OIT”.
Os resultados deste trabalho foram publicados em um livro bilíngüe que
objetivou despertar entidades governamentais e não-governamentais, nacionais
e internacionais para a realidade do trabalho/serviço doméstico, bem como
sensibilizar outros pesquisadores para o tema.
Exemplo 2: a interação de pesquisadores e pesquisados: suas dificuldades

A segunda pesquisa que ilustra este texto foi realizada em 2002 e tratou da
exploração trabalho infanto-juvenil no Vale do Jequitinhonha e Norte Mineiro, duas
regiões consideradas como das mais pobres do estado de Minas Gerais e do Brasil.
Este trabalho foi iniciado a partir da demanda da Delegacia Regional do Trabalho
de Minas Gerais à PUC Minas, que o realizou através da parceria interna entre o
Instituto da Criança e do Adolescente (ICA), o Instituto de Relações do Trabalho
(IRT) e do Curso de Mestrado em Ciências Sociais: Gestão das Cidades.
A pesquisa foi desenvolvida na intenção de produzir subsídios que
permitissem à DRT - MG um conhecimento mais aprofundado da situação de
exploração do trabalho infanto-juvenil nesta região. A DRT-MG buscava ampliar
suas ações, além da denúncia e da punição dos responsáveis pela exploração do
trabalho infanto-juvenil, e pretendia a elaboração de estratégias para prevenir
novas situações de exploração.
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O grupo de pesquisadores, formado por professores e alunos de diversos
cursos de graduação e de pós-graduação, estabeleceu uma interação intensa, e em
um curto espaço de tempo com o público-alvo da pesquisa. Esse era composto
por educadores, técnicos formuladores e/ou executores de políticas públicas,
parlamentares, membros de organizações não-governamentais, empresários e
gestores, sindicalistas e familiares, bem como crianças e adolescentes. A equipe
responsável pela execução da pesquisa deslocou-se de Belo Horizonte para as
cidades do Vale do Jequitinhonha e do Norte Mineiro.
Entre os vários aspectos da exploração trabalho infanto-juvenil essa
pesquisa buscou também delinear a situação da exploração sexual comercial
de crianças e de adolescentes nessa região, através do contato com as mesmas,
bem como suas famílias e agentes sociais que trabalham em instituições de
combate a essa exploração e de assistência às suas vítimas. Esse exemplo é útil
para discutir as dificuldades de aproximação dos pesquisadores com as crianças
e os adolescentes que vivem a situação de exploração sexual. A qualidade da
interação entre os pesquisadores e os sujeitos pesquisados, como já vimos, é
um aspecto importantíssimo para a pesquisa-intervenção. O conhecimento e as
transformações são produzidos no contexto sócio-histórico desta interação.
Os resultados desta pesquisa realizada no Vale do Jequitinhonha e Norte de
Minas confirmam a afirmação dos pesquisadores citados, pois, ao mesmo tempo
que apontaram a existência da exploração sexual de crianças e de adolescentes
naquela região, revelaram que essa é uma realidade a ser ocultada. São muitos os
fatores que contribuem para a ocultação dessa realidade. É comum que os agentes
da exploração sexual de crianças e de adolescentes sejam pessoas de prestígio social,
econômico e político em suas cidades, o que constrange possíveis denúncias. Além
disso, crianças e adolescentes são duplamente submetidos pelas relações assimétricas
de poder. De um lado, a submissão de idade (os agentes da exploração são adultos)
e, de outro, a submissão de gênero (os agentes da violência ocupam posição de
gênero masculino); desse modo as crianças e os adolescentes são silenciados pelo
medo de sofrer mais violência e também pela culpa e pela vergonha.
O tema da exploração-sexual de crianças e de adolescentes foi contemplado
em parte do questionário aplicado. Percebeu-se que esse instrumento gerou
constrangimentos tanto para os sujeitos – crianças, adolescentes, familiares e
educadores sociais – quanto para os pesquisadores.
A ida dos pesquisadores ao campo produziu um grande impacto sobre os
próprios pesquisadores. O sentimento de vergonha atravessou o contato dos
pesquisadores com os pesquisados. E a vergonha impediu a fala dos sujeitos.
Do lado dos entrevistados, a inibição em falar de uma atividade sabidamente
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“condenada” do ponto de vista social, além do receio sobre o uso das informações
como uma denúncia. Algumas das entrevistas foram realizadas na presença de
membros do Conselho Tutelar ou do Comissário da Infância e Juventude.
Entre os entrevistadores,o receio de invadir a privacidade dos sujeitos ao
abordarem suas histórias, tanto afetivo-sexuais quanto de exploração sexual,
acarretou um clima de inibição no qual o discurso produzido mais ocultou
do que revelou os sentidos produzidos pelos sujeitos para as suas experiências
cotidianas. E os sujeitos – tanto entrevistados quanto entrevistadores - mais se
silenciaram do que falaram.
Para tratar do tema da exploração sexual de crianças e adolescentes, é
necessário estabelecer com as famílias e as próprias crianças e adolescentes
uma relação de confiança para que, mais do que delimitar o problema, se
possa produzir a superação desta exploração. STENGEL e MOREIRA (2002,)
analisando os procedimentos metodológicos da pesquisa, ressaltaram que:
“A pesquisa é uma situação de constante descoberta e a aprendizagem e neste sentido, a aprendizagem do pesquisador não se esgota nos treinamentos prévios à ida
ao campo, ela é contínua e construída ao longo de toda a pesquisa.”(p.230).

O tema da exploração sexual de crianças e de adolescentes tem uma
dimensão pública revelada nas estatísticas, pela mídia, pelas organizações de
defesa das crianças e dos adolescentes. O quadro da exploração sexual de crianças
e de adolescentes é freqüentemente associado às causas macro-estruturais, tais
como a pobreza extrema. Esses aspectos são verdadeiros, mas não são os únicos.
É preciso considerar também os fatores de ordem micro-sociais, tais como
as relações familiares ainda pautadas nas desigualdades hierárquicas entre as
gerações e os gêneros, que produzem um quadro de violência doméstica.
Para conhecer profundamente estes aspectos, é preciso que os pesquisadores
possam aproximar-se do cotidiano destas pessoas. Os adolescentes, sobretudo,
podem ser envolvidos na elaboração das estratégias de aproximação com seus
pares; afinal, eles conhecem sua linguagem e seus valores e podem compor como
co-pesquisadores as equipes de pesquisa.
Exemplo 3: A demanda de intervenção e a produção de conhecimento: Projeto
Político-Educativo para entidades de abrigo da cidade de Belo Horizonte

O último trabalho escolhido para ilustrar este artigo não foi realizado
diretamente com crianças e adolescentes, mas foram elas as destinatárias últimas
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deste trabalho. É um exemplo útil para ilustrar que a demanda de intervenção
é um processo que envolve a elaboração de conhecimento eque transforma a
demanda inicial no cotidiano do trabalho.
Em 2005, a Coordenação do Programa de Abrigo para Crianças e
Adolescentes, órgão da Secretária Municipal Adjunta de Assistência Social de
Belo Horizonte (MG), demandou um programa de aprimoramento para os
educadores da entidades de abrigo conveniadas com a Prefeitura.
O ponto de partida para a elucidação desta demanda foi o texto do “Projeto
Político-Educativo para as Entidades de Abrigo”. Este Projeto é o resultado de
um esforço coletivo que envolveu em 2001 educadores, técnicos da Prefeitura,
membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, na
Realização do seminário “O Atendimento às Crianças e Adolescentes sob Medida
de Proteção Abrigo – Construção de Projeto Político Educativo”.
O título do projeto traz um termo composto: político-educativo, uma
vez que as entidades de abrigo têm uma dimensão política, no que se refere à
proteção e defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes,e outra educativa,
em sentido amplo, de socialização das crianças e dos adolescentes e de sua
formação para o exercício pleno da cidadania. O Projeto Político-Educativo
é apresentado como uma tarefa a ser realizada coletiva e participativamente.
Após o momento inicial de elaboração, o passo seguinte é o da implantação,
seguido da avaliação e do aprimoramento, de modo que o Projeto se renove
sempre com a prática.
Este Projeto Político-Educativo foi elaborado segundo dois eixos. O
primeiro eixo é o da avaliação processual e continuada, que concorre para uma
prática cotidiana refletida, o que resulta na práxis. O termo práxis aponta para
o sentido da relação transformadora entre a teoria e a prática. Dito de outro
modo, a prática de trabalho com crianças e adolescentes nas entidades de
abrigo necessita de ser iluminada pelas teorias que possibilitam compreender
a infância e a adolescência, a família, a aprendizagem, as políticas públicas, os
processos grupais que acontecem nas entidades e casas de abrigamento, entre
outros temas, o que exige uma formação continuada de todos aqueles envolvidos.
Por sua vez, a prática cotidiana produz conhecimento sobre as crianças, os
adolescentes, as famílias, as políticas públicas e os processos de aprendizagem
e grupais, e este conhecimento compartilhado e sistematizado ilumina e alarga
a dimensão teórica.
O segundo eixo considera a complexidade das atividades desenvolvidas
pelas entidades de abrigo, que envolvem um binômio cuidar/educar. O cuidado
com o outro envolve as ações de acolher, de alimentar, de vestir, de abrigar e
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são ocasiões que suportam a construção de vínculos afetivos, tendo também
caráter socioeducativo.
Essa intervenção foi desenvolvida entre 2005-2006, através da metodologia
das “oficinas”, que, segundo AFONSO (2000), pode ser compreendida como um
trabalho realizado com grupos, sem um número pré-determinado de encontros
ou de participantes, e que se dedica a elaborar uma questão central; no presente
trabalho, as experiências do acolhimento das crianças e dos adolescentes nas
entidades de abrigo. A experiência grupal das oficinas valoriza os diferentes
saberes de seus membros, de forma que todos ensinam e aprendem.
A proposta do trabalho foi feita em uma reunião da qual participaram
os educadores e os diretores das entidades, os técnicos da Prefeitura e as duas
estagiárias de psicologia. Nosso ponto de partida foi o de refletir sobre a história
das Entidades de Abrigo. Puxando os fios da história, vimos que na verdade
são muitas as histórias: a história social, a história da instituição, a história dos
educadores, a história das crianças, dos adolescentes e de suas famílias.
A partir do resgate dessa história o grupo foi apontando os temas para as
outras oficinas, entre eles: o cotidiano na unidade de abrigo; o momento da
chegada e da partida das crianças e dos adolescentes; as concepções sobre a
infância, a adolescência e a família; as relações com a escola, as questões sobre
o brincar e sobre a sexualidade; as questões de limite e das relações com as
figuras de autoridade; os projetos de vida das crianças e dos adolescentes; os
casos considerados “bem” e “malsucedidos”; o desligamento das crianças e dos
adolescentes das entidades de abrigo, a trajetória de abrigamento, o tempo de
permanência e a transitoriedade das crianças e dos adolescentes das entidades
de Abrigo.
As Entidades de Abrigo podem ser compreendidas em sentido amplo como
instituições educativas e, neste sentido, sua finalidade é o cuidado, é a existência
das pessoas, e não a produção de bens materiais ou de serviços. É nesse sentido
que Enriquez (1997) utilizará a expressão “instituições da existência” para
aquelas que se ocupam das pessoas, do cuidado, da educação, da assistência.
Nas Entidades os educadores têm também a função de mediação entre a criança
e/ou o adolescente e a sua família de origem ou a família substituta e também com
a escola que estes freqüentam, com as instituições jurídicas responsáveis pelos
encaminhamentos daqueles que são acolhidos nas entidades, com as instituições
de saúde, habitualmente próximas da Casa que os atendem e, finalmente, com os
integrantes de equipamentos sociais disponíveis na comunidade.
Na oficina que se ocupou do tema da transitoriedade, um dos membros
expressa a sensação de invisibilidade do trabalho que realizam: “Estamos num
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lugar onde o trabalho não tem um produto”. Eles colocaram que fazem parte
de um momento da história das crianças e dos adolescentes, mas não ficam
sabendo depois do desligamento o curso desta história.
As crianças e os adolescentes chegam às entidades com histórias de vínculos
afetivos fragilizados ou interrompidos com seus pais, irmãos, professores, colegas
de escola e amigos. A quebra dos vínculos afetivos traz sofrimento e, muitas
vezes, as crianças e os adolescentes desenvolvem uma série de mecanismos e
modos para não criar vínculos afetivos com os companheiros do Abrigo e com
os educadores. Estes mecanismos servem para defendê-los de novos sofrimentos;
afinal, eles antecipam que a ligação será quebrada, antecipam que viverão
novamente outras situações de perda.
Por outro lado, os educadores também podem viver certo temor de criar
vínculos com as crianças e os adolescentes, pois também temem sofrer ao vê-los
partir e, mesmo sem perceber, acabam por evitar, defensivamente, a aproximação
mais espontânea e afetiva. Eles receiam criar certa dependência das crianças e
dos adolescentes, tanto com eles quanto com a própria situação de abrigamento,
o que dificultaria o desligamento destes com a entidade de abrigo.
Tanto a construção de novos vínculos quanto a mediação são ferramentas
importantes que possibilitam a saída da criança e do adolescente do abrigo, para
que possam retornar às suas famílias de origem ou que possam ser inseridos
em famílias substitutas. Ajudar as crianças e aos adolescentes a não ficarem
retidos no abrigo é uma forma de defesa de seus direitos à convivência familiar
e comunitária.
As oficinas foram avaliadas por seus participantes em vários momentos de
seu processo. A avaliação em processo permite sempre a correção dos rumos
de uma atividade. Também realizamos uma avaliação ao final das oficinas; esse
material é muito precioso para o aprimoramento da própria dinâmica.
O material produzido foi registrado, e em 2006 o trabalho foi de
sistematização, com a participação de todos os envolvidos. Foram realizadas
algumas reuniões para discussão e avaliação do “rascunho” do livro produzido
sobre esta experiência. Atualmente estão sendo tomadas as providências para
a sua efetiva publicação.

Considerações finais
Na intenção de concluir estas reflexões, vamos buscar aproximar as
especificidades da pesquisa-intervenção das especificidades encontradas no campo
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de trabalho relacionado às questões da infância e da adolescência brasileiras. Vamos
aproximar quatro das especificidades da pesquisa-intervenção, a saber: (1) a eleição
do cotidiano como de trabalho; (2) a articulação entre a produção de conhecimento
e a intervenção; (3) a consideração da demanda como ponto de partida e, (4)
a superação da dicotomia sujeito/objeto na condição particular de crianças e
adolescentes em situação de risco pessoal e social como sujeitos que compõem os
grupos com os quais temos desenvolvido o trabalho de pesquisa-intervenção.
A prática contemporânea da pesquisa-intervenção elege o cotidiano como
lugar de sua realização, e esta postura tem contribuído para a superação de
algumas dicotomias na produção de conhecimento. Aprendemos que o ato de
conhecer não está dissociado do ato de intervir. Não é possível uma sucessão
temporal, primeiro conhecer e depois planejar uma intervenção porque o
conhecimento é construído no cotidiano e não fora dele. Para conhecer a
realidade cotidiana, é preciso fazer algumas indagações, e estas indagações são
formuladas a partir do lugar ocupado pelos sujeitos envolvidos na pesquisaintervenção. O diálogo, a interação entre os sujeitos, é lugar de produção de
discursos, de restauração da história, de elaborações.
O cotidiano das crianças e dos adolescentes em situação de risco pessoal e
social envolve uma rede complexa de relações familiares, comunitárias, escolares,
assistenciais e jurídicas. Compreender este cotidiano é um desafio permanente,
há muitas vozes a serem ouvidas, há conflitos, ruídos de comunicação entre
os diversos equipamentos envolvidos, há uma série de ritos burocráticos, e
as crianças e os adolescentes podem ficar perdidos neste emaranhado. Então
a primeira tarefa no processo de condução de uma pesquisa-intervenção é a
criação de um espaço para que as crianças e os adolescentes possam ser ouvidos,
e para que os diversos atores dos equipamentos sociais possam igualmente ser
ouvidos. Além disso, estes espaços devem favorecer à conexão dos diversos
segmentos em torno de sua tarefa comum que é a promoção dos direitos das
crianças e dos adolescentes.
A articulação entre a produção de conhecimento e a intervenção não pode
ser negligenciada, o registro das experiências feito coletivamente por todos os
envolvidos no processo da pesquisa-intervenção é primordial. A elaboração
do registro permite resgatar os saberes construídos e o processo de novas
significações produzidas.
É comum que as demandas para o desenvolvimento de uma pesquisaintervenção revelem queixas dos trabalhadores na área de assistência à infância
e à adolescência, quer no nível de planejamento quer no nível de execução,
de que o seu trabalho não tem continuidade, que é constituído por uma série
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de repetições. Além disso, queixam-se do desconhecimento da história da
instituição na qual trabalham e da alta rotatividade de profissionais. Essas
queixas afirmam a necessidade do registro das experiências o qual pode ser feito
de diversos modos, por meio de textos, vídeos, fotos, desenhos, entre outros.
O ponto de partida para a realização da pesquisa-intervenção é a demanda
e, para esclarecê-la, o trabalho se inicia usualmente com algumas reuniões,
algumas entrevistas. As reuniões que envolvem os grupos, as entrevistas - sejam
individuais ou coletivas-, são momentos de produção. No marco da pesquisaintervenção os sujeitos envolvidos não são tomados como “banco de dados”
prontos a fornecer algumas informações; temos entendido que o discurso dos
sujeitos envolvidos é produzido na interação que se desenvolve no próprio ato
da pesquisa. Entendemos que esta interação modifica a demanda inicial, bem
como os envolvidos no processo; desse modo, a pesquisa-intervenção não é feita
“sobre” um grupo, mas “com o grupo”.
A demanda muitas vezes aparece na forma de um pedido por “cursos
de capacitação” destinados aos profissionais que trabalham nos diversos
equipamentos da esfera da assistência. Esse pedido deve ser objeto de discussão
coletiva e revela muitas vezes um desconhecimento e uma desvalorização do
conhecimento produzido nas experiências cotidianas destes profissionais.
O pedido do “curso de capacitação” não atendido dá lugar ao envolvimento
coletivo de avaliação e aprimoramento da própria experiência e à busca ativa
e crítica por novas informações por parte de todos os envolvidos no processo
da pesquisa-intervenção.
A pesquisa-intervenção tem contribuído para o rompimento da dicotomia
que separa “sujeitos” de “objetos” de pesquisa. A pesquisa-intervenção só
pode ser realizada a partir do encontro de sujeitos em torno de um problema
comum. Sujeitos que ocupam posições diferentes, que têm experiências
distintas, conhecimentos diversos, mas que buscam operar com as diferenças
sem convertê-las em desigualdades ou em posições hierárquicas rígidas.
A pesquisa-intervenção que envolve crianças e adolescentes tem desafiado
todos a incorporar o princípio colocado no ECA de que crianças e adolescentes
são sujeitos de direitos. É preciso estarmos muito atentos para que essa afirmação
não se torne apenas uma expressão genérica, ou se retórica, uma vez que ela traz
conseqüências concretas para a prática da pesquisa-intervenção.
Se aceitamos este principio proposto pelo ECA, passaremos a tomar as crianças
e os adolescentes como sujeitos ativos, sujeitos de linguagem, capazes de produzir
sentidos para as suas experiências, de fazer indagações. Entendidos como sujeitos,
as crianças e os adolescentes tornam-se parceiros e não, objetos passivos.
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Finalmente, as pesquisas-intervenção na área da infância e da adolescência
têm sido realizadas através de parcerias entre as universidades e os equipamentos
públicos governamentais e não-governamentais. Estas parecerias têm contribuído
para a formação de profissionais nas mais diversas áreas mais sensíveis à condição
de exclusão e de violação de direitos a que é submetida uma parcela significativa
das crianças e adolescentes brasileiros.
Nas últimas décadas, as universidades brasileiras têm incorporado as
questões contemporâneas da infância e da adolescência. Elas têm efetivamente
contribuído, como destaca KRAMER (1996), para o delineamento de “um
referencial para o estudo da infância, concebendo a criança na sua condição
social de ser histórico, político e cultural”. (KRAMER, 1996, p.13).
Deste modo, tem sido cada vez mais afirmada a pertinência da pesquisaintervenção no campo da infância e da adolescência, uma vez que ela permite
articular a produção de conhecimento e a intervenção, afirmando o compromisso
da universidade com a transformação da realidade.
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Revisão do horizonte belo: o ponto de vista de crianças e
adolescentes de Belo Horizonte
Eline Maria Fernandes Rennó

Introdução
O presente trabalho trata da ação de crianças e adolescentes em seu esforço
coletivo de produzir saber e compreensão sobre o modo pelo qual a cidade
contemporânea transforma suas relações sociais. O Projeto inicial, que lhe deu
origem, denominado “O igual, o estranho e o inimigo: socialidades urbanas
no novo milênio”, foi apresentado ao FIP - Fundo de Incentivo à Pesquisa,
da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da PUC-Minas, em 2003, e seu
desenvolvimento se deu durante o ano de 2004, de modo a constituir como
pólo interlocutor a pesquisas semelhantes realizadas nas cidades do Rio de
Janeiro, Fortaleza e São José dos Campos. O projeto foi desenvolvido pelo
NIPIAC - Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa e Intercâmbio para a Infância e
a Adolescência Contemporâneas, da UFRJ, sob a coordenação de Lúcia Rabello
de Castro.
Aplicado na cidade de Belo Horizonte, em 33 crianças, que vivem em
um aglomerado, e 11 adolescentes, moradores de um bairro tradicional,
problematizou-se também a condição urbana como modo específico de
subjetivação no contemporâneo. As cidades brasileiras, notadamente a cidade
do Rio de Janeiro, onde se desenrolou o projeto anteriormente citado, ao se
constituírem um espaço físico-social particular, promovem novos modos de
ser e de conviver.
Para Castro (2001, a), o estudo iniciado sobre as subjetividades urbanas no
contemporâneo, no entanto, não está nem de longe terminado e a oportunidade
de inclusão no mesmo de outras cidades brasileiras faz-se necessária para ampliar
a investigação do tema no âmbito nacional. Belo Horizonte, portanto, quis saber
como é a situação de “privação urbana” atual em que se encontram suas crianças
e adolescentes, diante da condição de estranhamento e nenhuma participação
na construção do espaço da cidade, que lhes é imposto, em conseqüência da
divisão social do trabalho e da cultura de consumo.
433
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Esta pesquisa investigou ainda como as crianças e os adolescentes se sentem,
o que percebem, o que aprendem e como suas relações sociais são modificadas no
convívio com a cidade contemporânea. Visou assim a ampliar as possibilidades
de participação e ação de crianças e adolescentes em Belo Horizonte, abrindolhes um campo de construção, reflexão e imaginação, para que se vejam e se
insiram de outras formas, nesta ordem social, como sujeitos ativos.
A lógica desenvolvimentista favorece a perspectiva de “menoridade” sobre
a infância que reduz seus direitos civis e políticos. Segundo Castro (2001, b),
a Psicologia tem pensado a ação da criança de modo acanhado apenas como
atividade para o desenvolvimento. A afirmação da dependência psicológica da
criança, na visão do adulto, concorre para que se determine uma posição de
incapacidade também do ponto de vista sociopolítico. É preciso ver no conceito
de ação aspectos fundamentais da vida em sociedade, na emergência do novo e
do imprevisível. Castro (2001, b) argumenta que uma psicologia relacionada à
questão político-ética da infância pode ser colocada a partir da noção de ação
humana. Pensa a autora que a expressão “a criança como sujeito de direitos”
é ingênua, quando não se pressupõe a transparência e a legitimidade da ação
da criança frente a qualquer outro (adulto ou outra criança). O sentido do
agir se constrói como um acontecimento e não se separa do pensar e do ser. A
ação define a condição da diferença e da singularidade entre os seres humanos.
Prescindindo da lógica desenvolvimentista, e, de acordo com Castro (2001, b),
criança não deve ser afastada da coisa pública.
O objeto da pesquisa neste trabalho evidencia a relação de crianças e
adolescentes com a cidade, a partir de uma visão ancorada na noção de cidadania
da infância e da adolescência. Investiga, assim, como crianças e adolescentes
formam disposições de afeto, de ação, de valores e ideologias dentro do contexto
urbano contemporâneo. Cabe perguntar a elas, portanto: como vêem a cidade
onde moram?
Ao se debruçar sobre a situação específica em que se encontram crianças e
adolescentes na cidade, fez-se necessário problematizar a noção de espaço urbano,
não enquanto categoria concebida apenas do ponto de vista de sua concretude
física, mas para entendê-la como objetivação mesma do subjetivo. Isso significa
que é em relação à natureza do espaço em que crianças e adolescentes vivem
que se devam promover questionamentos. Para Castro (2001, b), a edificação do
espaço urbano, sua arquitetura física, sua aparência, assim como a apropriação
e uso que dele se faz, estão marcados pelas relações de poder entre os diversos
grupos socioetários. Segundo a autora citada, crianças e adolescentes têm,
dentro dessa dinâmica, uma posição estruturalmente desvantajosa. Permanecem
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como atores sociais apenas quando são visíveis de forma negativa. Por exemplo,
a presença de crianças e adolescentes é notada quando os muros e prédios da
cidade aparecem pichados, ou quando se inicia o ano letivo e as ruas aparecem
congestionadas de carros. É necessário perguntar: de que modo crianças e
adolescentes afetam, modificam a cidade onde nós, adultos moramos, e são
afetados e modificados por ela? Como crianças e adolescentes, enquanto categoria
social, mostram sua presença na cidade? Parece, segundo Castro (2001, b), que
o não-reconhecimento dessa presença implica a negação de todo e qualquer
direito à cidadania desses segmentos sociais, o impedimento de participação
social ampla e o direito à cidade. Mas, mesmo que invisíveis e negativizados
na sua atuação social, crianças e adolescentes parecem participar efetivamente
na vida cultural, econômica e social da cidade. Por meio da mobilidade e do
deslocamento que conseguem ter, assim como na apropriação dos mais diversos
espaços, crianças e adolescentes utilizam a cidade como recurso e fonte de novas
percepções, conhecimentos e afetos. A experiência da e na cidade por parte da
criança e do adolescente constitui um dos aspectos primordiais na constituição
do sujeito no contemporâneo, enquanto experiência que possibilita diferentes
formas de convivência e alterização. (Castro, 2001, b).
O projeto original já citado concebe a configuração do espaço urbano como
resultante dos processos históricos e culturais. Na mesma direção, interessouse aqui por pesquisar as formas de socialização pelas quais as crianças e os
adolescentes codificam as relações sociais de poder na cidade de Belo Horizonte.
Inspirado também numa leitura do social brasileiro contemporâneo e enfocando
especificamente as categorias sociais da infância e da adolescência, este trabalho
de pesquisa compreende algumas formas de convivência e alterização do espaço
urbano. Codificam-se tais formas como sendo a do estranho, a do igual e a do
inimigo, inseridas na discussão teórica apresentada por Castro (2001, b), no
sentido de analisar a questão dos vínculos sociais. A presente pesquisa aponta
para novas formas de ser, de conviver e, portanto, de aprender que a cidade pode
proporcionar às crianças e adolescentes, a partir do seu olhar, permitindo-lhes
novas construções subjetivas.
O que se esperava era obter material significativo, a partir de discussões e
reflexões sobre a vida na cidade, tal como a percebem, bem como a promoção
de mudanças subjetivas nas crianças e adolescentes. Aspirou-se a que, a partir da
visão de aspectos da cidade, na deambulação pelas ruas e no espaço de domínio
público, e da reflexão sobre os mesmos, as crianças e os adolescentes de algumas
escolas de Belo Horizonte pudessem transformá-los em narrativas pessoais,
tornando-se sujeitos e não meros indivíduos iguais ou uns mais ou menos iguais
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do que outros (De Carvalho, 1998, apud Castro, 2001, a). Ao se criar espaços de
fala, de imaginação e de compreensão dentro das escolas, facilita-se às crianças
e aos adolescentes estabelecer mudanças em seus âmbitos de convivência.
O objetivo específico deste trabalho reside em aprofundar a questão sobre
as desigualdades e diferenças sociais na participação de crianças e adolescentes
no âmbito dos processos sociais e culturais da e na cidade de Belo Horizonte.
Baseou-se em concepções benjaminianas (Benjamin, 1997), permitindo criar um
dispositivo de análise original. Procurou-se extrair, dos retratos benjaminianos
de cidades, um modelo também válido para a representação da cidade de Belo
Horizonte, como metrópole sul-americana. As imagens construídas em tableaux
(quadros da cultura cotidiana que registram os entrelaçamentos entre a biografia
individual e a história coletiva) por crianças e adolescentes durante a pesquisa
traduzem a dialética da época, revelando a história em imagens (Benjamin,
apud Bolle, 2000: 318). Os tableaux berlinois lêem-se como se fossem um relato
de criança para criança, à margem da cultura dos adultos. Os tableaux urbanos
(como denominados na obra inicial de Benjamin) consistem num tipo de
orientação cartográfica de um livro sobre a cidade, de teor filosófico sobre uma
imagem de pensamento.
Na medida em que se inteiram da fisionomia de Belo Horizonte,
deambulando pela cidade como flâneurs (imagem dialética do habitante da
metrópole, ocioso sonhador que faz parte da sociedade com um pé, mas, com
outro, está fora dela, junto aos excluídos) com os quais foram comparados, a
criança e o adolescente também tomam consciência de si mesmos. É a partir do
vagabundear, ao estilo do “flâneur”, que o adolescente e a criança na percepção
que o ir-e-vir lhes permite, apropriam-se de outra visão social e política da cidade
que, ao mesmo tempo em que os transforma, podem transformá-la.
Em Benjamin, para construir a História, deve-se atribuir aos anos a sua
fisionomia, que é entendida como: “A História em tudo o que nela desde o
início é extemporâneo, sofrido, malogrado, se expressa num rosto - não, numa
caveira”. (Benjamin, apud Bolle, 2000: 40, apud Rennó, 2005).
A fisiognomia moderna tem seu ponto de partida na obra de Lavater
(1775-1778), que despertou o interesse em filósofos, como Goethe e Hegel,
e na ciência moderna. Trata-se de uma relação estabelecida entre a história
natural e a história da cultura, nascida na época de emancipação da burguesia,
no paralelo traçado entre a mentalidade burguesa e a imagem da grande cidade.
(Bolle, 2000). Como “rosto da Modernidade”, “fisiognomia da multidão”, “a
fisiognomia é a ciência de conhecer o caráter de um ser humano, lato sensu a
partir de seus traços exteriores”. (Lavater, 1968, apud Bolle, 2000: 40). É do corpo
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e dos movimentos de um ser humano que se pode conhecer algo de seu caráter.
É assim que vamos ver, mais adiante, nas ações de crianças e adolescentes de
caráter, o poder de sua percepção. (Rennó, 2005).
Benjamin apodera-se da importância do corpo na cultura, do irracional e do
inconsciente, influenciado pelo materialismo dialético de Marx, de Nietzsche e da
Psicologia do século XX de Freud, Fromm e Reich. A fisiognomia, para Benjamin,
é uma espécie de “especulação” das imagens “prenhes” de História. A imagem
é a categoria central da teoria benjaminiana da cultura. Ele usa os termos:
“alegoria”, “imagem arcaica”, “imagem do desejo”, “fantasmagoria”, “imagem
onírica” para circunscrever a História. (Bolle, 2000). Por meio de imagens - no
limiar entre a consciência e o inconsciente - é possível ler a mentalidade de uma
época. Partindo da superfície, da “epiderme de sua época”, Benjamin atribui
à fisiognomia das cidades, ao cotidiano, às imagens, aos resíduos e materiais
insignificantes, a mesma importância das grandes idéias e das obras de arte
consagradas (Bolle, 2000).
Com Benjamin, aprendemos a ver a cidade como um corpo humano, usando
a técnica da superposição de imagens, que faz, de forma mítica, a percepção da
cidade e do próprio corpo se confundir. Com o próprio corpo pode-se flagrar
o instantâneo da cidade e, ao mesmo tempo, a própria fisionomia (Mattenklott,
1982, apud Bolle, 2000). O rosto e o corpo se assemelham mimeticamente à
cidade em que as crianças e adolescentes habitam, isto é, a percepção do corpo
e da cidade se confunde. É como se a cidade fosse a “constelação saturada
de agoras” que define sua identidade. No corpo-a-corpo com a cidade, a
Modernidade é como uma peça de aprendizagem, como espetáculo vivido pelo
flâneur. A imagem possibilita o acesso a um saber arcaico e a formas primitivas
do conhecimento, por sua qualidade mítica e mágica. (Rennó, 2005).
Nesse sentido, a ação-reflexão de crianças e adolescentes, durante a
produção de tarefas nas Oficinas da Cidade, pode ser considerada imagens do
desejo, fantasmagorias, resíduos e materiais insignificantes que se traduzem em
imagens dialéticas do cotidiano de uma cultura, de uma época vivida. Revelam
a arte de escrever a História com imagens que traduzem a fisiognomia da
metrópole moderna, por meio de suas percepções, sensações e relações com a
cidade de Belo Horizonte.
Foram, então, estabelecidos como dispositivos analíticos de discurso os
efeitos denominados como papagaio, cantiga, epiderme, cochicho e dialético. O
efeito-papagaio é considerado como a repetição empírica do discurso, o mesmo
dizer, o já dito por outros; o efeito cantiga e epiderme são considerados como
a repetição formal do discurso, outro modo de dizer através de metáforas, no
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caso da pesquisa pelas canções das crianças e pelo corpo dos adolescentes; o
efeito cochicho (na fala das crianças) e o dialético (na fala dos adolescentes)
são considerados como a repetição histórica do discurso, o dizer que denuncia
e rompe com fatos cumulativos da história mostrando onde falha a história, as
promessas que não foram cumpridas. (Rennó, 2005).
Para compreender de que métodos de montagem (colagem de imagens
dialéticas fabricadas junto aos fragmentos da História da Modernidade) as
crianças e os adolescentes de Belo Horizonte lançam mão na revisão do horizonte
belo, foram apontados os que Walter Benjamin (Bolle, 2000) inventou e que
caracterizam com simplicidade a capacidade perceptiva do olhar infantil. É uma
forma de se fazer a “escrita da cidade” ou a “oficina da memória”. Apoderar-se
da imagem da cidade significa, para Benjamin, flagrar sua própria imagem.
O mapa da memória do eu e o mapa da cidade se sobrepõem. “Palavras tais
como a criança as ouvia e entendeu pela primeira vez e nas quais se condensa,
como num mineral, o universo de sua percepção.” (Benjamin, apud Bolle, 2000:
318). Os métodos de montagem e de colagem, como procedimento construtivo
de deciframento, são a base da historiografia benjaminiana, por meio dos
quais as imagens dialéticas são fabricadas junto aos fragmentos da história da
Modernidade. O leitor torna-se co-autor do texto, diante da obra aberta, que
se apresenta fragmentada, entre cenas e recortes.
Para articular com as formações discursivas produzidas pelas crianças e
adolescentes, como flâneurs que configuram tableaux, durante a realização da
pesquisa, a fim de análise e interpretação dos dados obtidos, destacam-se os
métodos que Benjamin chamou de: o método de montagem literária: trata-se
de uma coletânea de materiais que indicam o “não tenho nada a dizer, só a
mostrar”. As fichas com os nomes de personagens (mãe, Deus, traficante, ladrão,
pipoqueiro, criança), com quem as crianças e os adolescentes gostam ou não
gostam de estar na cidade, evocaram grupos temáticos e imagéticos, que ainda
se encontram em estado de dicionário, esperando a planta de construção que
mostra, pela análise, a sintaxe à qual os personagens se articulam no discurso.
O método da montagem como desmontagem: é a destruição construtiva para
formar uma constelação, onde o passado se junta como num relâmpago, com o
agora, fazendo explodir o continuum da História, para arrancar-lhe os objetos e
a citação dos fatos. É o método para radiografar o imaginário coletivo. O método
em forma de choque: é a técnica do despertar de fantasmagorias, que consiste em
confrontar a visão humana da metrópole expressa na mentalidade do flâneur,
com seus aspectos inquietantes e ameaçadores. O método da montagem como
superposição: inspirado no cinema para obter a fusão de duas imagens pelo
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esvanecer da primeira, da qual surgem cada vez mais nítidos os contornos da
segunda. Pode ser obtido também ao se pôr um plano acima do outro, como por
exemplo, uma pessoa contra o fundo da multidão. Expressa a simultaneidade
de percepções diferentes, como processo cognitivo no limiar entre consciência
e inconsciência. Serve para decifrar o espaço imagético político-social.
A imagem possibilita o acesso a um saber arcaico e as formas primitivas
do conhecimento, por sua qualidade mítica e mágica. Na percepção de crianças
e adolescentes, as imagens captadas na deambulação pelos espaços da Cidade
foram cantadas, desenhadas, escritas, grafadas, em meio a discussões, reflexões
e decisão de preferências, ao longo das Oficinas da Cidade. Essas imagens me
possibilitaram encontrar os dispositivos de análise de discurso. Dessa forma,
passaram a ser considerados como a escrita da Cidade em quadros da cultura
cotidiana, que registram o cruzamento entre a biografia individual e a história
coletiva. Como tableaux.

Metodologia de pesquisa
A pesquisa utilizou a metodologia chamada Oficinas da Cidade e A
Cidade em Imagens, elaborada e desenvolvida no âmbito dos projetos do
NIPIAC - Núcleo Interdiscipolinar de Pesquisa e Intercâmbio para a Infância
e Adolescência Contemporâneas. Esse processo, que conjuga a pesquisa e a
intervenção psicossociológica, consiste numa série planejada de encontros
de grupo para crianças e adolescentes, de idade mais ou menos homogênea,
cujo objetivo geral é promover a discussão, a reflexão e a imaginação sobre
aspectos da experiência dos sujeitos na cidade. A metodologia relaciona-se com
a maneira de conceituar teoricamente a criança e o adolescente, assim como
sua ação no mundo. Os projetos visam a compreender a posição da criança
e do adolescente no âmbito das novas condições sócio-históricas do final do
século XX: a cultura de consumo, a entrada da tecnologia e a consolidação da
televisão, que modificam as práticas sociais. Do ponto de vista metodológico,
essa perspectiva significa, em primeiro lugar, abandonar a visão da criança e
do adolescente como “ser em desenvolvimento” para repensar e buscar outros
caminhos de aproximação e compreensão da realidade deles. Em segundo
lugar, significa buscar o evento particular, único, que encaminha um fazer da
criança ou do adolescente na pesquisa de campo e não um número de crianças e
adolescentes que seja representativo do todo. Quando uma das crianças canta um
rap, por exemplo, durante a pesquisa, seguida por outras, elas esboçam uma ação,
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um fazer espontâneo e particular. Em terceiro, o procedimento metodológico
deve-se às possibilidades ético-políticas da “discussão em grupo”, “onde tanto o
investigador como as crianças e os adolescentes sujeitos da pesquisa se encontram
numa situação mais igualitária cuja finalidade é construir sentidos comuns
para as experiências individuais” (Castro, 2004: 237). Nos grupos de discussão,
o processo “faz mais sentido” para todos, agregando “os valores e a maneira de
ver” de cada um ao próprio processo de pesquisa.
As Oficinas da Cidade e A Cidade em Imagens mostraram-se como
um instrumento efetivo tanto para obter material significativo como para
promover mudanças subjetivas nas crianças e adolescentes. As Oficinas da
Cidade compreendem grupos de discussão a partir de vídeos que servem
para a reflexão e a troca de idéias sobre a cidade e seus habitantes. Trata-se de
temas relativos à vida de crianças e adolescentes na cidade que, mediante o uso
de imagens, buscam explorar modos de subjetivação no espaço urbano. Os
filmes exibidos, que fazem parte da mostra A Cidade em Imagens (“A cidade
é grande demais para mim” e “O outro como inimigo”), foram gravados pelos
integrantes da pesquisa do Rio de Janeiro, em 1999, em cujas cenas vêem-se
crianças, adolescentes e adultos andando pela cidade, passeando em shoppings,
nas escolas, indo e vindo para suas casas, assim como em seus depoimentos em
situações diferentes, do dia-a-dia, na convivência com a cidade.
As Oficinas da Cidade têm como foco a discussão sobre os vínculos sociais
no âmbito da cidade, tendo em vista três questões fundamentais: a diferença;
a individualização e a ruptura dos antigos modos de solidariedade social;
a desigualdade social. Tais questões estão intimamente relacionadas com o
objetivo da pesquisa em BH, que é compreender algumas formas de convivência
e alterização do espaço urbano, pensando nos vínculos sociais de crianças e
adolescentes na cultura contemporânea.
As Oficinas da Cidade se assemelham, no seu processo, aos “grupos
operativos”, com tarefas e objetivos, mas que também incorporam os conflitos,
como recursos que devem ser considerados em função do que se propõe. Assim,
as Oficinas são importante instrumento de pesquisa, onde interessa a capacidade
de os sujeitos se transformarem por meio de sua própria ação e reflexão.
Algumas modificações foram feitas quanto à aplicação em BH, tendo em vista os
questionamentos do presente projeto e as condições das escolas em que a pesquisa
se realizou. Mas o formato anterior e o atual das Oficinas da Cidade foram e
continuam sendo elaborados a partir das três questões fundamentais, já citadas.
O papel dessas Oficinas é contribuir para a descoberta de novas possibilidades
de convivência, num mundo muitas vezes hostil, individual e competitivo. Os
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participantes são levados a refletir sobre a condição de ser e viver com o outro, o
estranho, o diferente, com quem convivem na cidade. As discussões se realizam
em dinâmicas, jogos, elaboração de histórias e dramatizações, que permitem
o desabrochar da fala dos participantes. Trata-se, portanto, de uma pesquisa e
desenvolvimento, que introduz uma nova intervenção e um novo método de
pesquisa com grupos humanos.

Planificação operacional da pesquisa
Além da coordenadora do presente projeto, duas assistentes, Carolina
Bastos Moreira e Daniele Meireles e Silva, à época alunas estagiárias do Curso
de Psicologia da PUC-Minas, integraram a equipe de pesquisa.
No horizonte deste projeto, trabalhou-se com grupos de sujeitos de duas
escolas, cuja seleção atendeu ao seguinte esquema: uma escola estadual da região
leste de BH; uma escola municipal da região centro-sul de BH.
Na primeira escola escolhida, 24 adolescentes e, na segunda, 36 crianças
foram selecionadas de acordo com os seguintes parâmetros: disponibilidade
institucional que assegurasse uma aliança com a instituição, de modo que o
trabalho de pesquisa pudesse realizar-se respeitando as expectativas e limitações
de cada parte; relativa homogeneidade etária, que assegurasse a faixa de idade
para um mesmo grupo de sujeitos participantes do trabalho de pesquisa em
cada instituição; motivação do sujeito em participar do projeto, para assegurar
que a criança e o adolescente pudessem desejar estar ali, excluídas quaisquer
possibilidades de obrigatoriedade de comparecimento.
Depois da apresentação dos vídeos sobre A Cidade em Imagens, dos quais
já se fez a referência anteriormente, a pesquisa teve uma interrupção de três
semanas, por questões administrativas com a PUC-Minas, sendo retomada
a partir de maio de 2004. Foi preciso modificar o horário combinado, o que
provocou a dispersão de alguns adolescentes. Assim, dos 24 alunos selecionados,
11 continuaram até o final; das 36 crianças, 33 foram até o final do trabalho.
Durante os encontros, as instruções foram dadas pela coordenadora e os
registros realizados pelas duas assistentes bolsistas.
O material obtido pelos grupos de discussão, basicamente discursivo,
constituiu a base inicial de dados do projeto, compondo o acervo analisado, que
constou de fitas gravadas durante e após as discussões nas Oficinas, relatórios
das assistentes durante as reuniões e as entrevistas abertas com as professoras
das Escolas, diários de campo, anotações durante os contatos institucionais e
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em conversas informais realizadas com os participantes, questionários, desenhos
e cartazes.
Nessa perspectiva, utilizou-se a análise do discurso para a tradução e
interpretação dos indicadores estabelecidos. Diante do vasto material obtido nas
duas Escolas, selecionou-se como mais significativo o seguinte: a) algumas falas
de cada uma das Oficinas da Cidade e da A Cidade em Imagens; b) os cartazes
das duas escolas que representaram o gostar e o não gostar de estar com alguém
na convivência da cidade; c) dez redações e oito questionários dos adolescentes;
d) dez desenhos das crianças e as duas músicas cantadas por elas.
Na leitura e releitura das falas registradas das crianças e dos adolescentes
e diante de seus cartazes e desenhos, optou-se, em primeiro lugar, por aqueles
que apontavam a preferência da maioria em relação às figuras que eles gostavam
ou não gostavam de estar na cidade. Em segundo lugar, por aqueles que mais
bem se relacionavam com as questões fundamentais desse trabalho. A seleção
do material significativo pareceu também próxima das reflexões iniciais que
foram feitas pela equipe, em relação às discussões em grupo com as crianças e
os adolescentes, relativas às noções do que é igual, ou estranho ou inimigo para
eles, após a mostra de vídeos.
Na medida em que assim se procedeu e diante das expressões que se
repetiam, foi possível de-superficializar o corpo bruto do texto, isto é, dar ao
material de linguagem bruto coletado, tal como existe, um primeiro sentido,
transformando-o em objeto discursivo, e caminhar no sentido da organização
do processo discursivo.
Infelizmente, um pouco depois deste momento importante da pesquisa,
as duas estagiárias interromperam sua participação.
Para estabelecer critérios, na busca do dispositivo de análise, procurouse, então, relacionar as narrativas das crianças aos indicadores básicos que
apontam o discurso esterilizado, moldado pelo olhar comum e anunciado
pelas falas repetitivas encontradas, que refletem o que já foi dito por alguém,
refletindo a ideologia e o imaginário coletivos, e o discurso criador, expresso
nas imagens e falas metafóricas e espontâneas das crianças e dos adolescentes
durante a participação na pesquisa, denominadas como tableaux. O dispositivo
de análise foi assim construído, na medida em que se considerou, ao longo do
processo e no acontecimento único, a criança e o adolescente como sujeitos de
direitos na sua forma de agir, inerente ao pensar e ao ser, capaz de contar a sua
história. Entende-se por dispositivo de análise a construção individualizada do
pesquisador que o ajuda a compreender como um objeto simbólico (enunciado,
texto, pintura, música) produz sentidos. O dispositivo analítico, encampado
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pelo dispositivo teórico da Análise do Discurso, serve para compreender como
se constituem os processos de significação presentes no texto.
As crianças e os adolescentes davam a impressão de que falavam,
freqüentemente, na posição de outros: da mãe, de Deus, revelando traços da
memória coletiva, da ideologia da época. Usavam frases que indicavam um
conselho materno ou uma orientação religiosa já dita e conhecida anteriormente
por eles e por nós. Não pareciam falar, ainda, por si mesmos, mas sim de
um “lugar”, como as mães falam, como Deus “fala”, repetitivamente, como
papagaios.
Após a interrupção da pesquisa, quando retornamos à escola, com a
surpresa causada pelas crianças quando entoaram, espontaneamente, duas
canções, percebeu-se a abertura para o simbólico, nos limites moventes e tensos
entre o mesmo dizer (paráfrase) e a ruptura do dizer (polissemia). Do efeitopapagaio (paráfrase), repetindo o que já foi dito por alguém, elas passaram a
se comunicar por meio de canções, o que foi considerado como efeito-cantiga,
isto é, outra forma de dizer. O rap Vida Lôka jogou as pesquisadoras frente ao
equívoco, por meio da metáfora, às palavras que falam com outras palavras.
Não satisfeitas com a mensagem que enviaram, pois não foram ouvidas em seu
outro dizer como queriam, as crianças perceberam que as pesquisadoras ficaram
aturdidas com o fato, sem saber o que fazer com a canção, a não ser ouvi-la, de
forma ingênua, talvez como uma homenagem, na retomada da pesquisa após
a interrupção. O rap Vida Lôka versa sobre as desigualdades das condições de
vida, a falta de esperança, a traição, o lixo e a pobreza e não estava previsto como
parte da metodologia empregada na pesquisa. As crianças passaram, então a
cochichar alguns momentos da sua vida particular em nossos ouvidos, o que foi
denominado como efeito-cochicho. Não satisfeitas ainda, sem alarde e juntando
os cartazes e os desenhos que fizeram nas Oficinas, montaram e remontaram
situações de constrangimento que vivem em casa e na rua através de imagens
captadas no deambular pela cidade, apontando a falha da História, isto é, as
promessas que lhes foram feitas e não foram cumpridas, pelos adultos.
Outra surpresa se deu no contato com os adolescentes, depois de também
falarem na posição da mãe e de Deus, como papagaios, quando discutiram em
torno do que é ser uma “patricinha” ou não. Associou-se este momento do
discurso com uma forma de dizer com outras palavras, metaforicamente, sobre
suas diferenças e desigualdades sociais. Com o próprio corpo, vestidos assim ou
assado, criticaram-se e apontaram diferenças sociais. Os participantes deixaram
fluir, assim, o discurso que apontou para os que têm e os que não têm, atravessando
as evidências do imaginário, subjetivando-se. É o que também se percebeu no

444 Pesquisa-intervenção na infância e juventude

movimento dos adolescentes, por meio das elaborações e reflexões dialéticas
declaradas em suas redações e, principalmente, em respostas individualizadas aos
questionários. Estes momentos significativos ajudaram a estabelecer o dispositivo
de análise, permitindo às pesquisadoras sair da superfície do corpo bruto do
discurso em direção a uma análise mais específica para a compreensão de como
se constituem os processos de significação do material analisado. Colocar o dito
em relação ao não-dito, procurando ouvir aquilo que as crianças e os adolescentes
não disseram, ou disseram de outra forma e que constitui igualmente os sentidos
de suas palavras, eis a construção de um dispositivo da interpretação do discurso.
Para lá das evidências, acolhendo a opacidade da linguagem, a determinação dos
sentidos pela história e a constituição do sujeito pela ideologia e pelo inconsciente,
fez-se espaço para o possível, a singularidade, a ruptura e a resistência.

Dispositivo de análise
Ao serem perguntados com quem mais gostam e com quem não gostam
de estar na cidade, as crianças e os adolescentes, na sua maioria, destacaram
cinco personagens. Com quem gostam, a mãe e Deus; com quem não gostam,
as figuras do diabo, do traficante e do ladrão. Essas escolhas fundamentais das
crianças e dos adolescentes, que caracterizam suas formações discursivas se
relacionam com três tipos de repetição. A repetição empírica, ou mnemônica,
relacionada à memória discursiva, isto é, às formulações ideológicas já feitas e
esquecidas, repetidas pelo sujeito ao longo da história. A repetição formal, ou
técnica, que é outro modo de dizer a mesma coisa. A repetição histórica, que
permite o movimento do sujeito porque historiciza o seu dizer, deixando fluir
o seu discurso, mostrando o equívoco, as evidências do imaginário, rompendo
com o já estabelecido (Orlandi, 2003, p.54).
Essas três formas de repetição encontravam-se atravessadas no discurso
dos adolescentes e apontaram três dispositivos respectivos para a interpretação:
o efeito-papagaio, considerado como repetição empírica, o mesmo dizer já dito
por outros; o efeito-epiderme, considerado como repetição formal, outro modo
de dizer pelo corpo, através de metáforas; o efeito dialético, considerado como
repetição histórica, o dizer do adolescente que denuncia e rompe com fatos
cumulativos da história que mostra onde falha a história.
Em relação às formações discursivas das crianças, distinguiram-se também
três dispositivos como efeitos para análise, de acordo com as três formas de

Contextos sociais e diversidade cultural 445

repetição do discurso: o efeito-papagaio, considerado como o mesmo dizer; o
efeito-cantiga, considerado como outro modo de dizer a mesma coisa, como
a canção que entoaram, por exemplo; o efeito-cochicho, considerado como o
dizer da criança na falha da história, que aponta a dívida social do adulto para
com a infância.

Análise e interpretação dos resultados
A análise do processo discursivo foi feita a partir das discussões em grupo, do
material gráfico (cartazes e desenhos), assim como das entrevistas, das redações
e dos questionários respondidos.
Em uma das Oficinas, diante da greve deflagrada pela Polícia Militar no
dia 11 de junho de 2004, o governo Federal atendeu ao pedido do governador
de Minas Gerais para o envio de tropas do Exército a Belo Horizonte; alguns
adolescentes conversaram sobre o fato, durante as Oficinas, achando a situação
um exagero. Lembraram da época da ditadura, muitos soldados nas ruas,
mas a aprovaram, como prevenção, sentindo-se mais protegidos quando
associaram o acontecimento à presença de traficantes ou ladrões nas ruas. A
repetição empírica, revelada em suas falas, indica o interdiscurso (todo dizer
pré-construído, já dito anteriormente, parte da memória coletiva discursiva), o
que foi caracterizado pelo dispositivo de análise como efeito-papagaio.
“Eu acho degradante o exército na rua, todos armados. Lembra a época
da ditadura...”
“... Aí, você fica sem saber quem é do bem e quem é do mal, porque é tudo
igual.”
Embora freqüentes e interessados, os adolescentes compareceram às
Oficinas, mostrando certa reserva em suas relações, consigo próprios e com
a equipe. Na de-superficialização do corpo bruto dos dados registrados, foi
possível perceber que seus dizeres “já-ditos”, registrados em discussões e cartazes,
mostravam certo implícito ideológico (traços e imagens na relação linguagemmundo), expresso em alguma coisa sem o risco de eles serem considerados
responsáveis por tê-lo dito. Pareciam querer adiantar uma idéia, mas ainda não
se davam conta de qual seria. É como se o modo de dizer não fosse indiferente
aos sentidos deles.
Ao longo das Oficinas, quando foram convidados a refletirem sobre os
espaços da cidade, e com quem gostariam de estar nela, as expressões dos
adolescentes indicam que à mãe é reservado o poder do amparo e da proteção
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na sua vida na cidade. A mãe passa a ser, assim, o símbolo da possibilidade de
convivência com a cidade. Se ela está, é possível viver na cidade.
“Eu acho que a mãe seria mais, assim, uma coisa mais afetiva. De auto
estima. Já o exército seria mais a integridade física mesmo.”
“Tenho medo de perder minha mãe. Não vivo sem ela. Ia ser bem
difícil.”
Nas falas abaixo, os adolescentes revelam seus temores e diferenças diante
de figuras que deambulam junto a eles pela cidade. Ao mesmo tempo, começam
a expressar, entre as figuras temidas, os sinais de proximidade, questionando
a possibilidade de comparação e de igualdade em meio a elas. O inimigo e o
estranho, afinal, podem ser iguais. A fala é repetida inclusive entre eles próprios.
Com se não falassem por si mesmos.
“Engraçado, notei que ninguém chegou perto de prostituta, bombeiro,
gari.”
“A gente pega o que se identifica mais.”
Quanto à repetição formal, dita de outra maneira e relacionada ao
dispositivo de análise como efeito-epiderme, associada a referências do corpo,
através de comentários sobre a moda ou vestuário, os adolescentes falam da
cidade pelo modo como se vestem, na própria pele:
“Não, mas tem aquela coisa assim, tem aquelas Patys insuportáveis que só
sabem falar de roupa, roupa, marca, marca, dinheiro, dinheiro, e tem as mais
ou menos suportáveis, tem as suportáveis que são... porque tem gente que acha
que andar arrumada é Paty, e num tem nada a ver... Mas uma coisa é você querer
andar igual Paty, outra coisa é você ter mentalidade de Paty, entendeu?”
Os adolescentes, na convivência com a cidade, procuram o anonimato,
em grupos e tribos de iguais. O igual, para eles, é aquele que se veste da mesma
forma, tem os mesmos gostos musicais e praticam as mesmas atividades. Mas
o estranho e o inimigo podem estar entre os iguais, dos quais se protegem na
companhia da mãe. Negam, paradoxalmente, a diferença nas relações sociais
entre iguais, onde a percepção da cidade e do corpo se confunde. Ao criticarem a
figura da “patricinha”, os adolescentes criaram imagens que indicam a ideologia
dominante cultural, prenhes da história, revelando seu desejo de ser igual e ao
mesmo tempo diferente, retratando a fisionomia da cidade com seus próprios
corpos. Do efeito-papagaio, num discurso repetitivo e numa atitude blasé, os
adolescentes implicaram-se no processo com a própria pele, o efeito-epiderme,
ao reconhecerem que a cidade de Belo Horizonte, contraditória e moderna,
transforma suas percepções e relações sociais, na metáfora do corpo vestido
como “patricinha”.
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O efeito dialético, de natureza histórica, pode ser percebido nas seguintes
reflexões quando os adolescentes começam a se posicionar como menos estranhos
uns aos outros, mais afirmativos e críticos às suas próprias condições. Conseguem
ousar alguns dizeres, subjetivando-se neles, sem recorrerem a recursos metafóricos,
como no efeito-epiderme. É interessante destacar que ficaram surpreendidos com
a descoberta da proteção da mãe na cidade e da própria cidade de BH.
“Temos que tentar mudar o que está acontecendo na cidade.”
“...para ser sincera, eu não prestava muita atenção na cidade antes desses
encontros, agora eu tento preservá-la mais.”
O questionário constou de sete perguntas e teve como objetivo a reflexão
mais individualizada. Quando perguntado de que modo o participante via BH
antes e depois da pesquisa, alguns deles responderam que não conseguiram
entender o objetivo do trabalho; outros, que estavam valorizando mais a vida,
percebendo seus pontos fracos ou que passaram a perceber mais a cidade e
algumas coisas que poderiam ser melhoradas; outros participantes responderam
que viam BH como o lugar onde moram, mas que agora vêem a cidade com
diferenças sociais e que devem conviver com elas; responderam também que
já sabiam dos problemas da cidade, mas que agora incomodam menos, e que
sabem que podem fazer algo para tentar amenizá-los.
A segunda pergunta considerou BH como uma cidade que apresenta as
características de qualquer cidade contemporânea, com problemas de espaço, trânsito,
sujeira e violência. Sendo assim, que tipo de relações eles poderiam estabelecer com
as pessoas, em condições reais, ideais e possíveis. Alguns responderam que:
Em condições reais: que a relação deve ser extremamente fechada, pois
não podem confiar; que deveria haver mais individualidade; que as relações em
BH são vagas, que ninguém conhece direito as pessoas com quem “trombam”
ao longo do dia e que nunca irão conhecer; que há sempre uma insegurança
e por isso a relação não é muito boa; que as relações são formais e pequenas;
que as pessoas não sorriem, não se cumprimentam, não há respeito entre elas,
uma verdadeira desordem; que as pessoas desconfiam, pois o outro pode ser
um ladrão ou um traficante e, por isso, a cidade é fria, violenta e triste, e que a
relação deve ser um pouco distante, devido a correria do dia-a-dia.
Em condições ideais: que o ideal seria que, no mundo, todos compreendessem
o outro; que as relações fossem pacíficas, amorosas e que todos fossem tratados
com o devido e merecido respeito; que não houvesse assaltantes, traficantes, que
não se poluísse o ambiente e que se respeitassem, não importando cor, clero (sic)
e classe social; que se pudesse viver em harmonia, sem violência, numa cidade
bem limpa; que não rolassem o medo da pessoa estranha, o preconceito, para
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que as pessoas pudessem se conhecer; que pudesse haver confraternização, uns
ajudando os outros; que a relação fosse mais aberta e sincera.
Em condições possíveis: que as pessoas pudessem ser mais amigas e
solidárias; que fosse possível conhecer, ao menos, as pessoas que se vêem todos
os dias, como os colegas da escola e do trabalho; afirmam que a relação com
algumas pessoas da cidade não é possível porque existem muitas pessoas carentes
nas ruas; que as pessoas podem se conscientizar de uma cidade melhor; que é
preciso um processo de aprendizagem mais demorado na escola para que se
respeite o meio ambiente; que é possível a cidade se tornar menos violenta,
mais alegre, colorida e agradável; que todos podem se preocupar com o outro,
fazendo o possível para ajudar; que a relação pode ser mais aberta ainda.
Ao serem perguntados se há interferência, e de que forma, da cidade de BH
em suas relações com as pessoas, eles responderam que sim, pois, se a cidade é
relativamente violenta, ela causa medo de andar sozinho pelas ruas, o que faz
com que deixem de aproveitar momentos com os amigos; alguns acham que
não há essa interferência nas suas amizades e convivência; que a distância entre
certos lugares e a quantidade de pessoas desconhecidas causa interferências;
que, por ser violenta a cidade, é preciso fechar a cara para mendigos, pivetes,
pessoas estranhas, o que faz com que mudem a maneira de tratar as pessoas;
que depende, pois pode-se conviver com várias pessoas.
Perguntou-se se transformariam alguma coisa em BH, no outro ou em si
próprios, caso tivessem uma varinha de condão, mágica, nas mãos:
Em BH: mudariam a relação entre a política e a sociedade; a violência e o
desemprego, a corrupção, a poluição, a miséria, melhorando as condições de
saúde, o saneamento básico, a educação, a moradia, o transporte, as favelas,
as crianças sem escola; deixariam a cidade mais bonita, alegre, florida, limpa,
prazerosa de se visitar, agradável de morar.
No outro: colocariam mais amor e compreensão em cada um; aumentariam
a conscientização do meio ambiente e da limpeza da cidade; fariam as pessoas
mais felizes, amigas, saudáveis, compreensivas e pacientes consigo próprios e
com a Cidade, respeitando-se; fariam com que as pessoas aceitassem o outro
como ele é; fariam as pessoas com um ótimo caráter, trabalhadoras e honestas;
mudariam a forma de agir, dependendo desse outro e da sociedade.
Em si próprios: o modo de ser, que é muito fechado; não mudaria nada;
a preguiça, pois estava com preguiça de escrever, pois são muitas coisas para
mudar em si mesmo; o orgulho; mais paciência, o interesse, seria mais feliz e
animada; compreenderia melhor as coisas; a vontade de manter uma bela cidade;
o jeito de ser com as pessoas.
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Perguntou-se também se entenderam os objetivos da pesquisa e, se a resposta
fosse afirmativa, que citassem um deles. Se fosse negativa, que escrevessem uma
pergunta para a equipe de pesquisa. Um deles disse que não entendeu e ficou sem
saber quais as influências do resultado da pesquisa e para que pesquisar sobre a
cidade; seis disseram que sim e que entenderam a convivência das pessoas na cidade,
a tentativa de ajudá-los a gostar, a cuidar, a amar e valorizar a Cidade, ou que o
objetivo era descobrir o que pensavam e como se relacionavam na cidade de BH,
ou que era uma forma de olhar a cidade e as pessoas; outro disse que não entendeu
muito e quis saber para que o pesquisa foi feita e o que seria feito dos resultados.
Foi perguntado depois se o Projeto ajudou a clarear alguma coisa na vida
deles e se poderiam dar um exemplo. Quatro disseram que sim: um, justificando
com o modo de viver na Cidade, não esperando que isso pudesse acontecer; outra
que mudou tudo, que se achava esquisita por não conhecer nem se interessar
pela Cidade; outro por passar a respeitar e a entender as opiniões de cada um;
outro por ter sido ajudada a compreender o relacionamento social; três disseram
que não, sendo que um deles só mudou o jeito de ver BH; uma das adolescentes
disse que não diria que clareou, mas afirmou a certeza do quanto sua mãe é
importante para ela.
A última pergunta quis saber o que têm de semelhante com o outro, na
medida em que o outro pode ser igual, estranho e ou inimigo. Um adolescente
respondeu que tem certa dificuldade de compreender as pessoas e suas atitudes,
assim como sua mãe, mas que não via nada em comum com um ladrão; outro
disse que tem um pouco de loucura do estranho; outra, que tem a mesma
vontade de viver em uma cidade melhor, só que os outros têm vergonha, medo,
algo que os impede de expressar-se; uma disse que tem o que é comum a todas
as pessoas que moram em BH, ou seja, querer que a Cidade prospere e que seja
uma Cidade melhor; um deles disse que é o outro para as outras pessoas; um
respondeu que não tem nada do outro pois, se o evita, tenta ser diferente dele;
outro disse que tem muita coisa, afinal são todos amigos e parentes; outro disse
que tem um pouco de tudo, pois ninguém é perfeito.
“Antes, confesso que não me ligava em assuntos que fazem parte da cidade
e que me afetam indiretamente, tais como a violência e a poluição... e que até
então nunca tinha parado para refletir sobre isso...”
“... Claro que muitas vezes essa troca gera conflitos, mas isso é bom para
eu ver o quanto somos diferentes... Esses trabalhos me fizeram pensar mais na
minha vida...”
Os adolescentes apontaram sugestões de mudanças na Cidade de Belo
Horizonte a partir das próprias mudanças que as reflexões sobre a vida na Cidade
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lhes despertaram. O efeito dialético se anuncia quando os adolescentes dizem
onde a História falhou: alguns são os excluídos, quando, na verdade, deveriam ser
os escolhidos. Montam e remontam tableaux (imagens dialéticas que permitem
o estudo da mentalidade e do imaginário social) por meio de figuras e imagens,
por meio de cartazes, da dramatização e da reflexão com os espaços urbanos
onde vivem e convivem com os outros, permitindo, assim, decifrá-los.
Entre a racionalidade das relações pessoais e o subjetivismo, entre o
individualismo quantitativo (o da igualdade) e o qualitativo (o da diferença),
os adolescentes também vivem a tensão ambivalente, situada na própria
Modernidade, na dialética do espaço urbano. É assim que a Cidade de Belo
Horizonte, ao mesmo tempo moderna e provinciana, modifica-os e modifica
suas relações sociais.
As crianças mostram-se mais desprotegidas por não contarem com grupos
de iguais. Sofrem mais com a desigualdade social, sombreada por um pedido de
socorro. Buscam mais os espaços da Cidade, pois o estranho e o inimigo estão
dentro da própria casa ou rondando as vizinhanças. A mãe as protege, com o
lamento da memória discursiva, num mesmo dizer, que as crianças repetem.
Como papagaios. As crianças são as que mais nos indicam fatos que reclamam
sentidos. Não contam com tribos para se protegerem, procuram as ruas para
fugir da agressão e da violência da família e da vizinhança. Mostram que o
adulto não cumpriu o que lhes foi prometido.
A parábola bíblica do Semeador (Mt 13, 3-9), reescrita por uma criança,
em um dos cartazes, expressa sua idéia diante das desigualdades sociais, sem o
risco de ser considerada responsável por tê-la dito:
“Era uma vez um plantador. Ele deixou cair um pouco de sementes nas
pedras mas as flores não cresceram. Depois caiu sementes nos espinhos mas
também não cresceram. De novo caiu na terra mas não cresceram. Mas depois
caiu na terra boa e cresceram e deram frutos” (Sic. De uma criança).
O efeito-papagaio, na parábola reescrita pela criança, revela a repetição
empírica do que já foi dito, evocando também a necessidade da proximidade e
da proteção de Deus. Falam através das palavras de Deus, como se fossem outros,
da sua condição social inferior comparada como sementes em terra de pedra.
Outras falas podem ser destacadas no efeito-papagaio:
“O pivete podia procurar trabalhar, arrumar uma casa prá morar. Só que
eles vão prá rua, prá roubar, prá matar, prá usar droga.”
“Eu gostei muito e quero desejar prá estes que estão fazendo coisa errada na
rua prá não seguir o caminho do diabo, porque um dia eles vão sofrer por causa
disso. Porque invés de seguir Deus, eles estão seguindo o diabo, tá roubando, tá
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pegando nesse negócio de crack, fumando, isso que não deve eles estão fazendo
e isso não é bom pro coração.”
Ao retomarem o trabalho, após um período de interrupção, como já se disse,
as pesquisadoras levaram um grande susto, ao serem surpreendidas com o rap
Vida Lôka, cantado espontaneamente pelos meninos, e uma canção de Sandy
e Junior, pelas meninas. Durante semanas as canções ecoaram como um grito
em nossos ouvidos! As crianças mostraram e esconderam, ao mesmo tempo, a
pressuposição como forma do implícito, que permite dizer alguma coisa, fazendo
de conta que não está sendo dita. Por um discurso pré-construído e reformulado
como traço do interdiscurso (o já-dito) no intradiscurso (o que se está dizendo),
as crianças escancararam a “dissimulação” do interdiscurso pelo discurso, que a
vida na cidade de BH causa em suas relações sociais na convivência com o outro.
Na tensão entre o mesmo dizer (paráfrase) e a ruptura do dizer (polissemia), o
equívoco aparece na metáfora da canção dos Racionais:
“Fé em Deus que ele é justo...Levanta a cabeça truta, onde estiver seja lá
como for.Tenha fé porque até no lixão nasce flor...Eu me sinto as vezes meio
pá, inseguro. Que nem um vira-lata 100 fé no futuro. Vem alguém lá, quem é
quem, quem será meu bom. Dá meu brinquedo... Porque a confiança é uma
mulher ingrata, que te beija, e te abraça, te rouba e te mata... Eu não tenho dom
pra vítima, Justiça e Liberdade, a causa é legítima. Meu Rap faz o cântico dos
lokos e dos românticos. Vô pôr o sorriso de criança, onde for...”.
E na canção de Sandy e Junior:
“Tento entender o coração...Acredito numa história de amor. Um sonho
lindo em que eu vou viver. Um anjo veio me falar... O sonho não tem fim e não
importa quanto tempo vai passar... Tantas vezes com um beijo eu sonhei, um
carinho que eu nunca senti. Sei que um dia você vai estar aqui...”.
As duas canções indicam a repetição formal no discurso das crianças,
caracterizado como dispositivo de análise e denominado aqui como o efeitocantiga. A metáfora das canções serviu para dizer uma coisa de outra forma,
para pedir socorro diante das condições em que viviam.
Percebe-se, pelas discussões seguintes, que começam a expressar sentimentos,
num dizer do sujeito que começa a se dizer em seu próprio discurso. Absorvidos
pela ideologia da materialidade histórica, apresentam certa afirmação em seu
gostar ou não de uns e outros.
O efeito-cochicho, mais ao pé do ouvido, provocou a proximidade com o
amigo Deus e o inimigo traficante. Ao perceberem que seus conflitos expressados
pela fala-papagaio e em metáforas, pelas canções, não eram entendidos por
nós, algumas crianças passaram a cochichar para as pesquisadoras que foram

452 Pesquisa-intervenção na infância e juventude

exploradas por traficantes e molestadas sexualmente. A indignação diante
do fato e a sensação de impotência para reparar as promessas feitas e não
cumpridas ao longo da história levou as pesquisadoras de volta ao que Benjamin
(1984) apontou, alertando para a necessidade do olhar do adulto em relação às
privações da infância. A criança repete suas brincadeiras para saborear de novo
a sensação do triunfo de saber alguma coisa. Mostra ao adulto, assim, não só
o quanto tem sido repetitivo na maneira de olhar o desenvolvimento infantil,
como a necessidade de ele “perlaborar”, vencer sua resistência, resgatando sua
sensibilidade de criança, revisitando os porões do passado. Entre o lembrar e
o esquecer, o sujeito abre-se a dimensões sociais que o fazem renunciar à vida
enclausurada e tranqüilizante e à própria particularidade. Lembrar é uma espécie
de choque póstumo, à maneira do “blitz” fotográfico, fixando o mundo em
imagens (Benjamin, 1993). Claro que as lembranças da infância nunca remontam
ao fato tal qual foi, sendo uma tradução do passado, a partir da posição do
sujeito no presente. Mas a recordação e a voz podem ser reencontradas quando
o corpo abrir-se novamente ao outro e quando tiver significado para além de
si mesmo. O eu que se descobre na imagem da recordação não fala somente de
si, mas cede lugar a algo que não ele mesmo. Ao escutar a história através do
olhar da criança e do adolescente, o adulto revê a História, na brecha do tempo
do agora, recordando a própria história. Benjamin usa a metáfora da fotografia
para a exposição e a revelação da chapa da memória, por meio de imagens. Se o
passado deixa imagens comparáveis às que a luz imprime numa chapa sensível
de fotografia, para Benjamin (1993) o futuro possui reveladores ativos para
fazer surgir a imagem com mais detalhes (Rennó, 2005).
É possível dizer que há no discurso analisado a situação de desigualdade
e exclusão histórica. Na pele do traficante, do ladrão, da polícia, da vítima, as
crianças revelaram suas dúvidas em relação ao poder discriminado na cidade,
esboçando a repetição da História.
As crianças disseram que gostaram de apresentar seus trabalhos, de terem sido
aplaudidas pelos grupos. Uma delas disse que gostaria que a polícia abençoasse a
cabeça de cada um, outra, que gostaria de andar com o pai por causa de ladrão,
que a mãe aconselha a não ir para o mau caminho, que ficaram com raiva quando
escolheram o ladrão porque ele mexe com droga e manda criança vender droga
para ele, que quando pegou a ficha com o nome de Deus sentiu alegria, pois Ele
dá proteção às pessoas, se elas tiverem fé, que Deus é maior que o diabo.
“Eu senti tipo uma sensação boa, porque a gente tá abafando as coisas que
a gente pensa sobre as coisas ruins e as coisas boas. Porque quando a gente tá
fazendo essas pequenas reuniões, a gente tá fazendo prá falar o que a gente pensa,
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o que a gente sabe, o que a gente imagina que pode ser...”
“Eu gosto de Deus, porque Ele leva a gente pro bom caminho. Não deixa
a gente pegar né. (sic) droga, não deixa a gente vender. ..”
“Tô querendo conhecer você!” (refere-se ao fato de poder encontrar Deus
na rua).
Quando lhes foi dado o poder de voz, a construção criativa de tableaux
(imagens dialéticas que permitem o estudo da mentalidade e do imaginário
social), durante as Oficinas, ao estilo do desvio benjaminiano, apareceu como
produção de um saber narrativo e imagético, que, de forma sutil, aproximou
deles o inimigo. As crianças repetiram, como papagaios, o mesmo pedido de
socorro, em canções e imagens para nós, adultos, que insistimos em repetir o
equívoco, na marcha do progresso, no esquecimento de suas necessidades. Elas
denunciaram, em cochichos, sua condição histórica, reclamando uma solução,
subjetivando-se na própria fala. De forma doce, sem muito alarde, mas com
vigor cantante. Nos últimos encontros, as crianças apresentaram-se com roupas
mais limpas, algumas perfumadas e, segundo o depoimento da orientadora
pedagógica da escola, o rendimento escolar de algumas delas havia melhorado,
o desenvolvimento da aprendizagem revelou-se em sala de aula.

Conclusão
Investigar se as crianças e os adolescentes de Belo Horizonte, nas Oficinas
da Cidade e A Cidade em Imagens, modificam suas relações sociais de poder na
convivência com e na cidade, levou a aspectos contraditório, fluido e disperso
do espaço urbano para entender o que há de novo e o que há de antigo nas
metrópoles contemporâneas, entre a esfera cultural e o sistema econômico.
Foi necessário recuperar parte da história da formação de Belo Horizonte, cuja
planta original dá início ao processo de desigualdades sociais. Belo Horizonte
nasce entre 1894 e 1897, sob o signo da destruição do passado colonial e da
modernidade urbanística inspirada nos modelos europeus e americanos do
século XIX, em flagrante dissonância com Ouro Preto, antiga capital do Estado.
A planta original da BH moderna, de Aarão Reis, separou os que podem estar
dentro dos que devem estar fora, em relação às condições que a cidade favorece
para uns e outros, em três setores: urbano, suburbano e sítios para a lavoura.
Tal divisão transformou as relações sociais de seus habitantes no convívio
com a Cidade, revelando que o espaço urbano é condição mesma do subjetivo
(Rennó, 2005). Se a semente, como disse a criança que reescreveu a parábola
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do Semeador, cair em terra boa, pode crescer e dar fruto. Se não cair em terra
boa, as flores não crescem.
Os resultados mostram semelhanças, nas expressões das crianças e dos
adolescentes de Belo Horizonte, com a pesquisa de Andrade (2004). Aos
sinais de modernismo da Cidade, preanunciados pelas representações de seus
escritores - Drummond, Nava e dos Anjos -, “a geometria do espaço urbano e
os novos valores e formas de interação social ainda geram tensões, relações mais
impessoais, a experiência do estranho e o relativo anonimato” (Andrade, 2004). A
nova Capital gerou sentimentos e atitudes focalizados nas fontes de ambivalência,
entre racionalidade e subjetivismo, e as tensões internas do indivíduo inerentes
à passagem da sociedade tradicional para a moderna (Andrade, 2004).
Os conceitos de racionalidade e subjetivação contraditórios e por isso mesmo
modernos e que impedem a participação e o acesso de crianças e adolescentes na
vida da Cidade foram retomados de Andrade (2004), em sua análise sobre Belo
Horizonte. A autora focaliza duas fontes principais de ambivalência na passagem da
sociedade tradicional para a moderna e as tensões inerentes a ela, mostrando que
o problema da modernidade é geral e não regional e que está ligado à contestação
dos valores tradicionais e às suas tensões internas. A primeira fonte de ambivalência
se expressa através da tensão entre os valores de um mundo do qual o indivíduo se
afasta física e socialmente, mas cujas experiências permanecem sedimentadas na
memória. O que gera conflito e tensão, que podem se desdobrar em outras tensões,
como a tensão entre o rompimento com o passado, a tradição, e o desconforto
na inadequação com o presente, a tensão entre uma cidade claustrofóbica e uma
cidade agorafóbica, a tensão entre as relações pessoais tidas como efetivamente
humanas e as relações marcadas pela impessoalidade e a objetividade. A segunda
fonte de ambivalência situa-se na própria modernidade: entre a racionalidade e
o subjetivismo, entre a liberdade e a reserva, entre o individualismo quantitativo
(da igualdade) e o qualitativo (da diferença).
Andrade faz uma análise sociológica da ambivalência e afirma que “a
passagem da sociedade tradicional para a moderna e a experiência de viver
nos centros urbanos geraram avaliações ambivalentes e contraditórias, mesmo
entre aqueles tidos como modernos ou modernistas” (Andrade, 2004: 18).
Aponta, assim, que “... as explicações para as ambivalências dos mineiros devem
voltar-se para as suas experiências com o novo modo de vida criado pela
modernidade” (idem), e que, em defesa dos valores modernos, atribuída por
alguns críticos, como Carlos Drummond de Andrade, Cyro dos Anjos e Pedro
Nava, as ambivalências dos mineiros se complicam! Arraigados que somos em
nossas necessidades interioranas! (Rennó, 2005).
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O espaço urbano racional, característico das metrópoles contemporâneas
e considerado como condição mesma do subjetivo, sustenta a idéia das
desigualdades sociais, provocativas do sentimento de exclusão e estrangeiramento
de crianças e adolescentes. Sentimentos e atitudes que contestam a tradição, a
elite, a moralidade e o provincianismo são também notados nos participantes
dessa pesquisa, em ressentimentos diante da exclusão pela elite, certo saudosismo
da condição passada e do apego na relação social (Rennó, 2005).
Na esperança de Deus mudar de idéia em relação a suas condições sociais,
marcadas pela (in) diferença, as crianças metaforizam no lamento de uma
parábola e de um canto literalmente racional, com a proteção do discurso
materno, a dívida do adulto, cujas promessas não foram cumpridas e se perdem
ao longo da História.
A inclusão de Belo Horizonte no projeto deve-se ao fato de que a criança e o
adolescente mineiros ainda transitam livremente pelos espaços públicos. Embora
esses espaços lhes pareçam estranhos e familiares ao mesmo tempo e apesar dos
horrores e da violência com os quais convivem na cidade, a criança e o adolescente
mineiros podem ser tipicamente considerados como pequenos flâneurs, como
ociosos sonhadores, que ainda buscam a rua para conviver com seus iguais, embora
não saibam que não fazem parte da sociedade. É a figura do “limiar do labirinto”,
com um pé dentro e outro fora dela, junto aos desclassificados e excluídos. Dentro
da multidão, não há lugar para eles, principalmente para a criança, dentro de sua
classe. Eles, entretanto, conseguem juntar o passado, como num relâmpago, com
o agora, fazendo explodir o continuum da história. Sabem montar técnicas de
superposição de imagens, de um plano em cima do outro, colocando uma pessoa
contra o fundo da multidão, que despertam fantasmagorias. Confrontam, dessa
forma, a visão amena da metrópole com seus aspectos inquietantes e ameaçadores.
Em Oficinas, escrevem a Cidade com imagens, entre o sonho e a vigília. Não têm
nada a dizer, só a mostrar, aguardando o deciframento pelo adulto da sintaxe
dos tableaux, segundo a qual os personagens se articulam. Permitem, ainda, que
sejamos co-autores do texto, diante da porta aberta e fragmentada de cenas e
recortes. No corpo a corpo com a Cidade, flagram o instantâneo da Modernidade,
num espetáculo de aprendizagem, como flagram também a sua própria fisionomia,
inteirando-se de si mesmos.
A equipe de pesquisa aprendeu com as crianças e os adolescentes que, para
pesquisar, é preciso estar atento ao olhar e às atitudes deles. Mesmo que seja
com emoção e apesar da (in) diferença social, no acontecimento único, singular.
Deve aos pequenos belo-horizontinos a co-autoria da condução do projeto,
sustentada na visão de ser esta a Cidade da esperança, do ainda possível.
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Em particular, a contribuição efetiva deste projeto, aplicado na Cidade de
Belo Horizonte, diz respeito à continuidade e ampliação da rede de parceiros
com os pesquisadores nacionais e internacionais sobre questões da infância e da
adolescência contemporâneas, na direção da investigação e organização de políticas
públicas. A análise do discurso dos adolescentes e das crianças, sobre o material
encontrado na pesquisa de campo, mostrou que eles são capazes de modificar
suas relações sociais de poder, indicando-nos que os adultos precisam criar outras
condições político-sociais para melhorar a convivência deles com e na cidade. Os
dados obtidos estão sendo comparados em conjunto com as pesquisas já realizadas
nas outras cidades brasileiras, para dar continuidade à rede de parcerias com outros
pesquisadores, assim como também foram discutidos e divulgados nas escolas
pesquisadas e entre diferentes instituições e demais profissionais interessados nas
questões da infância e da adolescência contemporâneas. Os resultados apontam
para a necessidade de maior compreensão das tensões contraditórias, ambivalentes
e, ao mesmo tempo, geradoras de processos de subjetivação que a cidade moderna
apresenta a seus habitantes, mostrando que é preciso recorrer à capacidade de o
corpo flagrar não só o instantâneo da cidade, mas as instâncias de poder público,
a ponto de o próprio corpo confundir-se com elas e transformá-las. Ao longo
deste processo de elaboração, outras cidades são construídas, assim como novas
disposições afetivas e de ação que vão favorecer ou não o enfrentamento da
complexidade da vida citadina.
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Pesquisa-intervenção em debate
Cleci Maraschin

Existe uma falsa questão quando contrapomos métodos quantitativos
e métodos qualitativos, remetendo aos primeiros o plano da objetividade e
aos segundos, o plano da subjetividade. Mesmo a pesquisa que se propõe a
uma análise estatística de desempenhos auferidos a partir de instrumentos
padronizados pressupõe a possibilidade de interferência do pesquisador, de tal
sorte que busca na padronização dos instrumentos a garantia de manter essa
interferência dentro de padrões controlados.
A questão não é tanto se o pesquisador interfere ou não na pesquisa, pois
a discussão sobre a posição - a ação - do observador nos atos de produção de
conhecimento tem sido feita também com muita intensidade em domínios
do conhecimento tidos como “duros” (por ex. Prigogine e Stengers, 1987). A
problematização parece ser mais rica se atentarmos para a função que a posição
do observador pode assumir na processualidade do pesquisar. O quanto ela é
concebida como constitutiva ou como um “ruído” do ato de conhecer.
Diferentemente da busca do controle da interferência, existem metodologias
de pesquisa que sustentam que o ato cognitivo só é possível quando implicado,
tal é o caso dos textos apresentados nessa seção do livro. Ou seja, a intenção
de conhecer instaura no mesmo ato a individuação entre pesquisador e objeto
de pesquisa. Decorre dessa relação a necessidade de considerar a pesquisa em
seu processo e como ele - o pesquisar - produz efeitos em relação ao próprio
delineamento do objeto e da função do pesquisador. Pode-se falar então de
uma indissociabilidade e de um co-engendramento entre pesquisador e objeto
de pesquisa que se atualizam a cada pesquisar. Nessa perspectiva produz-se
um deslocamento no sentido e relação entre teoria e prática. Como bem refere
Souza e Salgado (2008), “Não há sentidos que se desnudam fora da relação
com o outro e no silêncio dos conceitos que se constituem em uma atitude
solitária de tradução da vida em teoria” (p.497). Não se trata somente de tomar
a direção do conhecer para intervir, mas também a de intervir para conhecer,
como propõem os institucionalistas. O ato de conhecer é uma prática (ação) que
459
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não é anterior a uma aplicação, como se coloca na diferenciação entre pesquisa
básica e pesquisa aplicada. Podemos pensar aqui que teoria e intervenção não se
relacionam a partir de uma causalidade linear, mas em uma causalidade em anel,
ou seja, intervir e explicar como momentos de uma recursão que se fecundam
mutuamente. Como refere Rocha e Uziel (2008) “É importante ressaltar que os
campos de análise e de intervenção, embora diferentes, são eixos indissociáveis
da pesquisa” (p.540).
Uma das críticas geralmente feitas a metodologias de pesquisa que
trabalham com o pressuposto do observador implicado é que permanecem
muito na intervenção e pouco na pesquisa. Ou seja, em algumas metodologias
qualitativas existe a suposição de que uma descrição do processo de intervenção
garantiria o estatuto mesmo de pesquisa. Muitas dessas abordagens, no âmbito
acadêmico são consideradas atividades de extensão para o contragosto de
seus proponentes. Concordamos que somente uma descrição da intervenção,
por mais rica que possa ser, não completa o circuito da pesquisa, que tem
na explicação seu outro componente constitutivo. Existem algumas formas
explicativas consideradas como válidas, mas todas elas passam necessariamente
por uma discussão que se torna operativa pelo trabalho com ferramentas
conceituais advindas de alguma lógica teórica. Sem esse retorno necessário a um
diagrama teórico – seja para confirmá-lo ou para problematizá-lo – o circuito do
pesquisar não tem condições de recursão, de transformação. Os trabalhos aqui
apresentados demonstram como os referenciais teóricos assumidos participam
tanto da estratégia metodológica como da análise explicativa, constituindo-se
em ferramentas de fazer e de compreender.
O circuito intervenção-explicação trabalha com uma posição epistemológica
na qual o que configuramos como conhecimento válido é produzido e mantido
pelo pertencimento a um coletivo de observadores implicados que partilham
semelhantes critérios de validação, instrumentos e métodos de trabalho. Maturana
(2001) considera problemático sustentar a premissa de que o principal - e mesmo
o único - critério de validação do conhecimento tido como científico seja sua
adequação à realidade. Aquilo que designamos como realidade também adquire
um caráter processual, co-dependente do modo como somos constituídos, de
nossa cultura, domínios de conhecimento e de seus critérios de validação. Ou seja, o
pesquisar se produz pela inserção em domínios de conhecimento que compartilham
diagramas teóricos que para além de uma rede conceitual com lógica intrínseca,
implica também um coletivo de forças, que produz uma topologia nesse campo,
legitimando e visibilizando alguns temas, objetos e métodos em detrimento de
outros. O que consideramos verdadeiro e válido no domínio científico, não se produz
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diretamente a partir de um acesso privilegiado à realidade, mas decorre de uma
laboriosa construção na qual é necessário constituir uma filiação e discussão com
os que se interessam pelo mesmo campo de conhecimento, partilhar e constituir
métodos e procedimentos, aceitar semelhantes critérios de validação, para – quem
sabe – produzir uma diferença e inovação nesse mesmo campo (Latour, 2000). Como
escreve Souza e Salgado (2008, p.495) “Pesquisar é também penetrar na intimidade
das camadas de leitura que vão sendo construídas”.
Ao aceitarmos as considerações anteriores - de que o conhecimento não
significa uma adequação a uma realidade exterior fixada e que os processos
do pesquisar necessitam ser aceitos e validados pelo trabalho de um coletivo
de pesquisadores – existe a possibilidade de sustentar um gradiente de
heterogeneidade de domínios de conhecimento, com especificidades próprias,
embora todos referidos ao campo científico, decorrentes da construção desses
mesmos coletivos.
A heterogeneidade no campo da ciência está também condicionada pelas
especificidades dos objetos de estudos que, recursivamente, são construídas e
reconfiguram os coletivos de pesquisadores. Simondon (1989) estabelece que
diferenças entre indivíduos físicos, vivos e técnicos, não são dadas por uma
natureza a priori, mas sim pelas operações constitutivas de seu processo de
individuação. Vou insistir aqui na diferença das formas de individuação que
faz resultar objetos físicos e vivos, para extrair daí implicações metodológicas
para a pesquisa com esses últimos. Para o autor, o processo de individuação é
um modo de resolução de um problema dado por um conjunto de forças em
tensão - que resulta na constituição de um objeto, de uma unidade que se destaca
desse conjunto. Quando a emergência de um indivíduo faz desaparecer toda a
instabilidade anterior, ao diminuir as tensões do sistema no qual ele apareceu,
esse indivíduo torna-se inteiramente estrutura espacial imóvel e não evolutiva: é
o objeto físico. Ao contrário, se a emergência do indivíduo não destrói o potencial
de instabilidade do sistema, então o indivíduo é vivo, e seu equilíbrio processual
é o que sustenta a metaestabilidade do conjunto (sistema do qual emergiu). O
sujeito vivo mantém sua existência através de um equilíbrio dinâmico, que supõe
em geral uma série de estruturações sucessivas novas, sem as quais o equilíbrio
de si próprio e da metaestabilidade do sistema não poderia ser mantido. Essa
manutenção é autopoiética (Maturana e Varela, 1990).
Uma das conseqüências desse modo de diferenciação é que os objetos físicos,
vivos e linguajantes são afetáveis de modo distinto em relação às intervenções e
aos resultados do pesquisar. Embora Hacking (1999) estabeleça uma categorização
tomando a consciência como ponto distintivo, vale retomar sua diferenciação
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entre classes de sujeitos que são capazes de agir intencionalmente - de agir em
relação às descrições que lhes são atribuídas - daqueles que não são capazes de
agir intencionalmente ou sob as descrições que lhes são endereçadas. À primeira
categoria de sujeitos, ele denomina de classes interativas, porque esses sujeitos
não ficam indiferentes às classificações e descrições que lhes são feitas. Podemos
dizer que são sujeitos que mantêm esse equilíbrio metaestável na linguagem.
Como o participante cego da oficina de cerâmica que declara: “Quando cheguei
aqui (...) é que fiquei sabendo que eu era deficiente visual. Até então eu pensava
que tinha um problema no nervo ótico” (p.483). Essa descrição que lhe era agora
feita abriu-lhe, segundo Kastrup (2008), um campo de novas possibilidades por
mais paradoxal que possa parecer. Um ponto interessante para nossa reflexão
é que, segundo Hacking, a ação dos sujeitos em relação às descrições que lhes
são atribuídas não é necessariamente individual, podendo ser partilhada e
desenvolvida dentro de um grupo ligado por certas práticas e instituições. Um
exemplo disso poderia ser o “corte” da fala da pesquisadora na exibição “Volta da
TV Pinel” justificado pela mesma não ser uma pessoa de “dentro da instituição”
(Miranda, 2008). A descrição como ser “de dentro” ou “de fora” não é indiferente
para os sujeitos como para a própria pesquisadora.
Nossas pesquisas em psicologia tratam, na maioria dos casos, dos modos
de individuação psíquica e coletiva em dispositivos de linguagem, portanto
com sujeitos que mantém potência pré-individual e cuja condição de
existência é recolocar a cada instante a manutenção de equilíbrio dinâmico,
autopoiético que os sustentam. Sujeitos que agem diante das descrições que
lhes são feitas, seja de modo individual ou coletivo/institucional. Assim,
nossos “objetos” de pesquisa são passíveis de ser perturbados no equilíbrio
mesmo que os mantém vivos, sendo então capazes tanto de sujeição como
de criação, de transformação a partir da própria intervenção produzida. A
pesquisa-intervenção considera essa capacidade inventiva de todos os sujeitos
envolvidos na pesquisa como ferramenta de trabalho, tomando como direção
inicial a implicação do próprio pesquisador. Como explicita Rocha e Uziel
(2008) “Não temos como ponto de partida a mudança do outro, mas sim
a alteração de nossas práticas e da lógica implicada na oferta de trabalho.
A questão da mudança nessa perspectiva não se faz prioritariamente por
conscientização do outro, mas por contágio” (p.536). Essa proposição é
demonstrada por Kastrup (op.cit.) quando constata que uma participante
da oficina literária declara o desejo de escrever sobre onde morava; outro
exemplo de contágio foi a organização de rodas de leitura por outros
participantes da mesma oficina nos cortiços onde viviam.
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Como discutimos desde o início desse texto, todo o pesquisar é um
intervir, de forma que todo pesquisador é responsável pela pesquisa que produz
e pela escolhas que faz tanto individualmente quanto coletivamente, pelo
pertencimento a determinado domínio de conhecimento. Dada a especificidade
dos objetos de pesquisa das ciências humanas e sociais, tal como Simondon e
Hacking nos ajudam a pensar, a responsabilidade do pesquisador assume outras
nuances. O que nossos objetos produzem com as descrições e explicações que
deles fazemos também nos dizem respeito. A discussão ético-política se faz
imprescindível. Para Souza e Salgado (op.cit.):
“A tarefa de investigar e pesquisar não se esgota em si mesma, mas assume uma
dimensão ética, em que conhecimento e intervenção se conjugam, de modo a
fazer da investigação um ato também educativo, instaurador de transformações
nas formas de olhar e definir a própria experiência e a do outro” (p.497).

Certamente um passo importante está sendo dado pela organização
dos Comitês de Ética em Pesquisa em diferentes instituições e que prevê a
participação de integrantes para além dos pesquisadores, ampliando o debate
capaz de ultrapassar o mundo acadêmico. Mas ser aprovado em um comitê de
ética não exime o pesquisador da reflexão ética de sua intervenção e criação,
pois muito desses efeitos e repercussões continuam se dando a posteriori. O
que faz necessário que essa discussão não fique circunscrita a cada projeto,
analisado de forma isolada, mas incorpore as linhas de pesquisa e programas
que os sustentam.
Nesta seção do livro, as questões até aqui discutidas tomam vida na
particularidade de algumas proposições teóricas e experiências metodológicas
contidas nos capítulos que se seguem. Os autores que aqui trazem suas
contribuições partilham da idéia de que a implicação é constitutiva do conhecer
e não somente uma variável interveniente que necessita ser controlada, calada,
expatriada dos modos de pesquisar. Desta forma, abrem a possibilidade que a
mesma possa ser uma ferramenta do conhecer.
Essa escrita não pretendeu nem resumir nem antecipar o que os leitores
encontrarão nos textos que seguem. Tratou, antes, de provocar algumas das
questões que neles são tratadas, sem, entretanto, esgotá-los, em uma tentativa
de exercício de um olhar exotrópico, sempre inacabado (Miranda, op.cit.).
Como diz Kastrup (op.cit.) um bom texto se constitui não apenas por sua
contribuição ao conhecimento constituído, “mas pela capacidade de afetar aos
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leitores e propagar as idéias que veicula”. Certamente os textos que compõem
essa seção cumprem com essa finalidade por si próprios.
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O método da cartografia e os
quatro níveis da pesquisa-intervenção
Virgínia Kastrup

O problema dos efeitos de intervenção de uma pesquisa tem sido bastante
discutido na atualidade. O ponto central nestas discussões é que processo de
produção de conhecimento não se separa de uma transformação do objeto
que é investigado. A física quântica abriu o caminho para o questionamento do
objetivismo radical no âmbito das ciências naturais. Nas ciências humanas e sociais
a participação do pesquisador na produção de conhecimento, bem como dos efeitos
de intervenção de uma pesquisa sobre os indivíduos, os grupos e as instituições,
tem uma longa história. O problema da participação do pesquisador foi apontado
inicialmente por Malinowski (1922/1978) no domínio da antropologia, criando
as bases do método da observação participante. Desenvolvendo sua pesquisa no
campo, e não no laboratório, o pesquisador afirma sua condição de observador
situado. Ele não pensa que isso seja apenas um mal necessário, mas, ao contrário,
considera este aspecto essencial ao desenvolvimento do seu trabalho. No campo
da psicologia, o problema foi primeiramente enfrentado por Kurt Lewin. Suas
pesquisas, realizadas nos Estados Unidos na década de 30, foram voltadas para
o tratamento de questões sociais relativas a grupos marginais e problemas
encontrados nas organizações (Lewin, 1948). Cunhando a noção de pesquisa-ação,
Lewin afirma a inclusão do pesquisador e ressalta que o trabalho de investigação
- entrevistas, dinâmicas de grupo, análise de dados, devolução - transforma o
objeto investigado. Para Barros (1994) e Rocha e Aguiar (2003), a pesquisa-ação, tal
como proposta por Lewin, constitui uma nova forma de investigar e de agir sobre
o campo social, mas se encontra ainda vinculada ao paradigma funcionalista. Isso
significa que ela é voltada para a identificação de supostos erros ou disfunções,
tanto dos grupos sociais investigados quanto daqueles causados pela presença e
pelas estratégias adotadas pelo pesquisador, tendo como objetivo, na maior parte
das vezes, a otimização de recursos para um funcionamento organizacional ou
social considerado adequado.
Na América Latina e no Brasil, em particular, a pesquisa-ação não teve uma
orientação mais crítica, estando comprometida com a investigação de mudanças
465
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na realidade ocorridas em trabalhos comunitários, grupos de excluídos, educação
popular e outras do tipo. Neste contexto, a pesquisa assume um cunho exploratório,
onde se busca um acordo entre pesquisador e participantes, em função de interesses
locais específicos. A pesquisa-ação crítica revela-se potencializadora da organização
de grupos e de espaços de participação coletiva incluindo, no seio próprio método,
a articulação entre pesquisa e política. Neste mesmo caminho, a noção de pesquisaintervenção, que é oriunda do movimento da análise institucional, constitui
uma crítica direta à política de pesquisa positivista, que defende a eliminação da
participação do pesquisador na produção de conhecimento objetivo e a suposta
neutralidade da pesquisa. Segundo Rodrigues, a proposta de Lewin é “resignificada
à luz do pensamento institucionalista: trata-se, agora, não de uma metodologia
com justificativas epistemológicas, mas sim de um dispositivo de intervenção
no qual se afirme o ato político que toda investigação constitui. Isso porque na
pesquisa-intervenção acentua-se todo o tempo o vínculo entre a gênese teórica
e a gênese social dos conceitos, o que é negado implícita ou explicitamente nas
versões positivistas ‘tecnológicas’ de pesquisa” (Rodrigues e Souza, 1987, p.31).
Para Rocha e Aguiar (2003), este movimento aprofunda a ruptura com os enfoques
tradicionais de pesquisa e amplia as bases teórico-metodológicas das pesquisas
participativas enquanto proposta de atuação transformadora da realidade,
apostando numa intervenção micropolítica no seio da experiência social.
Para falar do envolvimento do pesquisador com seu trabalho, a análise
institucional desenvolve o conceito de implicação. René Lourau afirma que o
conceito de implicação visa a pôr fim à suposta neutralidade de um cientificismo
ultrapassado e que o importante é desenvolver “um novo espírito científico”,
onde o observador já está implicado no campo da observação, onde “sua
intervenção modifica o objeto de estudo, transforma-o” (Lourau, 2004a, p.82).
A fecundidade do conceito de implicação fez com ele fosse utilizado de maneira
exaustiva sendo, por isso, sujeito a inúmeros mal-entendidos. Um deles consiste
em tomar a implicação como um “suplemento subjetivista de um conjunto
cuja coerência permanece necessariamente objetivista” (Lourau, 2004b, p.212).
Este mal entendido ocorre quando a discussão sobre a implicação ganha um
tom excessivamente pessoal, com o intuito de indicar o envolvimento do
pesquisador com certo tema, às vezes ligado a sua história de vida. No entanto,
Lourau é claro quando adverte que o que o conceito de implicação traz de
mais importante é apontar que não há pólos estáveis sujeito-objeto, mas que a
pesquisa se faz num espaço do meio, desestabilizando tais pólos e respondendo
por sua transformação. É nesta mesma direção que a cartografia surge como
um método de pesquisa-intervenção.
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A cartografia é um método proposto por Gilles Deleuze e Félix Guattari
(1995) para o estudo da dimensão processual da subjetividade e de seu processo
de produção. O método cartográfico não equivale a um conjunto de regras
prontas para serem aplicadas, mas exige uma construção ad hoc, que requer a
habitação do território investigado e a implicação do pesquisador no trabalho
de campo. Partiremos aqui de formulações originais e fecundas de Deleuze e
Guattari, que tem desafiado os pesquisadores da área da psicologia clínica, da
psicologia cognitiva e da psicologia social. Partindo do campo das metodologias
qualitativas, as perguntas que colocamos são: no contexto das pesquisas que
incluem a intervenção, de que intervenção falamos, quando praticamos o
método da cartografia? Que diferentes níveis de intervenção ocorrem quando
utilizamos a cartografia em nossas pesquisas?
Procuramos responder a tais perguntas recorrendo a duas pesquisas de
campo sobre processos de produção de subjetividade e de cognição inventiva. A
primeira foi realizada numa oficina literária com crianças pobres, que moravam
num cortiço no bairro de São Domingos, na cidade de Niterói, e que viviam em
situação de violência tanto pela extrema pobreza quanto pelo ambiente ligado
ao tráfico de drogas, que fazia com que elas presenciassem constantemente
situações de violência. A literatura foi usada para acionar processos de produção
de subjetividade, ou seja, de invenção de si e de novas possibilidades de existência
para este grupo de crianças. A segunda pesquisa tinha como objetivo investigar o
funcionamento da atenção em cegos, durante processos de criação e foi realizada
numa oficina de cerâmica do Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro.
Ambas as pesquisas ocorreram em oficinas de práticas artísticas que foram
também espaços concretos de intervenção, que visavam a acionar processos
coletivos de produção de subjetividade.
Falamos aqui de pesquisas com crianças e com cegos, e não de pesquisa
sobre crianças e sobre cegos, com o intuito de ressaltar o caráter de produção
coletiva do conhecimento, numa abordagem construtivista. Segundo tal
abordagem, conhecer não é representar uma realidade pré-existente, mas é um
processo de invenção de si e do mundo (Varela, 1995; Kastrup, 2007a). Sujeito e
objeto não são pólos prévios ao processo de conhecer, mas são engendrados, de
modo recíproco e indissociável, pelas próprias ações cognitivas. Subjetividade
e objetividade não são fundamentos da cognição, mas efeitos desse processo.
Tal concepção encontra suas raízes no construtivismo de J. Piaget (1978) e foi
desenvolvida por H. Maturana e F. Varela (1980; 1990). Por este caminho, a
noção de co-engendramento do sujeito e do objeto indica a crítica do modelo
da representação.
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Nas pesquisas com crianças e com cegos, encontramos um solo comum,
no sentido em que ambos são grupos minoritários, não apenas por critérios
quantitativos, mas históricos e culturais. Na própria psicologia, na maioria das
vezes, as crianças são tidas como seres pouco desenvolvidos e os cegos, como
deficientes, o que os coloca numa situação de inferioridade em relação ao
sistema de referências dominante, representado pelo cientista adulto e vidente.
Por outro lado, e isso se revela particularmente interessante, são grupos que,
por escaparem às constantes e às regras gerais, trazem à cena testemunhos vivos
da alteridade que constitui a subjetividade. Nas duas pesquisas que realizamos
colocou-se o desafio da construção coletiva do conhecimento, o que significou
sermos sensíveis às suas falas, atitudes e gestos, que, com seu caráter muitas
vezes surpreendente e perturbador, exigiram que lhes déssemos atenção e voz,
tornando-os efetivamente participantes e não meros objetos da pesquisa.
Na primeira seção, fazemos uma breve apresentação dessas duas pesquisas
e indicamos algumas pistas que demarcam a especificidade do método da
cartografia, dentre as quais se destaca aquela que aponta a indissociabilidade
entre pesquisa e intervenção. Na segunda seção, analisaremos os efeitos de
intervenção da pesquisa cartográfica em quatro níveis distintos: nos participantes,
nos pesquisadores, no próprio rumo da pesquisa e no campo onde ela se
insere. Traremos à cena as referidas pesquisas, das quais analisaremos alguns
fragmentos. Além dos textos de Deleuze e Guattari, trabalharemos com as idéias
de Isabelle Stengers (1993) acerca da relação sujeito-objeto na ciência moderna,
de René Lourau (Altoé, 2004) sobre a questão da implicação no contexto da
análise institucional e de James Clifford (2000) sobre o problema da autoridade
no âmbito da pesquisa etnográfica, dentre outras. Por fim, abordaremos alguns
problemas relativos à escrita de um texto de pesquisa.

Em busca de um método:
algumas pistas para a prática do método da cartografia
Nas pesquisas com crianças e com cegos, buscamos um método de
investigação que desse conta do processo de invenção e de produção de
subjetividade que estaria em curso. As questões que se colocavam para nós eram:
como não limitar a investigação aos produtos deste processo? Trabalhando com
um objeto em movimento, como não perdê-lo em categorias fixadas, que deixam
fora da cena o fluxo processual no qual vão sendo produzidos? Encontramos um
caminho na obra de Gilles Deleuze e Félix Guattari (1995) quando estes falam
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de método da cartografia no âmbito dos estudos da produção da subjetividade.
Lá a cartografia não comparece como um método de pesquisa já desenvolvido,
mas existem algumas indicações ou pistas que devemos seguir quando desejamos
praticá-lo. Sem pretender dar uma visão totalizante, enumeramos a seguir
algumas dessas pistas.
Ao tomar a cartografia como uma proposta metodológica, cabe ressaltar,
de saída, que a noção de subjetividade é indissociável da idéia de produção,
remetendo a uma rede processual. Esta é a novidade do conceito formulado por
Deleuze e Guattari (Deleuze e Guattari, 1995; Guattari e Rolnik, 1986; Guattari,
1993), que surge para fazer frente à noção de sujeito. O termo subjetividade
tem servido para falar do processo e também do produto, como é o caso de
falarmos, por exemplo, em “novas subjetividades”. Mas é preciso ressaltar que
subjetividade é antes de tudo processo de produção. Encontramos aí a primeira
pista para a prática do método da cartografia: cartografar é acompanhar um
processo, e não representar um objeto.
A proposta de Deleuze e Guattari não é a de um método histórico ou
longitudinal, mas sim a de um método geográfico e transversal. A opção é pela
geografia, onde a processualidade ocorre a partir de uma configuração de vetores,
forças ou linhas que atuam simultaneamente. As configurações subjetivas
não apenas resultam de um processo histórico, mas portam em si mesmas
processualidade e guardam a potência do movimento. Os elementos não se
compõem constituindo uma gestalt, nem uma estrutura, nem um sistema. É o
conceito de rizoma que é proposto por Deleuze e Guattari para falar do campo
de forças que responde pela produção da subjetividade.
Toda cartografia busca desenhar um certo rizoma, constituído de vetores
heterogêneos: econômicos, políticos, sociais, tecnológicos, lingüísticos,
ecológicos, etc. Segundo Deleuze e Guattari, a cartografia é um dos princípios
de funcionamento do rizoma. O mapa é sempre mapa de um rizoma, que é
uma espécie de todo aberto, em constante movimento, composto de múltiplas
linhas heterogêneas, cujas conexões podem ser alteradas e rompidas. Deleuze e
Guattari afirmam: “O mapa é aberto, é conectável em todas as suas dimensões,
reversível, suscetível de receber modificações constantemente” (1995, p.22). Fazer
um mapa é então captar linhas, movimentos, um plano de forças. Neste sentido,
o mapa é distinto do decalque, que representa uma forma já constituída.
Para entender a importância do conceito de rizoma no âmbito dos estudos
da produção da subjetividade, é preciso sublinhar também que existe uma
distinção que atravessa toda a obra de Deleuze e Guattari. Ela se faz entre
dois planos: o plano das formas e o plano das forças, sendo que o segundo
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corresponde ao plano ontológico do rizoma. Através desta distinção, considerase que toda forma existente, seja ela subjetiva ou objetiva, resulta de conexões ou
agenciamentos que se dão no plano das forças. Sujeito e objeto são formas, mas
a categoria de forma não se separa da idéia de formação. O ponto de partida é o
plano dinâmico do rizoma, que persiste nas formas como uma espécie de plano
adjacente. Logo, não se trata de uma produção meramente histórica, mas que
de uma processualidade que se mantém e que coexiste com o produto.
Da maneira como o problema é colocado, há um processo de formação,
através do qual as forças assumem uma certa configuração. O que surge como
uma forma é em realidade um agregado de múltiplas forças. O que se revela
como um indivíduo é resultado de um processo de individualização (Simondon,
1989), é uma forma individuada, configurada por um coletivo de forças. Logo,
há uma dimensão coletiva da subjetividade que comparece tanto na cartografia
de indivíduos quanto de grupos. Nesse sentido, a segunda pista da cartografia
é que ela é sempre de um coletivo de forças.
Uma terceira pista é que a cartografia é sempre de um certo território
existencial. Para Deleuze e Guattari os limites de território não são espaciais, mas
semióticos. Nesta medida, ao cartografarmos um território, buscamos signos.
Mas é preciso enfatizar que a cartografia não é um método interpretativo, pois
não é o sentido dos signos que é visado. O signo é importante enquanto constitui
uma espécie de zona limite, entre o sentido e o não-sentido. A dimensão de
sentido revela-se na possibilidade que os signos fornecem de identificar que
forças circulam no território em questão, sua importância relativa, as polaridades
do território, suas valências e seus pontos de intensidade. Por exemplo, em
Proust e os signos (1987) Deleuze detecta na obra de Proust quatro sistemas
de signos: os signos mundanos, os signos do amor, os signos sensíveis e os
signos da arte, cada qual se organizando numa espécie de sistema, possuindo
certas características e uma lógica ou semiótica própria. Nós podemos falar de
diferentes sistemas de signos: da violência, religiosos, familiares, sexuais, etc.
- buscando captar seu modo de funcionamento. É preciso também sublinhar
que existem cruzamentos entre diferentes sistemas de signos, os quais ajudam
a entender a configuração de dado território.
Mas os signos portam também uma dimensão de não-sentido, pois é através
deles que os limites do território são modificados, ultrapassados, expandidos. O
signo comparece então na sua dimensão de posição de problema, pois é ele que
força a pensar, desatando nós e soltando linhas para que novas conexões possam
ser estabelecidas. Nessa medida, os signos delimitam o território e, ao mesmo
tempo, são seus poros, seus pontos de abertura. Para o cartógrafo, é fundamental
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o traçado do plano problemático, composto pelos signos. Pois é através dos
signos que se dá a transposição dos limites da configuração que se encontra
atualizada. Destaca-se então uma quarta pista para a prática da cartografia:
desenhar o campo problemático que é habitado pela subjetividade. O cartógrafo
deve estar atento aos pontos problemáticos, onde o rizoma irrompe no seio das
formas já constituídas. Pois o ponto problemático é um ponto sensível, ponto de
bifurcação. Ele revela com nitidez a complexidade do conceito de problema, que
significa tanto obstáculo e dificuldade, quanto experiência de problematização,
ponto de abertura e reativação do processo de invenção.
A quinta pista é que o método da cartografia requer um dispositivo para
operar. Segundo Michel Foucault, o dispositivo é “um conjunto decididamente
heterogêneo que engloba discursos, instituições, organizações arquitetônicas,
decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos,
proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são
os elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre
esses elementos” (Foucault, 1979, p.244). Comentando este conceito Deleuze
(1990), afirma que o dispositivo é um novelo composto de linhas de natureza
diferente: de visibilidade, de enunciação, a de força e a de subjetivação. Na
pesquisa de campo o dispositivo possui as funções de referência, de explicitação
e de produção da realidade. O grupo de supervisão, o consultório, as oficinas
e o diário de campo podem atuar como dispositivos. Seu funcionamento mais
ou menos regular, onde se articulam a repetição e a variação, aponta sua função
de referência. A função do dispositivo é também de explicitação das linhas que
circulam no campo da pesquisa. Ele concorre para atualizar o que operava
de maneira implícita e virtual. Por outro lado, a prática da cartografia cria
condições para a transformação das relações entre os vetores afetivos, cognitivos,
institucionais, micro e macropolíticos, acionando movimentos e sustentando
processos de produção. Neste sentido, o dispositivo produz efeitos de produção
e transformação da realidade.
A sexta pista é que a prática da cartografia requer a dissolução do ponto
de vista do observador. Poderíamos supor que falar em dissolução do ponto de
vista do observador significaria adotar uma posição objetivista, de acordo com
a qual o objeto seria desvelado, sendo o conhecimento uma pura descoberta.
No entanto, o que a cartografia enfatiza é que o afastamento explícito de uma
posição objetivista não deve levar a pensar que ela consiste num método subjetivo.
Ao contrário do que afirma a vertente objetivista, representada sobretudo
pelas abordagens de herança behaviorista, nem todo estudo da subjetividade é
carregado de subjetivismo. Nesse aspecto mais sintonizada com a psicanálise, a
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cartografia requer a suspensão da posição pessoal do pesquisador, marcada por
interesses, expectativas e saber anterior. Em princípio, o que orienta a pesquisa
são as forças do campo e é nesta direção que a cartografia busca ser um método
preciso e rigoroso. O objetivismo e o subjetivismo são duas faces da mesma
moeda, ambos presos ao plano das formas já constituídas. De maneira distinta,
a cartografia se faz no encontro das forças que constituem o mundo com as
forças que constituem as subjetividades. A distinção entre plano das formas e
plano das forças é fundamental para o entendimento do conceito de produção
de subjetividade na obra de Deleuze e Guattari e foi bastante desenvolvido por
Rolnik (2006). O conceito de força serve para falar de um plano de alteridade,
extra-subjetivo, mas que não é composto de objetos estáveis. Ele é movente e
é nele que as formas são criadas. As formas são resultantes de tais processos
de produção. As subjetividades são compostas por forças, vetores ou fluxos
heterogêneos: sociais, políticos, tecnológicos, ecológicos, culturais, etc. Formas e
forças constituem duas dimensões ontológicas e se distinguem pelos efeitos que
produzem. No nível epistemológico, e mais especificamente no caso do trabalho
cartográfico, podemos dizer que as formas correspondem àquilo que é percebido
ou representado de modo estável, através de experiências de cunho recognitivo. Já
as forças são experimentadas como sensações, e não como representações. Elas nos
afetam sem produzirem entendimento imediato e são refratárias a interpretações
prontas. Ao contrário, produzem estranhamento e forçam a pensar.
No começo do trabalho a tarefa do cartógrafo não parece fácil. Ela exige
uma atenção especial, concentrada e, ao mesmo tempo, aberta ao presente, capaz
de captar e entrar em sintonia fina com as forças em circulação. A dificuldade
inicial deve-se ao fato de que a atenção recognitiva costuma ser predominante.
Normalmente, nossa atenção é voltada para as formas, atuando baseada no
saber constituído, nos esquemas passados e na experiência anterior. A atenção
às forças exige um esforço especial no sentido em que ela requer uma espécie
de suspensão do saber e refreamento da tendência à recognição, que é em
geral predominante em nós. A atenção aberta ao presente é como uma antena
que funciona em sintonia fina com as forças em jogo. A suspensão da atenção
recognitiva requer do cartógrafo um processo de aprendizagem. É preciso
aprender a estar verdadeiramente presente, ou seja, não perceber através do crivo
de juízos prévios ou pré-conceitos. Esta atitude não equivale a uma impossível
inocência, que zeraria o saber e a experiência passada, mas visa antes a uma
suspensão, ainda que assintótica e repetidamente buscada, dos pré-conceitos e
julgamentos. Trata-se da permanente reativação do esforço de não se ausentar
do presente para recorrer a um suposto saber anterior. Em outras palavras, o
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que o aprendiz da cartografia deve sempre buscar é que a atenção às formas não
substitua a atenção ao campo de forças em movimento. A sétima pista é então
que a prática da cartografia requer o aprendizado de uma atenção concentrada
e aberta ao presente (Kastrup, 2005; 2007b).
Textos teóricos, conversas, testemunhos, entrevistas, documentos diversos
e todo o tipo de material que possa ajudar no mapeamento das semióticas
daquele campo, pode ser utilizado no trabalho da pesquisa. Tudo isso se soma
ao que é imprescindível: uma prática da observação fina, paciente e minuciosa.
Fragmentos de cenas, impressões, pequenas percepções e sensações vão sendo
acumuladas, no início de maneira mais ou menos aleatória. A cartografia não
trabalha apenas com os signos lingüísticos, nem concede privilégio a eles. O que
é do campo do visível é tão importante quanto o que é do campo do dizível,
ou seja, da ordem da linguagem. O objetivo é verificar o que faz sentido e o
que faz problema. O que faz problema ou indica dissonância de sentido exige
toda atenção. O problema, enquanto põe em questão os sentidos vigentes, pode
surgir como obstáculo ou como invenção, sendo por isso uma zona que se
bifurca, podendo ter dois destinos divergentes. O primeiro é se perpetuar como
obstáculo, prendendo o movimento inventivo e concorrendo para o fechamento
das formas atuais. O segundo é soltar e abrir a forma atual. O problema revela
a presença de um nó, onde linhas se encontram atadas, mas que também pode
ser desfeito, liberando linhas presas e possibilitando sua amarração a outras
distintas. Enfim, o que faz problema no território deve fazer ressonância no
cartógrafo também como problema, capturando sua atenção.
Segundo Suely Rolnik (2006), a atenção cartográfica deve detectar zonas
onde existem “forças que pedem expansão” ou, em outros termos, o que força a
pensar. O cartógrafo não pretende fazer uma descrição exaustiva ou totalizante
das forças que circulam num território existencial, mas visa, sobretudo, àquelas
que colocam em movimento o processo de invenção de si e do mundo. Há
algumas perguntas que o cartógrafo deve se colocar quando trabalha: quais as
semióticas presentes naquele território? Quais as semióticas predominantes? Que
conexões existem entre elas? Que linhas e conexões revelam um movimento de
crescimento e são acionadas nos processos de invenção de si e do mundo? Que
conexões, entrelaçamentos ou nós estão impedindo o movimento inventivo
do desejo? Quais os pontos de estagnação? Quais conexões e agenciamentos
aumentam e quais aqueles que reduzem a potência inventiva? Quais os
agenciamentos que funcionam como alimento e quais funcionam como veneno?
Que novos agenciamentos, misturas ou encontros estão em jogo no presente?
Como potencializá-los?
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O mal-estar de um território existencial pode estar ligado a forças presas,
cujo movimento está sendo obstaculizado, ou também a forças soltas, que
pedem novos agenciamentos para ganharem ressonância e configurarem um
território mais consistente. No momento em que certas linhas são detectadas
pelo cartógrafo, ele passa a trabalhar sobre elas, buscando explicitá-las e, com
isso, propiciar os meios para a produção da subjetividade, seguindo sempre os
movimentos emergentes. O cartógrafo interfere no processo de produção de
subjetividade atualizando e cultivando virtualidades. Pode-se então definir a
oitava pista: a cartografia é um método que distingue, mas não separa pesquisa
e intervenção. Trata-se de dois planos de um mesmo processo.
Em princípio, toda intervenção pode ser uma pesquisa, desde que seja
guardada uma atitude investigativa, sejam adotados procedimentos rigorosos
de produção de dados e o trabalho redunde em textos publicados, coletivizando
e submetendo as conclusões a outros pesquisadores. No caso da cartografia,
a atividade de fazer o mapa de um campo de forças pode ser suscitada pelo
desejo de modificar um estado de coisas e mesmo de interferir no processo em
questão, o que pode acabar por alterar os contornos do mapa. Tudo isso revela
uma ligação entre a cartografia e o movimento do território cartografado. A
intervenção pode se fazer junto com a pesquisa e a pesquisa não se limita ao
campo do saber. Nesse caso, o cartógrafo tem um interesse especial pelos efeitos,
não privilegiando a busca das causas. Afinal, o conteúdo de rizoma é claramente
refratário ao raciocínio casual e determinista.
A intervenção é uma ação de intervir ou de produzir interferência, e o
cartógrafo funciona aí como um intercessor. Em Deleuze (1992), a grafia de
interecessor segue a do verbo interceder, que significa intervir, e não apenas fazer
interseção ou cruzamento entre dois elementos ou conjuntos. Quando perguntamos
de que intervenção falamos quando praticamos o método da cartografia, é preciso
sublinhar que numa investigação ocorrem encontros pesquisador-pesquisado
que produzem interferência recíproca, produzindo movimentos em mão dupla.
Não se trata efetivamente de considerar o quanto os interesses do pesquisador se
fazem presentes nas conclusões da pesquisa, mas de considerar o quanto a ação,
as práticas e a experiência da pesquisa são geradores de transformações, atingindo
tanto os grupos pesquisados quanto os pesquisadores. Nesse encontro podem
surgir pontos de bifurcação e emergir movimentos divergentes, modificando
inclusive o próprio campo problemático, que pode sair reconfigurado, bem como
a área de conhecimento onde a pesquisa se insere.
A primeira pesquisa onde utilizamos o método da cartografia foi realizada
numa oficina literária que aconteceu em 2000-2001, no contexto de um trabalho
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comunitário. A oficina Livração foi realizada com um grupo de crianças que
viviam em cortiços no bairro de São Domingos, na cidade de Niterói, em
situação de extrema precariedade e violência, em função da exclusão social e
do tráfico de drogas. A arte - no caso a literatura - não foi tomada como um
instrumento para a solução do problema social da violência. A oficina também
não visou apenas distrair as crianças ou ocupar seu tempo através de uma
atividade supostamente mais “educativa”. No trabalho que realizamos a arte não
esteve diretamente a serviço da solução de problemas sociais. Quisemos apenas
possibilitar a experiência com a literatura como uma espécie de abertura da
subjetividade, capaz de potencializar a vida destas crianças. A oficina Livração
situava-se num antigo casarão do bairro, onde ocorriam outras oficinas gratuitas
ou a baixo custo, de teatro, capoeira, dança e papel reciclado, e que eram dirigidas
à comunidade local. A maioria das crianças morava quase ao lado, num outro
casarão da mesma rua, onde 21 famílias viviam em situação irregular e não
pagavam aluguel. A oficina foi um espaço criado com almofadas e esteiras, para
praticar a leitura em grupo e compartilhar experiências produzidas por textos
literários. A leitura na oficina reuniu, num mesmo dispositivo, um encontro
com o livro, com as pessoas, e consigo mesmo.
Na oficina de leitura, o contato com a literatura foi ocasião para experiências
de problematização, como o estranhamento e a surpresa. Os textos literários
possuem notadamente tal potência. Segundo Deleuze (1987) a arte em geral,
e a literatura em particular, produz experiências que transpõem os limites das
formas subjetivas constituídas, acionando blocos de sensações, afetos e perceptos
pré-subjetivos e impessoais. A literatura produz sensações que atravessam
o vivido por um sujeito, mas que se encontram num plano distinto. Elas
emergem da matéria sensível da linguagem, das palavras, da sintaxe, mas tocam
o leitor como entidades imateriais, portando uma idéia, uma singularidade,
um afeto, uma diferença. Podem não acionar diretamente a lembrança ou a
imaginação, mas apenas capturar o leitor na experiência do presente vivo. É
enquanto ultrapassa o plano do vivido que a literatura revela sua potência de
problematização e de produção de subjetividade.
As práticas de leitura na oficina foram tomadas como práticas de si, tal
como definidas por Michel Foucault. Também denominadas tecnologias de
si, as práticas de si “permitem aos indivíduos efetuar, por conta própria ou
com a ajuda de outros, certo número de operações sobre seu corpo e sua
alma, pensamentos, conduta ou qualquer forma de ser, obtendo assim uma
transformação de si mesmos...” (Foucault, 1988, p.48). Nossa aposta era que
a prática regular da leitura na oficina produziria efeitos sobre seus leitores,
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afetando e reconfigurando subjetividades e respondendo também, de modo
recíproco e indissociável, pela invenção de mundos para além dos limites
daqueles já constituídos, expandindo-os e diversificando-os. Habitar o
território da leitura e experimentar o texto literário seria, nesta medida, ocasião
para a problematização da subjetividade e do mundo conhecido, abrindo-os
para transformações diversas e singulares. As práticas de leitura constituíram,
nesse sentido, uma fonte da invenção de si e do mundo. Em última instância, a
prática de atenção ao texto literário funcionaria como prática de atenção a si. O
encontro com o texto naquilo que ele possuía de potência de problematização,
estranhamento ou surpresa, constituiria um encontro com a virtualidade da
subjetividade, com seu caráter processual, subjacente às formas já constituídas.
Procurando identificar quais os vetores circulantes e as semióticas daquele
território, chegamos aos signos da violência e a seu modo de operação. A partir
deste mapeamento, trabalhamos com um outro tipo de violência – aquela que
força a pensar - que foi acionada pelos signos dos textos literários, procurando
com isso ativar fluxos, devires e produção de desejo (Kastrup, 2002; 2003).
Voltamos a este ponto mais adiante.
A segunda pesquisa teve como objetivo investigar o funcionamento da
atenção em cegos, durante o processo de criação e foi realizada numa oficina
de cerâmica do Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro. A oficina era
conduzida por um grupo de professoras, que são ceramistas e videntes. Clara
Fonseca, que coordena o trabalho, explica a proposta: “Eu sempre me interessei
pelo que eu chamo de efeitos colaterais da argila. [...] Sempre notei que as
características da argila moldam a pessoa também, ao mesmo tempo. A argila
dá flexibilidade, pois é um material plástico. Você vai trabalhar perda, porque
o processo termina com a mão, mas continua no forno [...] Trabalha também
expectativa. Você tem que moldar, mas não vai sair exatamente do jeito que você
queria. Se você adota uma atitude rígida, buscando controle do material, se você
briga com o material, o sentimento é de frustração. Na oficina, ao contrário, o que
se cultiva é “a leveza, o que a gente tem de melhor”: a capacidade de criação.
O trabalho na oficina de cerâmica consistia em oferecer um território,
propor atividades e acompanhar processos. Algumas vezes as professoras
apresentavam uma proposta única para todo o grupo - fazer uma máscara,
um busto – outras vezes a atividade era livre. De todo modo, as professoras
acompanhavam com interesse o processo de cada um, ajudando aqui e ali, sem
apresentar, contudo uma postura visuocêntrica, ou seja, normalizadora. Sempre
conversavam sobre o que estavam fazendo e onde queriam chegar. Um dos
aspectos mais interessantes da cerâmica é que quem trabalha com ela enfrenta,
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cotidianamente, pequenos problemas, obstáculos e incidentes e precisa aprender
a lidar com eles. A cerâmica é, nesta medida, como afirma a professora, “um
grande caminho para busca de soluções. Como eu tento resolver? Funciona
assim? Funciona assado? Então você vai buscando soluções o tempo todo”.
Cartografando o trabalho regular da oficina, foi possível notar que a
cerâmica, e não a cegueira, constituía o principal fluxo circulante naquele
território, permeando a maior parte das falas, ações e relações. A professora nota
que “a cerâmica vai passando por este coletivo, por esta conversa que rola entre
eles. Porque não é só uma conversa de botequim. É uma conversa do que está
ocorrendo no espaço da cerâmica. E os problemas que estão ocorrendo ali estão
ocorrendo também no espaço da vida, é tudo paralelo. Então, vai se resolvendo
aqui, vai escutando uma opinião ali, vai aplicando o que viu funcionar, também,
às vezes”. Nesse sentido, o próprio trabalho em grupo funciona como apoio e
sustentação do processo de cada um”. Conforme pôde ser constatado, foram os
signos da cerâmica que se revelaram os mais potentes acionadores de processos
de reinvenção existencial dos participantes da oficina. (Kastrup, 2007c; 2008)
As duas oficinas trabalharam com uma política de transposição de limites
e sua proposta era bastante afirmativa: oferecer um território de encontro com
a arte para suscitar processos de produção de subjetividade e a invenção de
novos territórios existenciais. Cabe agora trazê-las à cena para discutir, a partir
do método da cartografia, quatro níveis de intervenção.

Quatro níveis da pesquisa-intervenção: nos participantes, no
pesquisador, no problema da pesquisa e no campo de investigação
Ao examinar a história da ciência moderna, Isabelle Stengers (1993),
aponta que foi através de uma certa estratégia metodológica que se buscou, em
princípio, separar a ciência da ficção. A distinção sujeito-objeto, que na filosofia
de Kant tinha o alcance de uma distinção geral, se aprofunda e se estabiliza
através dos procedimentos do método experimental. O que era uma distinção
assume a feição de uma separação e se converte num elemento chave numa
outra separação: aquela entre ciência e política. Stengers aponta ainda que a
invenção da ciência moderna, bem como da verdade científica tem a seguinte
singularidade: embora elas surjam e sejam engendradas por um conjunto de
práticas sociais, elas produzem um ativo esquecimento se sua história. No
caso da separação sujeito-objeto, o que era uma produção histórica vira um
fundamento da ciência. Nesta perspectiva, a pesquisa-intervenção resgata a
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força inventiva da ciência psicológica, fazendo da implicação do pesquisador
um fecundo vetor da investigação.
René Lourau (2004b) afirma que é no conceito de transdução de Gilbert
Simondon, que encontramos as bases para o entendimento da implicação não
como uma dimensão subjetivista da pesquisa, mas como um plano de encontros
e transformações das formas subjetivas e objetivas. Para Simondon (1989), a
forma é sempre resultado de um processo de individuação a partir de um plano
pré-individual. Ela é composta de duas dimensões ou fases: a fase onde a forma
se encontra já individuada e uma outra, onde subsiste nela a dimensão préindividual de onde ela surgiu. A transdução é uma cadeia de transformações,
através das quais as formas são modificadas a partir de seu nível pré-individual.
Tais transformações potencializam e atualizam virtualidades. Sujeitos e objetos
são formas, sendo palco de processos transdutivos enquanto se comunicam no
nível pré-individual. A transdução é um movimento de tomada de forma por
atração ou propagação. No caso da pesquisa, pode-se dizer que, em princípio,
o pesquisador é uma forma, mas que acontecimentos ou encontros inesperados
podem funcionar como partículas atratoras, transformando suas intenções
e expectativas, bem como o campo de coerência de uma pesquisa. Danielle
Guillier (2004) sublinha a importância que assumem aí os elementos de desvio
e perturbação: “Nós todos sabemos o quanto isso é importante para a pesquisa,
mas é Lourau que nos diz, que aponta o que ainda não foi dito. Encontramos
alguém, assistimos a uma conferência, e esses acontecimentos casuais nos
atingem de uma maneira especial. Nesse momento, a pesquisa sofre uma
pequena clivagem. Alguma coisa que poderia não ter muita importância, mas
que gera um desvio e a pesquisa toma outro rumo” (Guillier, 2004, p.15). Vejamos
agora como, a partir de um processo transdutivo, tanto participantes quanto
pesquisadores podem sofrer os efeitos de intervenção de uma pesquisa.

A intervenção nos participantes da pesquisa
fragmento1

“A presença constante das situações de violência [na Oficina Livração]
conduziu à elaboração de um projeto de leitura de textos relativos ao tema da rua,
para serem lidos numa série de encontros consecutivos. A crônica Vista Cansada,
de Otto Lara Resende, produziu um dos mais fortes efeitos observados durante
todo este período do trabalho, devendo ser destacado o fato de que não se trata,
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em princípio, de um texto dirigido para crianças. A crônica discorre sobre o fato
de não enxergarmos coisas que vemos diariamente. Começa fazendo uma critica
ao escritor americano Hemingway, para quem deveríamos ver as coisas como se
fosse pela última vez. O autor considera tal idéia deprimente e desesperada e, em
oposição, defende que deveríamos olhar as coisas como se fosse pela primeira vez.
A crônica relata a morte de um porteiro que, após trinta e dois anos de trabalho
no mesmo edifício comercial, só foi notado após sua morte. Termina dizendo
que a criança, como o poeta, vê o que o adulto normalmente não vê. Antes de
reiniciar a leitura, onde cada um leria um trecho, foi perguntado: ‘Por que o
título é Vista Cansada?’ Falou-se da pressa, da rotina e do hábito, que impedem
a percepção de muitas coisas. Falou-se também que ter vista cansada e usar
óculos é “coisa de velho”. Foi quando surgiu o comentário de uma menina: ‘Aqui
nós envelhecemos muito cedo. Temos que fazer vista grossa para muitas coisas
que acontecem aqui’. Seguiu-se então uma seqüência ininterrupta de histórias
terríveis. Voltou o caso do tiro na cachorra, que puxou a questão das freqüentes
invasões que ocorrem no cortiço, que lembrou outro cão assassinado, que fez
um gancho com o assassinato do pai de uma das meninas, quando estava preso,
que foi associado à violência nas prisões brasileiras, que foi o elo para comentar
que elas já tinham visto muita gente morta, o homem esquartejado perto do
jornaleiro, a mulher gorda encontrada morta na caixa-d’água do cortiço, que
trouxe a lembrança do rosto inchado, preto e irreconhecível do pai enforcado
na prisão, que fez a filha ficar tão nervosa na hora que viu que pensou que fosse
morrer, que saiu correndo e quase foi atropelada. Cenas da mais crua violência,
que tocaram e desconcertaram todos nós. A crônica de Lara Resende, produzindo
um efeito inesperado, não nos aproximou das crianças numa suposta troca de
experiências. Não saímos dali apenas mais bem informados sobre sua dura
realidade. Deixamos a oficina pensativos e assustados, como quem lê um livro
ou assiste um filme de terror. Ao final do encontro, uma menina disse: “Queria
escrever um livro. Ele ia se chamar Casarão 27”.
Cartografando os diferentes sistemas de signos, observou-se que os signos
da violência eram caracterizados por um tempo instaurador de descontinuidade.
Descontinuidade que é cortante, abrupta e inesperada. O efeito subjetivo gerado
é sobretudo o medo, pois são signos assustadores, frente aos quais se experimenta
também a impotência de contê-los, restando como única saída evitar depararse com eles. Pode-se perceber também que, embora extremamente presentes
no cotidiano, os signos da violência jamais são banais ou indiferentes. São
sobretudo duros e cortantes, respondendo pela sensação de densidade e extrema
saturação do território. Entretanto, a violência experimentada na leitura da
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crônica de Lara Resende não se limitou a produzir na menina o sentimento de
medo, nem apenas a sensação de saturação. Ela produziu um desejo de escrever
sobre o casarão 27, onde a menina morava. Embora seja precipitado avaliar sua
concretização futura, parece justo observar aí indícios do que denominamos
de transposição dos limites das formas subjetivas e do mundo. Notamos uma
bifurcação no fluxo de pensamento habitual. A violência experimentada não
produziu acuo, mas um desejo de criação e a inclinação a uma mudança no si
e no mundo” (Kastrup, 2002).
“Um outro efeito desta natureza foi o fato contado pelas crianças, já no
final do projeto, de que elas realizavam rodas de leitura nos cortiços, levando
a leitura às crianças menores e utilizando livros tomados emprestados na
oficina. Estes movimentos de irradiação revelaram desdobramentos da Oficina
Livração para além de seu espaço. Sua continuidade e seus efeitos valeriam um
acompanhamento posterior” (Kastrup, 2003).

A intervenção no pesquisador e na equipe
(pesquisadores, colaboradores, alunos, estagiários, etc)
fragmento 2 - o papel do relato no grupo de supervisão

Extraído do diário de campo de Laura Pozzana, estagiária da pesquisa
naquela ocasião.
“Para que fosse possível acompanhar o desenrolar da oficina enquanto
pesquisa-intervenção, foi utilizada como estratégia a prática de escrever relatos
sobre as atividades. Os relatos continham informações precisas - o dia da
atividade, quem estava presente, quem era responsável pela leitura e qual o texto
lido com as crianças - e também impressões e informações menos nítidas, que
vinham a ser precisadas e explicitadas com a própria escrita. Esses relatos não
se baseavam em opiniões, interpretações ou análises objetivas, mas buscavam,
sobretudo, captar aquilo que estava se dando no plano intensivo das forças e
dos afetos. Cada relato era escrito por aquele que tinha ficado responsável pela
condução da oficina no dia. Feito isso, os relatos eram lidos em supervisão
grupal, na semana seguinte, quando eram acrescentadas outras observações e
possíveis orientações.
Cabe pontuar o caráter de aprendizado que a oficina suscitou, não apenas
nas crianças, mas também na equipe, incluindo professora e estagiários. Era
preciso sensibilidade e atenção àquilo que se passava. Não se tratava de uma
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atividade recognitiva, mas sim inventiva, onde todos iam se formavam à medida
que iam experimentando um fazer concreto. Tratava-se de aprender a estar
aberto ao presente, deixando-se afetar por palavras, gestos, ritmos, silêncios,
histórias e encontros de maneira geral. Ia-se aprendendo a ser afetado por
diferentes regimes de signo. Signos muitas vezes violentos, que precisavam
ser acolhidos em seus efeitos, para, a partir daí, ganharem forma, ou ainda,
transportarem pelo sentido que eles próprios carregavam. Ao transpor para
os relatos algo que não era da ordem de um saber, se tinha a possibilidade de
continuar experimentando aquilo que havia acontecido no encontro da oficina.
Aos poucos foi se configurando que o que interessava nos relatos era mais da
ordem da atmosfera do ambiente, de sua sensorialidade, do que de quantidade
de informações.
Alguns fatos ilustram esta orientação. O primeiro se refere a anotações que
fizemos a respeito de uma menina de 13 anos em torno do tema de uma nota de
1 Real. Em diferentes circunstâncias, ela aparecia com uma nota de 1 Real, jogava
na roda, amassava e dizia que não gostava de dinheiro. Sem sabermos muito
bem o que aquilo significava, fomos observando e acompanhando aquele signo.
Até que um dia soubemos que ela ganhava 1 Real em troca de pequenos atos
de prostituição. Esse fato esteve sempre presente. Para nós, aquilo era violento
e para acompanhá-la fomos aprendendo a lidar com algo que nos era estranho
e, ao mesmo tempo, próximo. Talvez tenhamos podido alimentar seu mundo
com histórias diferentes daquela que a envolvia.
Um outro evento foi também marcante para todos que trabalhavam na
oficina. Uma tarde, na hora da oficina, como nenhuma das crianças havia
chegado – e também não tinham ido na semana anterior – duas estagiárias
foram até o casarão 27, onde moravam as crianças, para saber o que estava
acontecendo. Era a primeira vez que entrávamos lá. No portão, a mãe de uma
delas as recebeu, indicando o caminho. No fundo da casa estava uma menina
que disse, meio sem graça, que não poderia ir à oficina porque tinha que ficar
tomando conta dos irmãos. No andar de cima ficava a casa-quarto da família de
duas outras crianças que também freqüentavam a oficina. Lá estavam elas com
um bebê no colo, arrumando o espaço e limpando, com muito pouca água, um
pinico sujo. Toda aquela atmosfera era densa e parecia que a casa podia cair a
qualquer momento, tamanha a precariedade daquele casarão onde se alojavam
dezenas de famílias. Após a conversa, as estagiárias foram saindo. No portão
cruzaram com um rapaz que entrava de bicicleta. O rapaz, agitado e de olhos
arregalados, foi recebido por uma menina que falou para ele ir com calma.
Naquele instante ele tirou da cintura uma pistola, como quem, buscando alívio,

482 Pesquisa-intervenção na infância e juventude

tira os sapatos apertados ao entrar em casa. Uma das estagiárias viu a cena, gelou,
e, de volta à sala de leitura, contou a cena presenciada para os demais. O cenário
já era violento, mas a presença daquela arma imprimiu uma gravidade espiritual
inesquecível. Mais uma vez aquela vida nos contava sobre ela mesma.
Nos relatos, constatava-se a necessidade de sentir que as crianças estavam
envolvidas, fazendo junto. E, para isso, o momento inicial da oficina era
importante, quando se comiam biscoitos e conversava-se sobre aquilo que
acontecia ali e fora dali. Os relatos foram instrumentos potentes, posto que
faziam ver, com o tempo, aquilo que ia ganhando movimento e dando forma ao
trabalho realizado. Permitiam acompanhar aquilo que era experimentado com
as crianças, muitas vezes tornando perceptível a passagem entre um encontro
e outro. Ao final, tinha-se um registro vivo do caminho criado coletivamente
e podia-se, a partir dele, pontuar aquilo que ali se apresentava como relevante
ou problemático.
Como se pode notar, a política de transposição de limites não era uma
regra direcionada apenas às crianças que freqüentavam a oficina. Era um modo
de funcionamento que também produzia nossas subjetividades e transformava
nossa relação com a rede social, com o livro e conosco. Eram seis estagiários
e uma professora. Ninguém saiu imune. Pode-se dizer que a oficina de leitura
fez uma intervenção numa comunidade que a todos incluía, e tal intervenção,
de modo circular com a prática, ensinou e produziu subjetividade não só nas
crianças, mas em todos os envolvidos, mesclando realidades que costumam
ser pouco permeáveis e fazendo com que se criassem vínculos de confiança
guardados até hoje. Tratava-se, pois, de um ensinamento compartilhado, com
raízes no concreto da experiência. Subjetividades e mundos foram produzidos
a partir da literatura e de toda matéria que se fazia presente. A violência era
certamente um tema forte. Não desapareceu, não foi julgada, nem encarcerada,
mas manejou e foi manejada. Com tudo o que moveu, a oficina não poderia
deixar de reverberar nos nossos posicionamentos frente a essa questão, que se
faz tão premente no contemporâneo”.
fragmento 3

Ao iniciarmos a pesquisa de campo com cegos, uma série de experiências
deu testemunho da decepção de certas expectativas, implícitas ou explícitas,
do território que iríamos observar. Dentre elas, destaca-se a atmosfera alegre,
o falatório, o movimento e o clima afetuoso entre os participantes que,
desde o início, contrariou qualquer idéia pré-existente dos cegos como seres
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ensimesmados e soturnos. Foram inúmeras as situações que, sem demora,
colocaram em xeque nosso saber anterior, nos dando a nítida experiência que
não habitávamos aquele território, pois não compreendíamos muitas situações.
Um dia uma moça, que haviam nos informado ser completamente cega, estava
trabalhando ativamente na moldagem de uma peça de cerâmica. Ela procurava
dar forma a uma idéia complexa - dois corpos entrelaçados -, e o trabalho exigia
muita concentração. Para nossa surpresa, ela subitamente pediu a um colega
que pegasse em sua bolsa seus óculos escuros. Ao ser perguntada sobre por que
havia feito tal pedido, afirmou que isso ajudava a sua concentração. Afirmou
que para moldar a cerâmica ela precisava fechar os olhos e que preferia estar de
óculos escuros nesta situação. Um colega, também cego, acrescentou que há três
coisas que os cegos precisam fechar os olhos para fazer: moldar a argila, rezar e
beijar. As falas inusitadas produziram em nós um efeito de desterritorialização e
nos mobilizaram na busca de sentido. Seria ela de fato totalmente cega? Em caso
positivo, por que fechar os olhos ajudaria a concentrar-se melhor no trabalho
da cerâmica? Não seria nas duas situações – de olhos abertos e fechados, com
e sem óculos - a mesma paisagem percebida – o escuro, a ausência de luz? Ou
estaria ela olhando alguma coisa através dos óculos escuros? Tínhamos ouvido
dizer que ela era totalmente cega. Seria mesmo? Havia uma outra aluna que
dizia que não, que ela se fazia de cega total para impressionar a todos que
admiravam seu trabalho. Não conhecíamos ainda bem a sua história. Esta cena,
em seu caráter desestabilizador, voltou em diversas supervisões, quando o grupo
discutia o problema da atenção em cegos, funcionando como uma espécie de
experiência enigmática. Pode-se afirmar que naquela situação os óculos escuros
se converteram em signo produtor de desterritorialização, evidenciando o limite
de nosso saber. Questões se multiplicaram, nos forçando a pensar e a prosseguir
nossa investigação.
Um outro exemplo desta natureza ocorreu durante uma entrevista com
um participante da oficina. Interrogado sobre o início do trabalho com a
cerâmica, afirmou de saída: “Quando cheguei aqui no Benjamin Constant é que
fiquei sabendo que eu era deficiente visual. Até então eu pensava que tinha um
problema no nervo ótico”. Na mesma hora veio à mente do entrevistador toda
a conotação negativa do termo “deficiente”. Lembrou-se imediatamente das
infindáveis discussões sobre o uso deste termo, que em princípio veio substituir
a palavra “cego”, apresentando-se como mais respeitosa. Mas a palavra deficiente
expressava, para muitos, uma condição de inferioridade e uma indesejável idéia
de uma identidade cega. Daí sua substituição pela expressão “pessoa portadora
de deficiência”, mais tarde substituída por “pessoa portadora de necessidades
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especiais”. Mas o homem falava de sua descoberta de que era deficiente visual
num sentido que parecia positivo. Havia escutado bem? Não era evidente para
o entrevistador que ter um diagnóstico de deficiente visual era melhor do que
ter um problema no nervo ótico. Enfim, o de problema no nervo ótico era um
diagnóstico oftalmológico, isento de conotações pejorativas. Relançou a atenção
para o desenvolvimento da idéia pelo entrevistado e constatou que o território
supostamente estável de seus conhecimentos estava sendo desmentido: o homem
era realmente favorável a ser nomeado como deficiente visual. Tratava-se de um
homem falante, que não relatava experiências de fracasso e não revelava dúvida
sobre sua capacidade de conviver bem com a sua condição de cego. “Tenho a
mente aguçada. Às vezes penso que não vou conseguir fazer alguma coisa, mas
quando vejo eu já fiz. Minha mente vai na minha frente”. Além disso, era casado,
parecia ter o apoio afetuoso da mulher e da família e participava com empenho
das aulas de cerâmica e de outras oficinas.
Depois de muitas vezes retornar a esta frase, foi possível concluir que as
palavras utilizadas não eram o mais importante. A expressão deficiente visual não
funcionava para ele como um rótulo identitário. Ser deficiente visual significou sua
entrada no Instituto Benjamin Constant e o conseqüente acesso a uma nova rede
de pessoas e atividades, inclusive a da cerâmica, que abriu a possibilidade de uma
série de cuidados e informações, inclusive sobre dispositivos técnicos - relógios que
falam as horas e binóculos especiais, dentre outros - que o ajudam hoje a levar sua
vida. Enfim, ser deficiente ampliou sua rede de conexões e expandiu seu território
existencial. O que o homem relatava era o desprendimento de um território
fechado, fruto de um problema oftalmológico progressivo e incurável, que se viu
inesperadamente aberto através do acesso a uma rede heterogênea de pessoas e
coisas, de utensílios e cuidados, e conseqüentemente de novas possibilidades de
existência e de transposição de limites existenciais. Ao escutar tal relato, e por
um curioso curto-circuito, a transposição de limites atingiu também o próprio
cartógrafo, que viu abalado seu território semântico e pode experimentar, naquele
momento, uma abertura para ingressar no complexo universo que estava se
propondo a investigar (Kastrup, 2007c; Kastrup, 2008).

A intervenção na própria pesquisa, na colocação dos problemas e no
rumo da investigação
Clifford (2000) comenta que durante o processo da pesquisa podem ocorrer
situações que venham a modificar o problema, tal como ele havia sido colocado
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inicialmente pelo pesquisador. Com exemplo, cita uma pesquisa desenvolvida
por Renato Rosaldo, que pretendia fazer um estudo sincrônico da estrutura
social dos ilonglot, nas Filipinas. Nas conversas, os ilonglots não respondiam
às perguntas sobre estrutura social e faziam longas narrativas sobre a história
local. Embora considerando que não estava obtendo os dados necessários,
Rosaldo anotava pacientemente tudo que lhe era relatado. Ao voltar para sua
universidade, e depois de longo processo de análise e reinterpretação dos dados,
conclui que “aqueles obscuros relatos forneciam na verdade seu tema final: o
sentido culturalmente distinto de narrativa e história dos ilonglot” (Clifford,
2000, p.48). Não que os ilonglots não entendessem a pergunta, mas, sem
respondê-la diretamente, deram indicações de que o problema, em princípio
colocado para ser resolvido numa análise sincrônica, deveria ser recolocado.
Situações semelhantes ocorreram durante nossa pesquisa com os cegos sobre
o funcionamento da atenção durante a criação com a cerâmica.
Nas entrevistas que realizamos com os cegos, o objetivo era trazer ao
plano consciente experiências cognitivas e gestos atencionais situados num
nível pré-reflexivo. Mas elas acabaram por produzir falas que ultrapassavam
em muito a investigação do funcionamento cognitivo strictu-sensu. A
insistência e a força de tais relatos não pôde ser atribuída a um problema
meramente técnico, relativo ao manejo da técnica da entrevista de explicitação.
Ao contrário, tais relatos ampliaram o escopo da investigação, revelando o
entrelaçamento do problema do funcionamento da atenção nos processos de
criação com a experiência da perda da visão e com o processo de reinvenção
de si no trabalho com a cerâmica. Nesta orientação, foi incluído o problema
da atenção a si durante o processo de criação e sua investigação acabou por
dar lugar a um texto que tratou especificamente deste tema (Kastrup, 2008).
Foi um primeiro desdobramento. O segundo foi o desenvolvimento de uma
discussão sobre o funcionamento da atenção na pesquisa com o método
cartográfico. Como aconteciam muitas coisas ao mesmo tempo no espaço
da oficina – diversas pessoas trabalhando, algumas agrupadas em mesas,
outras trabalhando sozinhas, além da circulação de professoras, falas em voz
alta, bate-papo e cantoria - colocou-se o curioso problema de onde pousar a
atenção durante a prática da observação cartográfica. Ao invés de constituir
um obstáculo, o entrelaçamento entre o problema da atenção dos participantes
da oficina de cerâmica e aquela do cartógrafo acabou produzindo um solo
fértil, onde a investigação de ambas acabou por prestar colaboração recíproca
(Kastrup, 2007b).
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A intervenção no domínio de investigação e o texto da pesquisa
A maioria dos textos sobre metodologia de pesquisa não faz referência
ao problema da escrita dos textos, limitando-se a abordar os problemas de
coleta, análise e discussão de dados. Todavia, como pesquisadores sabemos que
a preparação dos textos é um momento crucial de um trabalho de pesquisa.
Afinal, é através dos textos que o conhecimento produzido será tornado público
e poderá vir a ser conhecido para além de seu contexto específico. É lá que são
colocados novos problemas, avanços teóricos e metodológicos e abordagens
originais. Um bom texto não o é apenas pelas informações que transmite, mas
pela capacidade de afetar os leitores e propagar as idéias que ele veicula.
O tema da escrita foi discutido por Clifford (2000) quando aborda o tema
da autoridade etnográfica. Para Clifford a noção de autoridade está na fronteira
entre a epistemologia e a política, não apenas no sentido em que aponta uma
desigualdade entre o etnógrafo e o “nativo”, mas também porque serve para discutir
como a escrita de um texto garante sua legitimidade. Clifford aponta o equívoco
de representar os “outros” de maneira geral e abstrata: “os nativos” (no nosso caso,
“as crianças”, “os jovens”, “os cegos”). Adverte ainda quanto ao perigo da filtragem
dos fatos e de tornar invisível a observação participante. Ressalta a importância
da adoção de procedimentos de escrita que dêem visibilidade ao processo de
construção do conhecimento, envolvendo o etnógrafo e outras vozes num texto
polifônico. Nesta direção Clifford defende a distribuição da autoridade etnográfica
através da manutenção e sustentação da alteridade no próprio texto. A proposta
da autoridade polifônica, inspirada no trabalho de Bahktin, é um dos meios, mas
não o único. O diálogo literal é um caminho fecundo, mas o mais importante é
que os escritos devem guardar o caráter de totalidades não homogêneas.
Caiafa aponta, por sua vez, que a pesquisa etnográfica envolve “a confecção
de um relato muito especial, onde é preciso transmitir o que se observou na
pesquisa. Nesse relato o etnógrafo deverá dar conta não só do que viu e viveu,
falando em seu próprio nome, mas também do que ouviu no campo, do que lhe
contaram, dos relatos dos outros sobre a sua própria experiência” (Caiafa, 2007,
p.138). A política da escrita não é desvinculada da própria política da pesquisa.
Nesse sentido, Caiafa sublinha que na pesquisa de campo a relação com as
pessoas ultrapassa em muito a coleta de informação. É não apenas baseado em
informações, mas também em impressões a partir dos encontros, onde têm lugar
agenciamentos e relações de simpatia, que o etnógrafo trabalha. Mas é muitas
vezes tentador para o pesquisador, introduzir, através da interpretação, uma
coerência, mesmo que ilusória, aparando as arestas quando a pesquisa não fecha
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suas conclusões num todo homogêneo. Numa outra direção, Caiafa aposta num
método-pensamento, onde a experiência singular com os outros não se separe
da experimentação com a própria escritura. Afirma: “é quando os imperativos
da interpretação não obstam a alteridade e a novidade dos eventos do campo
que estes podem se agenciar às inspirações teóricas com maior sucesso. É que
a experiência de campo, com todas as suas arestas e estranhezas, se a deixamos
predominar sobre pretensões de autoridade, pode muitas vezes trabalhar contra
as tendências generalizantes, simplificadoras, redutoras da vida social. Estas
não são simplesmente ‘teoria’, mas um certo uso da teoria, um certo modo de
usar os conceitos que acompanha geralmente também uma maneira de viver
a situação do trabalho de campo. Quando a experiência de campo inspira a
teoria, é possível conseguir uma inteligibilidade dos fenômenos que pouco
tem de interpretação, é antes mais uma forma de experimentação, agora com
o pensamento e a escritura” (Caiafa, 2007, p.140).
Nesse sentido é que a política da escrita deve estar sintonizada e ser coerente
com a própria política de pesquisa e de produção de dados no campo. A política
de não fazer dos participantes meros objetos da pesquisa e da construção coletiva
do conhecimento revela-se aí com toda a sua força. A política da escrita deve
incluir as contradições, os conflitos, os enigmas e os problemas que restam
em aberto. Não é necessário que as conclusões constituam todos fechados e
homogêneos, nem é desejável que estas sejam meras confirmações de modelos
teóricos pré-existentes. As aberturas de um trabalho de pesquisa abrem linhas de
continuidade, que podem ser seguidas pelo próprio pesquisador, ou por outros
que sejam afetados pelos problemas que ele levanta. Em síntese, a expansão do
campo problemático de uma pesquisa ocorre por suas conclusões, mas também
por suas inconclusões. E é através dos textos que um novo problema ou uma nova
abordagem dos problemas pode se propagar e produzir efeitos de intervenção
num campo de pesquisa, transformando um estado de coisas.

Um breve balanço
A pista que afirma que a cartografia é um método que não separa a
pesquisa e a intervenção remete, de fato, a todas as demais. Propondo-se ao
acompanhamento de um processo, o movimento do território cartografado faz
parte da proposta da pesquisa cartográfica. A habitação do território investigado
é condição para detectar as forças moventes que acionam este movimento,
pedindo passagem e expansão. Cabe ao cartógrafo cultivar uma atenção fina,
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em sintonia com o coletivo de forças. De tal experiência, o cartógrafo não sai
imune. Faz parte da pesquisa a transposição de limites das formas objetivas,
mas também das subjetivas, inclusive a do próprio pesquisador. Subjetividades
coletivas e campos problemáticos são constantemente redesenhados à luz de
novos desafios e exigências encarnadas nos dispositivos da pesquisa.
Na prática da cartografia, a noção de método de pesquisa afasta-se do
sentido de caminho ou meio para chegar a determinado fim. O fim não é
pré-definido, mas o caminho se faz ao andar. Há apenas um horizonte de
transformações, tendo em vista o que Rolnik chama de potência da vida
(Rolnik, 2006). A potência da vida é um princípio ético, ao mesmo tempo que
extramoral, pois não é prescritivo nem judicativo. Nesse sentido, a competência
metodológica não se separa de uma competência ética. “Se há uma ética que
daí pode ser extraída ela deve ser chamada de uma ética do fazer implicado,
resultado da habitação de um território. A ética revela-se também – e este é o
ponto especialmente interessante - uma ética da saída de si, onde o saber revelase sempre limitado e a subjetividade é forçada a encontrar-se com aquilo que se
furta ao reconhecimento e ultrapassa sua história” (Kastrup, 2002). O abismo
que pode existir entre o território existencial do pesquisador e aquele que ele
procura cartografar, coloca o desafio de aceitar sua condição de não saber e
sustentá-la. O maior obstáculo à compreensão das semióticas de um território
que não se habita é justamente acreditar que se as compreende. A tradução dos
signos em percepções e grades de significação anteriores pode multiplicar a
incompreensão, conduzindo aos caminhos do já sabido. Aceitar tal condição está
longe de ser simples. Frente ao que não se compreende, há então que se sustentar
uma espera atenta e aguardar as ressonâncias que virão com a continuidade do
trabalho e a sucessão dos encontros. É então captando e reunindo signos sem
lugar, sentido ou organização prévia, que as cartografias das subjetividades e
dos territórios existenciais poderão aos poucos ser desenhadas.
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Mikhail Bakhtin e a ética das imagens nos estudos da
infância: uma proposta de pesquisa-intervenção
Solange Jobim e Souza e Raquel Gonçalves Salgado

Compreender não deve excluir a possibilidade de uma modificação, ou até de uma renúncia do ponto de vista pessoal.
O ato de compreensão supõe um combate cujo móbil consiste
numa modificação e num enriquecimento recíprocos.
Mikhail Bakhtin

Introdução

Refletir sobre a produção da cultura e da subjetividade nos dias atuais exige
um olhar crítico sobre os múltiplos atravessamentos dos fluxos de imagens
que invadem os espaços públicos e privados dos sujeitos contemporâneos,
especialmente daqueles que habitam as grandes metrópoles. As janelas virtuais se
abrem para uma infinidade de espaços interativos onde os sujeitos experimentam
o espaço e o tempo em uma ampla variedade de formas de linguagem. Nesse
contexto, se indagar sobre o modo como o uso das tecnologias interfere no
campo das relações humanas, estabelecendo novos padrões de interatividade e
de linguagem pautados pela experiência de adultos e crianças com os meios de
comunicação de massa, é um dos grandes desafios para a pesquisa em ciências
humanas, e em especial para a psicologia do desenvolvimento e da educação.
Na medida em que o uso das novas tecnologias e a experiência com os meios de
comunicação de massa redimensionam a própria concepção de conhecimento
e dos modos de aprender e ensinar, torna-se fundamental que a pesquisa nesta
área ofereça os necessários subsídios para se rediscutir o papel da educação no
mundo atual, criando novas estratégias de intervir no campo social.
Ao conversarmos com as crianças sobre assuntos de seus interesses,
percebemos o quanto o conteúdo de suas conversas é atravessado pelo que
490
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circula na cultura de massa. Embora a quantidade de informações disponível nos
surpreenda pela velocidade e aparência de diversidade, cada vez mais nos damos
conta que saber filtrar informações e fazer distinções requer uma mudança de
comportamento e de atitude em relação à cultura de massa. A quantidade não
se transforma em qualidade sem uma intervenção nesse processo. Uma relação
crítica com a mídia não é algo dado no ponto de partida, mas requer uma tomada
de consciência sobre o modo como a cultura do consumo e a sociedade da
informação operam na produção da subjetividade de adultos e crianças. Nesse
sentido, o papel do pesquisador, como mediador do debate sobre este tema,
pode fazer uma grande diferença na construção de estratégias metodológicas
que subsidiem os profissionais voltados para o trabalho com crianças e jovens
a enfrentarem os desafios que são colocados pela sociedade da informação e
pela cultura de massa (Salgado; Pereira; Jobim e Souza, 2005).
Quando nos referimos à ética das imagens, estamos enfatizando o lugar
que deve ser ocupado pela ação política, ou seja, a ação responsável do sujeito
como experiência sensível no mundo, instaurando modos de intervenção
crítica à racionalidade técnica, imperativo dos modos de produção cultural no
capitalismo avançado.
Para Bakhtin (2003), a ética não se constitui de princípios abstratos, mas é
o padrão dos atos reais que cada um de nós executa na vida. Portanto, quando
trazemos como questão o tema da ética das imagens, partimos do pressuposto
teórico, presente na obra de Bakhtin, de que falar de “ética” é investigar o
sentido do mundo, um sentido que é percebido como problemático, pois
depende de uma construção permanente dos sujeitos históricos. Esta construção
nunca é conclusiva, mas envolve transformação e devir. Em seu texto “Arte e
Responsabilidade”, Bakhtin não separa a ética da estética. Deste modo, o autor
analisa, por um lado, a criação estética e, por outro, o ato único e singular do
homem no mundo, definido como ética. Para o autor, estes dois acontecimentos
são diferentes, porém, mutuamente implicados, e se indaga:
“O que garante o nexo interno entre os elementos do indivíduo? Só a unidade da responsabilidade. Pelo que vivenciei e compreendi na arte, devo
responder com a minha vida para que todo o vivenciado e compreendido
nela não permaneçam inativos. No entanto, a culpa está também vinculada à
responsabilidade. A vida e a arte não devem só arcar com a responsabilidade
mútua, mas também com a culpa mútua. O poeta deve compreender que a
sua poesia tem culpa pela prosa trivial da vida, e é bom que o homem da vida
saiba que a sua falta de exigência e a falta de seriedade das suas questões vitais
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respondem pela esterilidade da arte (...) Arte e vida não são a mesma coisa,
mas devem tornar-se algo singular em mim, na unidade da minha responsabilidade” (2003, pp.1-2).

A ética e a estética são conceitos centrais na obra de Bakhtin e, portanto, o
nosso desafio com a pesquisa com crianças é refletir e problematizar sobre os
modos de criação na contemporaneidade, atravessados pela imagem técnica, a
partir do compromisso e da responsabilidade que cada um de nós deveria ter
com a criação permanente da condição humana. Nosso propósito, neste texto,
é apresentar como temos transformado a filosofia da linguagem de Mikhail
Bakhtin em estratégias metodológicas de pesquisa-intervenção, no âmbito das
atividades de pesquisa do Grupo Interdisciplinar de Pesquisa da Subjetividade.
Porém, antes de abordamos a metodologia da pesquisa-intervenção no contexto
da produção de uma relação ética com as imagens na pesquisa com crianças,
analisamos e levantamos alguns questionamentos sobre os usos da imagem
técnica e a produção da cultura e da subjetividade na sociedade da informação.
Optamos por conduzir inicialmente este texto a partir de análises comparativas
entre experiências do passado e experiências do presente, conjugadas com uma
abordagem ética sobre os usos das tecnologias e os modos de subjetivação. A
pretensão é analisar o presente com um olhar atento para o futuro.

A invenção do real pelo uso da imagem técnica
A cada momento histórico, o surgimento de uma inovação técnica apresenta
outras possibilidades de experimentarmos o que costumamos denominar
realidade, exigindo a criação de novos códigos culturais para darmos conta de
um tipo de experiência subjetiva que precisa ser vivida na linguagem, ou seja, nas
relações sociais. O homem, no seu desejo de expressar sua experiência interna
para o outro, cria as condições de uso do signo na vida. Píer Paolo Pasolini (1983)
afirmou: “O cinema trará as mesmas mudanças revolucionárias em relação à
realidade que a língua escrita trouxe em relação à língua falada”. Este prognóstico
nos oferece pistas para uma análise das interferências da técnica, em cada
momento da história, nos modos de ser e de agir da humanidade, estabelecendo
novas relações culturais. O cineasta continua sua análise dizendo:
“A linguagem da realidade, enquanto ela foi natural, se encontrava fora da nossa
consciência: presentemente que ela nos aparece “escrita”, através do cinema, ela
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não pode deixar de exigir uma consciência. A linguagem escrita da realidade
nos ensinará, antes de tudo, o que é a linguagem da realidade; ela terminará
mesmo por modificar a idéia que temos dela, transformando nossas relações
físicas com a realidade em relações culturais” (1983, p.145).

Antes do cinema, a fotografia já apontava uma longa caminhada na
construção de novos modos de escrever o mundo, ampliando as condições
da tomada de consciência da realidade mediada pelos aparatos técnicos.
Mesmo que surgindo com a pretensão de representar o real, no processo de
suas transformações históricas, a imagem técnica ganha crescente liberdade de
expressão, passando também a ser um instrumento de invenção e re-criação do
real. A realidade passa a ser aquilo que é criado pelo homem com a interferência
dos aparatos técnicos. O real é uma produção humana.
Nesta perspectiva de análise, compreender uma imagem é poder percorrer,
no sentido inverso, o caminho do seu processo de criação. Uma imagem
técnica esconde conceitos e sentidos que lhe deram origem, portanto, decifrála é procurar reconstituir o texto ou os textos que tal imagem contém. Estes
textos são o modo como inventamos o mundo como abstração conceitual, ou
seja, o mundo revelado a nós através de conceitos. Portanto, o que vemos “ao
contemplar uma imagem técnica não é o“mundo”, mas determinados conceitos
relativos ao mundo, a despeito da automaticidade da impressão do mundo sobre
a superfície da imagem” (Flusser, 1998, p.35). Esta questão apresentada por Vilém
Flusser nos remete a uma reflexão sobre a relação atualmente experimentada,
entre o virtual e o real. Nossa intenção é propriamente afirmar o jogo que existe
entre essas duas instâncias e não reiterar a dualidade. Apostamos, assim, na
articulação entre essas duas dimensões em torno da produção de sentidos sobre
o mundo. O virtual mais do que sinônimo de ilusão ou falsidade, compreende
um outro modo de experimentação da própria realidade, proporcionado
pelo convívio cotidiano com a imagem técnica (Lèvy, 1999). Deste modo, é
importante enfatizar a dimensão criativa do virtual, cujo movimento é indagar
sobre o que já existe, apontando novas questões que se atualizarão. O virtual,
no contexto de nossas indagações, refere-se a desestabilizações, porque suscita
questões, ao invés de apontar soluções, instaurando muito mais transformações
de subjetividade do que um processo de desrealização.
Tomar consciência dos embates vividos pelas crianças, no que diz respeito
às experiências com o real e o virtual é lançar um olhar atento e crítico para os
hábitos, comportamentos, atitudes, modos de expressão e linguagem que vão se
formando a cada momento, embora também não deixe de ser uma oportunidade
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de se fazer indagações sobre o papel que crianças e adultos ocupam como autores
e responsáveis por estas transformações na história e na cultura.

Indagações sobre o futuro da imaginação
“...Qual o valor de todo o nosso patrimônio cultural, se a experiência não
mais o vincula a nós?” Esta pergunta de Walter Benjamin (1996, p.115) nos faz
refletir sobre a interferência dos aparatos tecnológicos, acarretando uma fratura
na compreensão dos modos de criação da cultura. Este autor nos faz pensar
sobre a dificuldade, cada vez maior, em nos reconhecermos como participantes
ativos das transformações mais amplas de nossa época. Isso porque a proliferação
vertiginosa das imagens técnicas acarreta uma predisposição da sociedade para
um comportamento mágico, ou seja, passamos a viver uma experiência repleta de
objetos sem história e sem sujeito. A banalização dos usos da imagem é correlata
a uma padronização dos modos de ver, dificultando, ou até mesmo impedindo, a
manifestação de uma experiência sensível e singular. A abundância de estímulos
visuais dificulta decifrar as imagens em seus significados, fazendo de nossa
experiência no mundo um amontoado de estilhaços de imagens desconexas
que invadem as retinas como choques.
As imagens, ao invés de serem mapas que nos orientam a transitar no
mundo, acabam incorporando a função de cercear a liberdade da visão,
condicionando os modos de ver em determinadas direções e fazendo do olhar
algo intermitente, fluídico, evanescente, enfim, esvaziado do sentido narrativo
que agrega histórias que merecem permanecer como experiências de memória
transmitidas através das gerações.
José Saramago, na epígrafe de seu livro Ensaio sobre a cegueira, nos dá
uma pista. Faz-se necessário uma intervenção nos modos de ver, ampliando
as possibilidades do olhar em outras e novas direções: “Se podes olhar, vê. Se
podes ver, repara”. Re-aprender a olhar reparando no mundo, eis uma questão
fundamental para o homem contemporâneo. Neste momento, nos indagamos
sobre as possibilidades de liberdade de expressão e de criação em uma sociedade
cada vez mais programada e controlada pela tecnologia. Esta questão nos leva
a uma outra correlata: “como vincular a experiência passada da humanidade
à história dos modos atuais de criar o mundo e a nós mesmos através das
tecnologias, sem, contudo, perder o vínculo com a liberdade de expressão e o
compromisso político com a atividade crítica?”
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A pesquisa como intervenção nos modos de ver
Na tentativa de encontrar respostas para a questão colocada anteriormente,
destacamos dois aspectos que consideramos fundamentais: o primeiro aspecto
diz respeito ao fato de que a experiência com as imagens técnicas está sendo
incorporada como hábito, ou seja, o efeito da cultura da imagem se revela
no comportamento das pessoas e é assumido de modo natural, sem muitas
indagações ou questionamentos; o segundo aspecto é como criar estratégias
que permitam o estranhamento desta postura e intervir nesse processo de
modo consciente, construindo os conceitos e estratégias metodológicas para
desenvolvermos uma atitude crítica sobre o modo como a cultura da imagem
penetra e transforma nossa experiência subjetiva no mundo.
Em síntese, temos a própria experiência disseminada entre as pessoas como
resultado da cultura de uma época; entretanto, faz-se necessário buscar uma
compreensão destas transformações, construindo conceitos que nos permitam
uma tomada de consciência dos acontecimentos contemporâneos. Este último
aspecto se refere ao espaço que deve ser preenchido pelo trabalho da pesquisa
em ciências humanas que, através do uso da imagem técnica, pode abrir
fronteiras para explorarmos com mais profundidade a cultura da imagem e as
novas experiências subjetivas. Pesquisar é um processo de desencantamento e
de encantamento simultâneos do mundo físico e social. Pesquisar é também
penetrar na intimidade das camadas de leitura que vão sendo construídas pelo
pesquisador através da sua interação simbólica com o mundo e no mundo. Os
meios simbólicos não cessam de alimentar a compreensão que construímos
das experiências contemporâneas, criando sempre novas possibilidades de
interpretação de uma realidade em permanente mutação.
Nesse sentido, apostamos que a pesquisa em ciências humanas, em especial
a área da psicologia do desenvolvimento e da educação, pode se beneficiar do uso
das imagens técnicas como instrumentos mediadores e reveladores das intensas
experiências culturais e subjetivas que estamos vivendo no momento atual. Se,
por um lado, podemos afirmar que os usos da videogravação, da fotografia e da
Internet vêm ganhando um espaço cada vez maior na vida social, consolidando
práticas culturais e criando novos hábitos, por outro, no campo da pesquisa,
embora ganhando crescente credibilidade, as discussões metodológicas sobre
o uso destes aparatos técnicos são ainda muito insipientes. Vale sublinhar que
os modos de produção de conhecimento não podem permanecer indiferentes
às práticas sociais e culturais cotidianas. De fato, o que se observa é que estas
práticas começam a exigir a criação de estratégias de investigação condizentes
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com a experiência do sujeito contemporâneo de ver e de ser visto através da
mediação de instrumentos técnicos.
Chegamos então a formulação da pesquisa como forma de intervenção nas
práticas sociais, envolvendo os modos de ser e os “fazeres” inscritos no cotidiano
de homens, mulheres, crianças, jovens e adultos. As estratégias metodológicas de
tal abordagem investigativa focalizam o uso que o próprio pesquisador faz das
imagens quando ele utiliza a videogravação como instrumento de mediação com
o campo da pesquisa. Isso implica colocar em foco necessariamente, a interação
do pesquisador com os aparatos tecnológicos e os sujeitos da pesquisa. A intenção
metacognitiva, explicitada desde o início pelo pesquisador, revela o propósito
de se criar situações objetivas em que os sujeitos tenham a oportunidade de
exercer uma tomada de consciência sobre o seu olhar e sobre os seus modos
de representar a experiência de estar no mundo a partir do que lhe é oferecido
pelos artefatos culturais de sua época (Jobim e Souza, 2003). Destacamos a seguir
os conceitos teóricos, tomados da obra de Mikhail Bakhtin, e utilizados como
referências para a construção metodológica do que, no âmbito das investigações
do Grupo Interdisciplinar da Subjetividade - GIPS, temos definido como uma
educação ética e estética do olhar.

Dialogismo e alteridade como estratégias teórico-metodológicas
Analisar e compreender a cultura infantil contemporânea implica olhar
para os modos como nós, adultos, representamos a infância e com ela nos
relacionamos, além de compreender como as crianças se apropriam e respondem
aos discursos e produções culturais que carregam essas representações. Esse é
o propósito que perseguimos ao olhar para a cultura lúdica infantil como um
espaço social aberto à composição e realização de histórias, brincadeiras e jogos,
em que as crianças estão construindo valores, conhecimentos e identidades a
partir de constantes diálogos com a cultura midiática global. Cabe ressaltar
que aqui pretendemos dar visibilidade às relações tecidas entre crianças e
adultos que tenham como pano de fundo as interfaces com as narrativas
midiáticas e se caracterizem por modos como cada um desses sujeitos negocia
sentidos e experiências, mapeando fronteiras entre os mundos infantil e
adulto e desenhando outras imagens da infância e da vida adulta na cultura
contemporânea. Essa tarefa, entretanto, não se esgota como alvo de investigações,
mas abre fendas para a construção de relações, tecidas no âmbito do próprio
processo de pesquisa, que são instauradoras do diálogo entre as gerações.
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Apresentar-se como um outro na relação com a criança e, ao mesmo
tempo, assumir a criança como um outro no ato de pesquisar e compreender
suas palavras, gestos, olhares e experiências são desafios que se traduzem
tanto na postura assumida no processo de pesquisa quanto na relação com o
conhecimento constituído, ou seja, os textos produzidos pelo pesquisador a
partir do ato de pesquisar. Como Mikhail Bakhtin (2003) afirma, compreender
é responder e, portanto, julgar. É envolver-se com as palavras e atos alheios, e
ter as próprias respostas a estes atos também avaliadas, julgadas e, portanto,
alteradas. Não há sentidos que se desnudam fora da relação com o outro e no
silêncio ou conceitos que se constituem em uma atitude solitária de tradução
da vida em teoria. A compreensão, nessa perspectiva, nos remete a um diálogo
tenso, em que a escuta e a resposta dos sujeitos envolvidos se alternam, enquanto
pontos de vista e valores se confrontam e se transformam. É assim que, ao
nos propormos a uma compreensão das facetas da infância contemporânea,
construímos relações com as crianças, em que perguntas, respostas e visões
contrastantes fazem parte das negociações de sentidos sobre as experiências de
crianças e adultos na contemporaneidade. Dessas relações, é impossível escapar
intacto e imune às alterações que as palavras e os atos do outro provocam.
Conceitos, valores e pontos de vista, advindos de lugares sociais e perspectivas
etárias diferentes, transformam-se mutuamente.
A tarefa de investigar e pesquisar não se esgota em si mesma, mas assume
uma dimensão ética, em que conhecimento e intervenção se conjugam, de modo
a fazer da investigação um ato também educativo, instaurador de transformações
nas formas de olhar e definir a própria experiência e a do outro. Intervir significa
criar condições para que crianças e adultos se distanciem de suas experiências
na relação com a cultura midiática e reflitam sobre elas a partir do olhar alheio
e, assim, possam libertar-se de verdades que se apresentam como absolutas ao
vislumbrarem outras perspectivas e sentidos possíveis para a compreensão dessas
experiências e dos discursos midiáticos que as atravessam.
O dialogismo e a alteridade, tal como Bakhtin (2003; 1995) os compreende
e define, não são conceitos apenas restritos ao trabalho de análise dos discursos
entre sujeitos, mas permitem também a construção de um modo de se relacionar
com o outro, compreendê-lo e produzir conhecimento sobre as relações e
experiências que se constituem no ato e no contexto da pesquisa. O próprio
ato de investigar já mobiliza uma relação de alteridade, estabelecida entre o
pesquisador e a realidade ou outros sujeitos a conhecer, aberta à diversidade de
lugares e de pontos de vistas assumidos, que se encontram e se confrontam na
trajetória da construção do conhecimento (Amorim, 2001). É, pois, na esfera dos
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discursos, tecidos nas relações sociais, que encontros e desencontros de valores e
visões de mundo acontecem e abrem possibilidades para o conhecimento da vida
social e da experiência subjetiva. Pesquisar o humano e suas interfaces com a vida
social e cultural não remete a um ato de cognição e discurso sob a exclusividade
daquele que se propõe a conhecer. O sujeito, objeto do conhecimento, não se
coloca como “coisa muda” (Bakhtin, 2003), mas como alguém que também
fala e responde, alterando o curso dos acontecimentos no decorrer da pesquisa.
Nessa relação, o diálogo é inesgotável e não aparece somente nas interlocuções
estabelecidas no processo de pesquisa, mas atravessa os discursos tecidos no
ato de compreender e nas diversas experiências e relações que dão vida a esse
processo.
Não há expressão humana em um mundo mudo, que não se dirija a outro
discurso ou sujeito, cujo direito de réplica participa da construção da resposta
presumida pelo locutor, afetando seu enunciado. Desse modo, o dialogismo é,
para Bakhtin, o princípio que norteia a vida discursiva e marca sua presença em
todo e qualquer enunciado. Todavia, não se reduz à comunicação interpessoal,
entre locutores e ouvintes, mas pressupõe também relações com enunciados
anteriores, ditos por outros em épocas, gerações e contextos diversos.
O dialogismo afeta o discurso por fora e por dentro. Não apenas constitui
os elos entre os interlocutores, como também participa da vida interna do
discurso ao orquestrar as vozes sociais que o compõem. Pontos de vista,
posições e perspectivas sociais dão o tom ao objeto do discurso, que se define
como o “querer-dizer” do locutor e o lugar onde suas emoções, valores e visões
de mundo se cruzam com pontos de vista, posições e perspectivas sociais de
outros discursos.
Ao estarem presentes na vida discursiva, o dialogismo e a alteridade não
deixam de atravessar as relações humanas. No encontro com o discurso do outro,
também nos defrontamos com sua presença, olhar e valores, que participam
e alteram nossa vida subjetiva. Esse olhar que vem de um outro lugar, de uma
consciência que transcende o eu, diz respeito à exotopia, movimento instaurado
pela relação alteritária entre subjetividades e discursos. Nessa relação, o outro é
sempre aquele que olha, contempla e interpreta um dado acontecimento na vida
de uma posição que só ele, por estar em um outro lugar, pode ocupar. Assumir o
dialogismo e a alteridade como marcas das relações estabelecidas no contexto da
pesquisa significa buscar o encontro com o outro e compartilhar experiências,
conhecimentos e valores que se alteram mutuamente. O outro deixa de ser uma
realidade abstrata a ser definida e traduzida por uma teoria; sai da condição
de objeto ou informante para ser visto como um sujeito de fato, autor de suas
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palavras, palavras que se confrontam com as do pesquisador, refratando-a e
exigindo a produção de sentidos compartilhados. Por outro lado, a palavra do
pesquisador recusa-se a assumir a aura de neutralidade imposta pelo método
positivista em ciências humanas. As palavras do pesquisador e da criança fazem
parte da vida, das relações e das experiências, muitas vezes contraditórias, que o
encontro com o outro proporciona. A perspectiva dialógica traz, assim, para o
processo de pesquisa, seja no campo ou no texto, a diversidade de vozes sociais
em torno de um objeto a ser estudado, que compõe cada acontecimento e
experiência construída na relação com o outro (Amorim, 2001).
Na pesquisa com crianças, o dialogismo e a alteridade, como posturas e
princípios metodológicos, fazem do pesquisador, na condição de adulto, um
outro por excelência. Por outro lado, a criança também se apresenta como o
outro do adulto, cuja presença inquieta seu olhar e saberes. Nesse percurso,
a compreensão da criança não é movida pela pretensão de esgotá-la, mas
se consolida como um ato que assume a permanente produção de sentidos
nas relações estabelecidas entre crianças e adultos no próprio processo de
pesquisa.
A ciência e as práticas educativas, com vistas à administração da infância,
têm sido responsáveis por uma imagem da infância que congela a criança, sem
se deter naquilo que nela há de enigmático e surpreendente (Jobim e Souza,
1996; Larrosa, 1999). A isso podemos agregar o fato de, no interior desses
discursos, as vozes adultas serem soberanas, já que são forjadas fora da relação
e do diálogo com a criança.
Investir nessa “contra-imagem”, no âmbito da pesquisa, significa abrir
espaços, cada vez maiores, para o diálogo entre adultos e crianças, deixado para
trás na história dos conhecimentos produzidos sobre a infância (Jobim e Souza,
1996; 1998; 2003; Castro & Jobim e Souza, 1997). Trata-se, pois, de assumir os
diálogos entre crianças e adultos, no processo de pesquisa, como espaços onde
se faz possível ouvir as vozes que foram ou estão emudecidas, mas que de fato
participam da produção de conhecimento sobre as experiências construídas
por esses sujeitos na cultura contemporânea.
Diante da experiência cultural contemporânea, marcada pelo consumo
e pela informação, observamos que os tradicionais lugares e papéis sociais
antes assumidos pelos adultos – sua autoridade, saber e experiências – têm
sido desafiados pelo lugar social outorgado às crianças pela mídia no contexto
do capitalismo avançado. A sobrevivência do diálogo entre crianças e adultos,
mais do que uma postura metodológica de pesquisa consiste em um princípio
educativo, uma forma de se relacionar com o outro, que envolve encontros
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e confrontos de conhecimentos, valores e experiências. Nessa interlocução,
sentidos sobre a infância e a vida adulta são construídos e negociados, assim
como fronteiras entre esses mundos são devastadas e demarcadas. Desse diálogo,
nem o adulto nem a criança saem ilesos porque ambos são transformados.
Fazer da pesquisa um espaço onde as relações entre crianças e adultos se
definem, também, pela construção de modos de lidar e participar, de forma crítica,
da cultura contemporânea traz à tona um duplo propósito: investigativo, ao se
propor a refletir e compreender os impactos da cultura midiática na construção
de valores e identidades das crianças; e educativo, por considerar as crianças não
apenas como informantes de dados que, mais tarde, serão tomados, em uma
atitude solitária, como objetos de análise pelo pesquisador, mas como sujeitos que,
no processo de pesquisa, aprendem, constroem conhecimentos e refletem sobre si
próprios e as práticas culturais que permeiam suas vidas cotidianas. A pesquisaintervenção tem a intencionalidade de provocar mudanças no modo como a
criança, mas não apenas ela, lida com as imagens técnicas na vida cotidiana. Dito
de outro modo, a pesquisa-intervenção pretende instaurar outras possibilidades
discursivas entre o pesquisador e a criança, permitindo um distanciamento por
parte de ambos dos hábitos irrefletidos presentes no cotidiano, para instaurar uma
atitude reflexiva e questionadora sobre suas experiências com o mundo da imagem
técnica. Em síntese, a pesquisa-intervenção é também educativa quando, pautada
na abordagem filosófica de Bakhtin, se propõem a investir no enfrentamento de
conflitos que se abrem para uma reflexão crítica sobre o mundo da imagem técnica a
partir de outras perspectivas de análise possíveis. Seu viés educativo ainda se acentua
quando permite re-significar atitudes que se revelam na vida mais amplamente,
envolvendo as crianças, os professores, os pais, enfim, os diferentes atores sociais
que interagem cotidianamente com as experiências das crianças no mundo atual.
Para Bakhtin (2003), estudar o discurso em si mesmo, apartado da vida social, é
algo inútil, ou seja, compreender a infância fora da relação com o adulto, ainda
que seja no processo de pesquisa, consiste em acumular teorias sobre a criança que
nada dizem sobre os sentidos, conhecimentos e modos de perceber e lidar com o
mundo, construídos por ela nas relações que estabelece com os outros.

Tecnologia e produção de conhecimento:
modos de compreender e intervir na cultura infantil contemporânea
Em uma pesquisa desenvolvida junto a crianças de cinco a seis anos de
duas turmas de recreação infantil, realizamos oficinas que se caracterizam
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como espaços de debate e reflexão sobre mídia televisiva. Com a participação
indispensável e efeiva das professoras que atuam nessas turmas no processo
de partilha e construção de conhecimentos e experiências, nessas oficinas,
planejamos, produzimos e avaliamos, com as crianças, programas televisivos
de gêneros diversos (Salgado, 2005).
Por considerarmos o lúdico como atividade e espaço propícios para a
emergência do diálogo entre a criança e o adulto-pesquisador, com a câmera de
vídeo digital, filmamos, no decorrer da pesquisa de campo, diversas situações
das crianças brincando, sozinhas ou em grupos, na sala de aula ou no pátio.
Brincadeiras e jogos, em que as crianças trazem temas, como o desafio ao
medo e à visão adulta da fragilidade e inocência infantis e a demonstração de
autonomia e poder, muito próximos aos discursos dos desenhos animados
contemporâneos, são selecionados, de modo a compor uma edição de imagens
que é posta em discussão na turma. Marcados por uma relação alteritária entre
crianças e adultos, esses momentos de discussão consistem em ricas experiências
de negociação de sentidos, no que se refere aos modos como esses sujeitos
significam a cultura de seu tempo, configuram seus lugares e papéis sociais e se
definem mutuamente na relação com o outro e no confronto de visões, pontos
de vista e experiências diversas.
A presença da tecnologia na pesquisa, como é o caso da câmera de vídeo
digital, não se define apenas como um instrumental útil para a coleta de dados,
mas, principalmente, como meio que instaura outras linguagens e formas de
se relacionar com a experiência subjetiva e alheia. Antes de ser uma rica forma
de registro, a câmera de vídeo no decorrer do trabalho de campo, se caracteriza
como o meio pelo qual as crianças constroem conhecimentos sobre identidades
e valores que se constituem nas interfaces com os discursos presentes na
mídia. É nesse sentido que a gravação em vídeo funciona tanto como registro
das brincadeiras quanto como mecanismo desencadeador de reflexões, entre
crianças e adultos, sobre as experiências transformadas em imagens.
O uso do vídeo, nessa perspectiva, permite um estranhamento, que diz
respeito ao distanciamento em relação ao que se demonstra como evidência.
Da Matta (1997), ao tratar da pesquisa etnográfica, propõe o estranhamento do
que é familiar como um movimento que insere, nas práticas naturalizadas do
cotidiano, o elemento exótico, o diverso, aquilo que até então não foi pensado.
Ao enfatizarmos o uso do vídeo na pesquisa com as crianças, nos apropriamos
desse movimento de estranhamento como uma forma de abrir espaços para o
distanciamento crítico em relação aos discursos, valores e experiências que as
imagens revelam. Ao entrar em contato com a sua imagem no vídeo, a criança
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pode ver-se como um outro e distanciar-se de suas atitudes, falas, olhares,
emoções e discursos, instaurando consigo própria uma relação de alteridade. É
óbvio que esse distanciamento não se desencadeia pela pura e simples presença
do vídeo, mas principalmente pelo diálogo entre crianças e adultos que o olhar
e o debate sobre as imagens gravadas potencializam.
Ainda que as crianças, ao assistirem ao vídeo das brincadeiras, não tragam
em seus comentários elementos específicos do faz-de-conta relatado e discutido
neste artigo, o que se destaca é a forma como o material vídeogravado re-apresenta
às crianças suas experiências lúdicas, permitindo que elas se posicionem sobre
o vívido para além de sua condição factual, posto que produzem sentidos que
remetem a uma reflexão, à sua maneira, sobre o que cada experiência traduzida
em imagem traz em comum, que, no caso dos exemplos aqui apresentados e
discutidos mais adiante, é o tema da violência. É claro que essa reflexão, para além
do vídeo produzido, foi desencadeada pelo debate que se estabeleceu ao longo
desta investigação entre as crianças e os adultos – professoras e pesquisadoras.
Nesse sentido, nosso propósito em devolver as imagens produzidas no contexto
da pesquisa às crianças e às professoras é compartilhar os sentidos gerados
por cada sujeito, a partir dos lugares sociais que ocupam nesse contexto, sem
restringir esse material ao olhar do pesquisador, como este fosse a única fonte de
significação dos enunciados produzidos no decorrer da investigação. O material
videogravado, portanto, consiste em um dos textos a partir do qual outros textos
são tecidos no âmbito da pesquisa.
Mais do que construir um “saber fazer” ou uma competência técnica no
campo da produção de mídia, a proposta é abrir espaços propícios a reflexões
sobre as relações que crianças e adultos estabelecem com as narrativas presentes
nos programas de TV, não apenas na condição de espectadores, mas também
como produtores. Não nos resta dúvida de que outros conhecimentos,
distintos daqueles produzidos quando atuamos como audiência ou público,
são construídos quando participamos dos bastidores de um programa, seja
em sua idealização ou realização. Os diversos modos de conhecer e lidar com
diferentes momentos da experiência com a mídia – incluindo aí o planejamento
e a recepção dos programas produzidos, cuja característica principal passa a ser
a avaliação de seus processos de produção – são aspectos-chave da abordagem
metodológica em questão. Trata-se, portanto, de uma metodologia de pesquisa
que se define no cruzamento de dois vetores: a produção de conhecimento sobre
a relação entre infância e mídia e a intervenção nas experiências construídas
por crianças e adultos na cultura contemporânea. Nosso objetivo ao investir em
uma metodologia de pesquisa-intervenção, incentivando a produção de uma
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relação ética com as imagens técnicas na pesquisa com a infância, é problematizar
a experiência de crianças e adultos em um mundo controlado pela mídia e a
cultura do consumo e abrir caminhos para enfrentarmos os desafios colocados
para a educação no mundo atual.

Pesquisando com as crianças a cultura lúdica contemporânea
O conhecimento, construído no ato de pesquisar, mais do que uma
reflexão sobre o mundo, remete a uma reflexão no mundo, da qual participam
muitas consciências (Bakhtin, 2003). Da mesma forma que o conhecimento é
provocado por uma pergunta, não pode se constituir na ausência de resposta.
Não há, para Bakhtin, uma resposta que não gere uma nova pergunta. Perguntas
e respostas compõem a engrenagem que movimenta a construção do sentido e
do conhecimento na pesquisa.
Nos diálogos com as crianças, a alternância de perguntas e respostas, a
perplexidade diante dos atos e discursos alheios, assim como os pontos de
vista e valores que se desnudam no encontro com o outro fazem da pesquisa
um processo vivo de construção de conhecimento e sentidos sobre os modos
de perceber e significar a cultura contemporânea. Insistimos no fato de que a
relação alteritária entre crianças e adultos não se constitui apenas como um
objeto de estudo, mas como um acontecimento que adquire corpo e vida no ato
de pesquisar e compreender o outro. O adulto-pesquisador, nesse contexto, não
apenas pergunta para obter respostas que atendam aos objetivos definidos de
antemão, mas, ao perguntar e também responder, se posiciona como um outro,
que, do lugar de adulto, traz perspectivas e valores diversos sobre as experiências
compartilhadas com as crianças.
Vimos que, em Bakhtin, o que dá vida e movimento ao discurso e às
experiências subjetivas e culturais são as relações de alteridade entre a presença
do outro, como valores e visões de mundo, e a resposta provocada por essa
presença. No confronto de olhares, lugares sociais, valores e palavras, o outro
não aparece como inimigo a ser vencido, mas como presença inevitável para
a sobrevivência do diálogo que suscita a resposta, a contestação ou o protesto.
Assim, interessa-nos olhar para as brincadeiras das crianças como espaços em
que esses confrontos também não se esgotam ao não descartarem as relações
alteritárias que põem em movimento experiências culturais e subjetivas.
Como Bakhtin (2003; 1998; 1995) afirma, as linguagens também carregam
diferenças etárias, visto que cada geração tem seu próprio vocabulário e seus
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acentos particulares. Com isso, o autor não se refere apenas às palavras usadas
pelas crianças, mas às intenções, pontos de vista, valores e visões de mundo
que constituem essas palavras, como respostas às palavras alheias que povoam
sua vida subjetiva, dentre as quais estão os discursos adultos, que circulam na
família, na escola, na cultura da mídia e atravessam suas brincadeiras, trazendo
concepções de infância, modos de se relacionar com as crianças e expectativas
em relação a elas. Assim, como um espaço dialógico por excelência, a brincadeira
abre-se para as tensões entre vozes que carregam visões e valores sobre a infância,
cujos representantes são os adultos, e as respostas das crianças a essas vozes.
Trazemos à tona a brincadeira de Matheus, um dos meninos participante
das oficinas, com uma navalha negra – denominação por ele atribuída à faca
de brinquedo, sua arma lúdica –, que traz a violência como temática principal,
pondo em prova o medo e protestando contra a visão adulta da fragilidade
infantil.
As crianças estão brincando na sala de aula enquanto são filmadas. Aproximo-me dos meninos, Gustavo e Caio que, sentados a uma mesa, próxima
à cozinha das bonecas, brincam juntos, e de Matheus que, em pé diante da
cozinha, mexe nos brinquedos que estão sobre a pia.
De repente, Matheus aproxima-se de Gustavo, segura sua cabeça, e passalhe batom. Gustavo levanta-se imediatamente da mesa e, com uma faca de
brinquedo, dá em Matheus várias estocadas como forma de revidar a brincadeira. Além disso, aproxima-se de Matheus e, com a mesma faca, finge cortar
seu pescoço.
Matheus monta uma faca com peças de Lego que encontra na cozinha e
começa a brincar com ela, dando estocadas no ar. Nesse instante, Gustavo já não
mais está no local. Matheus, então, aproveita para pegar a faca de brinquedo
que Gustavo estava usando para transformá-la em sua “navalha negra”.
Alternando os papéis de vilão e vítima em seu faz-de-conta, Matheus, com
a navalha negra, corta o próprio pescoço, fazendo com que a cabeça caia no
chão (cena que ele representa ao movimentar o pescoço como se a cabeça estivesse caindo). Mudando de posição e assumindo o lugar do assassino, ordena
à vítima para que pegue a cabeça de volta. Nesse momento, Matheus pega a
cabeça e coloca-a de volta ao corpo.
Fico atenta à performance de Matheus com sua navalha negra. Assustada
e perplexa com as cenas de violência, à medida que filmo sua brincadeira, vou
indagando cada movimento que o menino realiza.
Raquel: Você está brincando de quê?
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Matheus: A navalha negra.
Raquel: E o que é uma navalha negra?
Matheus: É uma navalha muito negra, que é afiada mesmo.
Raquel: Mas, que é isso?! Mas pra que serve isso? (Pergunto assustada ao
ver Matheus cortando o próprio pescoço com a faca de brinquedo).
Matheus: É uma navalha muito negra, que é muito afiada.
Matheus: Isso aqui? (Dirige-se para mim, olhando para a câmera). É pra
cortar a pessoa.
Raquel: O que você fez, Matheus?! O que você fez agora?! (Fico cada vez mais
apreensiva com o que vejo, principalmente nesse momento em que Matheus
movimenta a cabeça como se estivesse separada do corpo).
Matheus: Tirei a cabeça.

As estocadas que Matheus recebe de Gustavo com a faca de brinquedo
desencadeiam nele fantasias, que vão dar origem ao seu faz-de-conta com a
navalha negra. Ao invés de perseguir Gustavo para revidar as estocadas, quando
se apropria da faca, Matheus opta por investir em uma atividade muito mais
excitante, que é a criação de um mundo lúdico onde ele aparece, ao mesmo
tempo, como autor, personagem, vilão, vítima e herói e é capaz de lidar com o
medo, angústias, conflitos, desejos e realidades que participam de sua vida.
Uma arena de tensões entre o discurso adulto sobre a incompatibilidade da
violência com a experiência infantil e as contestações da criança a esse discurso é
o que representa o faz-de-conta de Matheus com a navalha negra. Essas tensões
ganham visibilidade no momento em que me assusto e fico perplexa diante dos
atos violentos de Matheus com sua arma lúdica, pois à medida que ele percebe
e interpreta minha reação, agrega à brincadeira mais crueldade, no sentido de
desafiar a visão que tenho sobre ele, criança, na realização desses atos. As atitudes
de perplexidade e espanto revelam meu juízo de valor em relação à sua navalha
negra e, por sua vez, meu repúdio ao vê-lo brincando com ela. A navalha negra
e a decapitação representam, no faz-de-conta de Matheus, sua contra-palavra
ao medo e aos discursos adultos de inocência e fragilidade atribuídas à infância,
materializados em meus gestos de espanto e perplexidade.
Todavia, não é apenas minha postura de repúdio aos atos violentos de
Matheus que se confronta com sua destreza em realizá-los, mas também, por
outro lado, suas atitudes modificam-se ao confrontar-se com minhas reações.
Podemos cogitar, assim, que o fato de devolver a cabeça ao corpo como forma
de reverter o ato violento de decapitação tenha sido uma forma de dar um
desfecho à história que escape da violência e, até mesmo, se contraponha a esta,
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no instante em que é dada voz ao renascimento e à vida. Embora não possamos
precisar se essa atitude de Matheus, no desenlace de seu faz-de-conta, aparece
exclusivamente como resposta à minha presença, podemos admitir, na esteira das
reflexões de Bakhtin (2003), que essa presença, representante de um outro olhar
e de uma outra postura valorativa, tenha tido uma participação significativa
em sua realização.
Cabe destacar que não nos restam dúvidas de que também a própria presença
da câmera altera a narrativa e o enredo do faz-de-conta de Matheus, mas o que
enfatizamos aqui é o fato de que a sua presença muda, ou seja, o simples uso
da câmara como instrumento de registro da situação lúdica em processo, sem
o estabelecimento de uma relação dialógica com a criança, não provocaria o
mesmo texto. Entendemos que aqui reside o diferencial entre uma pesquisa
em ciências humanas, em que a presença da imagem técnica é tida como uma
importante estratégia metodológica para captar todas as informações e sentidos
que escapam dos outros instrumentos de pesquisa, como é o caso do gravador e
dos registros escritos das observações de campo, permitindo ao pesquisador uma
certa garantia no tocante à precisão no ato de coleta de dados, e a abordagem
metodológica que aqui se coloca em discussão, que, embora também se utilize
da câmara de vídeo como recurso metodológico, não se preocupa tanto com
a eficácia que esta permite em termos de captura dos dados, mas se detém em
compreender como, na interação entre o pesquisador, sua câmara e a criança, se
estabelece uma mediação instaurada pela linguagem imagética – ainda que na
sua condição virtual – que este aparelho audiovisual processa. Essa mediação é
intensificada pela presença do pesquisador, não como alguém que apenas filma
a situação, mas que nela também intervém, questionando, surpreendendose e participando da produção discursiva na condição de audiência, como o
outro-interlocutor que altera o discurso do autor/locutor com sua presença e
a partir do conjunto de representações que cada sujeito lança ao outro no ato
da enunciação (Salgado, 2005).
Brincando com a navalha negra, Matheus assume e alterna três papéis
distintos: o de vilão, que aparece como o protagonista da história e, por isso, pode
ser considerado como o herói; o de vítima, aquele que sofre as ações violentas
do herói, e o de autor, aquele que conta a história de um lugar diferente daquele
ocupado pelo herói, dando-lhe acabamento e sentido.
Minha intervenção, na condição de quem observa, filma e se engaja na
brincadeira da criança, ainda que como aquele que pergunta para poder
entendê-la, participa da composição do enredo do faz-de-conta de Matheus. As
perguntas e as reações que manifesto no desenrolar da brincadeira provocam
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o aparecimento de um outro lugar também assumido pelo menino, que é o de
narrador, daquele que fala sobre o acontecimento. É desse lugar que Matheus
pode conferir ao seu próprio faz-de-conta o que Bakhtin (2003) denomina de
acabamento estético ao atribuir sentido e valor à história que cria e ao herói
que assume. É, portanto, desse lugar que ele se constitui como autor.
Colocando-se na posição de autor, fenda que se abre a partir da interlocução
que estabelecemos ao longo da brincadeira, Matheus, em uma relação alteritária
com seu próprio faz-de-conta, fala sobre a história que lhe dá fundamento e
seu papel de herói como se fosse um outro. Isso aparece claramente quando,
mediante minha pergunta a respeito do que está brincando, Matheus responde:
A navalha negra. Sua resposta mais se assemelha ao título de uma história. Ele
responde minha pergunta, anunciando o tema da história de seu faz-de-conta,
o que reitera a postura autoral que assume. Além disso, confere à sua história
tom, forma e sentido. Ainda nessa posição, Matheus agrega à navalha atributos,
de modo a acentuar seu poder destrutivo e, por conseguinte, a ação violenta
que o herói pode empreender com ela: É uma navalha muito negra, que é muito
afiada. Na verdade, a navalha negra, como Matheus enfatiza, do lugar de autor,
representa muito mais do que um simples acessório utilizado pelo herói. Ela
é a peça-chave que constitui a identidade do herói, uma vez que, estando em
suas mãos, o torna poderoso e capaz de realizar seus feitos. Ao dar vida a essa
imagem, materializando-a na figura do herói com a navalha negra, Matheus
coloca-se fora do acontecimento de seu faz-de-conta e, assim, confere-lhe
acabamento estético.
Um outro aspecto significativo é a construção de sentidos presente no
diálogo com Matheus, que se realiza nas antecipações feitas por cada um
de nós a partir das imagens ou visões tecidas sobre o outro. Nesse processo
dialógico, essas imagens e visões alteram-se e outros sentidos são construídos
mediante os enunciados e as reações que vêm do outro. O tom violento
da história e a crueldade das ações do herói não são elementos fortuitos.
Podemos afirmar que esses sentidos se constituem na interface da criança
com os textos que ela ouve como espectadora de desenhos animados, em que
as ações violentas são cruciais no enredo da vida dos heróis. Mas não apenas
isso. Nos dias de hoje, a violência é, sem dúvida alguma, um tema cada vez
mais presente na vida social das crianças. A convivência com atos violentos,
situações marcadas pela violência, discursos que justificam a violência como
forma de se defender contra ela, todas estas situações têm fornecido elementos
significativos que incrementam a imaginação da criança, fazendo-se presentes
em suas brincadeiras e jogos. Tais elementos também constituem os valores
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e, por que não dizer, as identidades das crianças no mundo contemporâneo.
Embora esta afirmação possa soar como uma generalização, o que se pretende
salientar é o fato notório de as crianças hoje estarem convivendo com cenas
de violência, seja participando de situações reais de violência, como é o caso
das crianças que estão envolvidas, ainda que indiretamente, com o tráfico
de drogas e a violência policial nos grandes centros urbanos das cidades
brasileiras, seja como audiência de textos midiáticos que trazem a violência
como temática central ou que são permeados por ela, como é o caso de alguns
filmes, desenhos animados, novelas, que hoje circulam na televisão, no cinema,
nos jogos de videogame etc. Por essa razão, além de esses discursos midiáticos
se apresentarem como imagens técnicas que atravessam nosso cotidiano,
constituem imagens sociais da vida cotidiana, das relações humanas e, mais
especificamente, consistem em referências simbólicas que circunscrevem os
modos como as crianças interagem com o mundo, com o outro-adulto e o
outro-criança.
Não é nossa intenção, portanto, discutir se as crianças estão mais violentas
que outrora ou não. O que se coloca como questão é admitir e compreender
como a violência aparece, na cultura contemporânea, como uma categoria
social que nos mobiliza a repensar e a rever as representações construídas
historicamente em torno da infância e, sobretudo, a respeito das fronteiras
que tradicionalmente as separam do universo simbólico adulto. Muito mais
do que assumir uma postura saudosista, que visa a resgatar uma imagem
de infância congelada no tempo, da qual a violência está apartada, busca-se
compreender os sentidos que as crianças, histórica e socialmente situadas,
constroem e atribuem à violência como um fenômeno que também faz parte
de suas vidas.
Afirmar, pois, que Matheus é uma criança violenta porque brinca de navalha
negra seria banalizar a complexidade do processo cultural e subjetivo que se
desenrola no ato de brincar e na interlocução estabelecida com o pesquisador, um
outro, adulto, portador de um olhar diverso. É na ênfase da alteridade aberta pela
presença e participação do pesquisador no decorrer da brincadeira que a questão
da violência de Matheus passa a assumir outros contornos. A criança, ao ter a
violência como tema de suas brincadeiras, contrapõe-se a uma representação
da infância como tempo da vida humana marcado pela idéia de “menoridade”,
que tem a fragilidade como uma de suas principais características, assim como
desafia seu próprio medo. Nesse sentido, a navalha negra, muito negra, afiada,
que corta pessoas, representa, no contexto dessa interlocução, signo de poder
assumido por Matheus, na tentativa de se colocar como alguém que, longe de
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ser definido como frágil ou inocente, é capaz de desafiar seus próprios fantasmas
e medos. Ser destemido é um dos principais valores que Matheus assume no
faz-de-conta, na relação que estabelece comigo e na própria vida diante dos
outros, adultos e crianças, com quem convive e que têm a violência como uma
de suas marcas.
Como já comentamos anteriormente, a presença do vídeo no processo
de pesquisa provoca o desencadeamento de debates junto às crianças sobre as
atividades realizadas no decorrer desse processo, incluindo aí as brincadeiras.
Apresentamos, então, às crianças e às professoras, além das cenas do faz-deconta de Matheus, uma seqüência de brincadeiras em que as crianças aparecem
perseguindo umas as outras, representando situações de tiroteio, enfim, atuando
com violência enquanto brincam. Assim sendo, as imagens da história de
Matheus aqui discutidas aparecem como pretexto, e não como o texto principal,
do diálogo tecido pelas crianças após terem assistido ao vídeo. Nesse diálogo, as
crianças não falam sobre a história de Matheus em seus detalhes, mas trazem,
a partir dela e de outras, valores e sentidos a respeito da violência na vida e na
esfera lúdica.
Iago: Eu adoro luta!
Raquel: Você adora luta, Iago? Por quê?
Iago: É. Eu adoro coisa radical, como lutar, atirar, umas coisas, pular um em
cima do outro, lutar, bater. Eu gosto de andar de skate, bicicleta, pegar onda.
Eu gosto dessas coisas radical.
Raquel: E você faz essas coisas radicais?
Iago: Não, meu pai não deixa. Eu vou crescer e vou continuar gostando
dessas coisas.
Raquel: Mas, você... Olha só! Você é criança, certo? Quantos anos você tem?
(Iago mostra com a mão sua idade) Cinco anos. Você acha que uma criança
de cinco anos consegue fazer coisa radical, surfar, lutar, dar tiro? Você acha
que...
Iago: Com pistola de mentira, aquelas que têm...
Eu me lembro de uma espingarda antiga, que ela era assim, oh! Uma espingarda de brinquedo desse tamanho assim, que meu primo me deu. Aí, ela tinha
um buraco mais longo do que aquele que puxa assim pra carregar. Aí, ela tinha
um buraco um pouquinho longo, tinha uma cordinha amarrada embaixo, com
uma, uma... aqueles trocinho preto, uma rolha, aí que botava num buraquinho.
Aí, você puxava assim e atirava, aí a argolinhazinha saía.
Raquel: É, mas olha só! Você disse que gostava de lutar. Olha só! Vocês não
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acham que isso é uma coisa violenta?
Iago: Não! É engraçado! Quando a rolha tem que matar a pessoa, ela estala
as bolinhas dentro, aí finge que matou, todo mundo acredita, aí quando a
pessoa vive, assusta todo mundo, aí é engraçadão.

Vale destacar como o vídeo, no qual aparecem brincadeiras que revelam
práticas de atos violentos, suscita questões que nos fazem refletir sobre como
as crianças se posicionam, o que pensam e como significam a violência em suas
vidas e nas relações com o outro.
A riqueza do diálogo acima está na forma como este desnuda as tensões
entre as vozes sociais adultas, representadas por modos recorrentes como os
adultos interpretam e avaliam as brincadeiras que trazem como tema a violência,
e as respostas e contestações das crianças à visão adulta sobre a presença da
violência em suas vidas. Sem dúvida, minha participação no diálogo, como
porta-voz dos discursos adultos, traz como valor a infância como um mundo
totalmente apartado e livre da violência. Em torno desse tema, Iago e eu vamos
tecendo argumentos e contra-argumentos que nos conduzem aos sentidos que o
brincar e o ser criança assumem no mundo contemporâneo. Mesmo diante de
minha insistência em olhar para sua experiência, aos cinco anos de idade, como
distante e refratária a qualquer tipo de violência ou coisa radical e em definir suas
brincadeiras com lutas e armas como violentas, Iago, como porta-voz de uma
geração de crianças que convivem com cenas ou atos de violência no cotidiano,
ressalta e justifica seu apreço por coisas radicais, que trazem como valores a
aventura e o desafio ao medo e à fragilidade. Além disso, ele atesta e testemunha
que a experiência de uma criança de cinco anos no mundo contemporâneo,
onde convivemos com a violência na mídia e na vida, enfrentando perigos e
criando alternativas para lidar com ameaças cotidianas, impostas pelo ritmo
acelerado de nosso dia-a-dia e pela violência urbana nas grandes cidades, não
pode estar livre de desafios, aventuras e situações violentas, ainda que tudo isso
só possa ser vivido no espaço da brincadeira.
Fazer coisas radicais, ainda que proibidas na vida real de uma criança de
cinco anos, passa a ser totalmente permitido e possível na brincadeira. É nesse
universo também que a morte vira comédia, porque finge que matou, todo mundo
acredita, aí quando a pessoa vive, assusta todo mundo; e a arma, ao invés de matar,
diverte, porque ilude e brinca com a seriedade da vida, fazendo com que aquilo
que na vida cotidiana é trágico, seja mágico ou engraçadão na brincadeira. Com
esses argumentos, cuja semântica advém da linguagem lúdica, Iago desconstrói
o caráter violento que o discurso adulto insiste em atribuir às brincadeiras das
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crianças com armas e lutas. Como Jones (2002) afirma, o que interessa às crianças
não são as armas propriamente ditas, mas sim o poder das armas imaginárias.
A espingarda antiga, com uma rolha que finge atirar quando as bolinhas de
dentro estalam, é a arma de brinquedo de Iago cujo poder imaginário – fazer
de conta que matou e assim assustar – é o que lhe dá prazer.
Na verdade, a questão que aqui se coloca é o fato de não podermos tratar
da violência em si, como algo abstrato, mas sim como um acontecimento cujos
sentidos transformam-se em função dos contextos em que se realiza e das
intenções que o mobiliza. Garantir a brincadeira como espaço onde os objetos,
as pessoas, as atitudes, os valores e os acontecimentos ganham outros sentidos,
que jamais seguem o mesmo fluxo da vida cotidiana, parece ser a intenção de
Iago ao defender a posição de que o que é violento na vida não tem a obrigação
de ser violento na brincadeira.

Considerações sobre a pesquisa intervenção como crítica da cultura e
produção de conhecimento sobre a infância
Conjugar a alteridade com o estranhamento – eis o desafio que permeia
a relação do pesquisador com a realidade que pretende conhecer. Isso implica
aventurar-se no mundo alheio. Essa tarefa estende-se, nesse caso, à compreensão,
partilhada por crianças e adultos, sobre as experiências vividas no contexto de
pesquisa.
A compreensão envolve transformações de pontos de vista, valores e produção
de sentidos diversos, não estabelecidos de antemão. É ativa porque remete e
provoca uma resposta. Nessa lógica, não há ouvinte que também não se constitua
como locutor. Assim, compreender não significa, diz Bakhtin (2003), eximir-se
de juízos de valor, na procura de absorver e interpretar o outro em sua totalidade,
mas se embrenhar em um diálogo tenso, em que verdades e sentidos não residem
em um único pólo da relação, mas se constroem entre enunciados que se alteram
reciprocamente.
As relações entre crianças e adultos na cultura contemporânea, postas em
discussão, não se limitam as que se dão no interior da família, da escola ou outros
espaços sociais, mas também remetem àquelas vividas no contexto da pesquisa
propriamente dito. Por isso, não são raros os momentos em que o adulto, na condição
de pesquisador, esforça-se por olhar para seus atos e discursos como acontecimentos
vivos, que se transformam diante da criança. Da mesma forma, as experiências
das crianças são confrontadas e alteradas por nossa presença, em atos e palavras. A
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recusa de colocar-se fora da relação com a criança, sem, com isso, deixar de olhá-la
de um outro lugar e permitir-se ser olhado por ela, a partir do lugar que ocupa, é o
que define essa perspectiva metodológica que conjuga produção de conhecimento
e intervenção.
Salientamos, também, aqui um modo de pesquisar a infância e seu universo
lúdico em que o pesquisador se posiciona como interlocutor na relação com a
criança, não apenas para compreender o que ela faz ou diz, mas para aproximarse de seus valores, de sua cultura e dos modos como ela traduz os signos de seu
tempo e os transformam em fantasias, medos, desafios, heróis, ogros e brinquedos.
É também nesse universo que as crianças, ao criarem narrativas, vêem-se como
autores e personagens das histórias que inventam e deparam-se, no espelho
refletido por essas histórias, com a imagem dos heróis e vilões que constroem
para suas próprias vidas. Brincando, jogando e criando narrativas, as crianças
estão falando de si próprias, de seus medos, coragem, angústias, sonhos e ideais.
Estão falando de seu tempo, da cultura em que vivem, aprendem e crescem, das
promessas e mal-estar dessa mesma cultura. Estão falando também de nós, adultos,
de nossas expectativas e projetos, de nosso consolo e tragédia, de nossa presença
e silêncio, de nossas certezas e fraquezas.
Fazer da experiência lúdica um espaço de diálogo entre crianças e adultos
abre a possibilidade de participarmos da vida da criança e de sua cultura como
um outro que traz experiências, histórias, visões e valores distintos e, por ocupar
um outro lugar social e olhar para a vida sob outras perspectivas, apresenta modos
diversos de interpretar e lidar com a cultura contemporânea. Por outro lado, ao
olharmos para a criança e compreendermos como, em sua linguagem lúdica,
responde aos apelos de sua época e dialoga com o mundo em que vive, tecendo,
com os signos de sua cultura o mosaico de suas identidades, estamos também
olhando para nós, adultos, para os projetos, expectativas, metas e fronteiras que
edificamos na relação com a criança. Não podemos escapar do fato de que em
cada olhar, palavra, silêncio, cobiça, desejo, alegria e sofrimento de uma criança,
estão as marcas de nossa presença adulta.
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Contribuições de Mikhail Bakhtin para a
pesquisa-intervenção nas TVs comunitárias
Luciana Lobo Miranda

As ciências exatas são uma forma monológica de conhecimento:
o intelecto contempla uma coisa e pronuncia-se sobre ela.
Há um único sujeito: aquele que pratica o ato de cognição
(de contemplação) e fala (pronuncia-se). Diante dele, há a
coisa muda. Qualquer objeto do conhecimento (incluindo
o homem) pode ser percebido e conhecido a título de coisa.
Mas o sujeito como tal não pode, permanecendo sujeito, ficar
mudo; conseqüentemente, o conhecimento que se tem dele só
pode ser dialógico.
Mikhail Bakhtin

O presente trabalho pretende discutir as implicações teórico-metodológicas
na pesquisa de caráter interventivo, a partir das contribuições da Filosofia
da Linguagem de Mikhail Bakhtin (1992, 1995). Tomando como a minha
própria pesquisa de doutorado, realizada com duas TVs comunitárias, procuro
analisar a implicação de alteridade presente na relação pesquisador e sujeitos
da pesquisa.
A tese de Doutorado “Criadores de Imagem, Produtores de Subjetividade:
A experiência da TV Pinel e da TV Maxambomba” teve como objetivo analisar
a produção de subjetividade engendrada pela experiência de criação de vídeos
comunitários na TV Maxambomba e TV Pinel. Em ambas, jovens da baixada
e usuários do sistema de saúde mental deixavam de ser apenas enunciados nos
discursos/imagens de outros, seja em programas de TV de massa, comerciais
ou educativos, e passavam a ser protagonistas desta narrativa contemporânea,
enunciando-se a si mesmos.
A forma como se apropriavam da linguagem audiovisual, a reprodução da
estética e linguagem dominante nos meios de comunicação de massa presentes nos
vídeos comunitários, a mistificação e desmistificação da TV de massa a partir da
criação de vídeos comunitários, bem como a singularização através deste processo,
514
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foram alguns dos temas trabalhados na pesquisa. (Miranda, 2002) No entanto,
neste trabalho será dada ênfase à discussão acerca do dialogismo, polifonia e
exotopia presentes na relação pesquisador-campo (Bakhtin 1992, 1995).

Entrando em cena e apresentando os protagonistas:
a tv maxambomba e a tv pinel
Rancho fundo. Nova Iguaçu. Baixada Fluminense. Rio de Janeiro. Após
alguns contatos com a equipe gestora do projeto Capacitação de jovens em
Produção de vídeo da TV Maxambomba na sede do Centro de Criação da
Imagem Popular - CECIP no centro da cidade, começo a acompanhar o curso
diário para cerca de 30 jovens entre 12 e 16 anos numa escola da rede pública
estadual na periferia de Nova Iguaçu.
Se os primeiros encontros com a coordenação da TV Maxambomba haviam
sido marcados pela explicitação dos propósitos da pesquisa de doutorado e pelo
conhecimento de alguns princípios norteadores daquela TV, através da fala de
seus gestores, agora em campo, a tentativa era de pouco a pouco conhecer a
dinâmica desta TV comunitária.
Surgida em 1986 na periferia de Nova Iguaçu, a TV Maxambomba, ligada ao
CECIP, Centro de Criação da Imagem Popular, foi uma TV de rua/comunitária
pioneira no Brasil. Nos anos seguintes, enfrentando vicissitudes, reformulou
sua ação militante ligada aos movimentos populares, sobretudo às comunidades
eclesiais de base, para o trabalho com a comunidade, no sentido mais amplo:
a comunidade de moradores, principalmente jovens. Nesta época passaram a
investir em sua formação para que os jovens conduzissem o seu próprio discurso,
através de vídeos criados por eles mesmos, chegando ao projeto acompanhado
pela presente pesquisa, onde três jovens entre 17 e 19 anos, auto-denominados
Grupo Fuzuê, com atuação na TV como “Repórter de Bairro” desde os seus
14 anos, assumiram a monitoria dos grupos de trabalho para a realização dos
vídeos comunitários.
A primeira experiência acompanhada pela presente pesquisa dura dois meses.
Pausa para a aprovação de um novo projeto, agora com a “aval” do “Comunidade
Solidária” que prevê mais recursos e bolsas para os “aprendizes”. Após alguns meses
de intervalo a equipe se reorganiza e durante aproximadamente seis meses, outros
30 jovens entre 15 e 18 anos passam a freqüentar 20 horas semanais de aulas de
teoria de linguagem e técnica de vídeo, comunicação e cultura, cidadania, Estatuto
da Criança e do Adolescente (ECA), oficinas de câmera, roteiro, áudio, e também
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fazem estágio em diferentes TVs (TVE, Canal Futura, TVFacha/Universitária e
TV Pinel/comunitária). No processo de criação destes vídeos, são os alunos quem
escolhem temas, assinam roteiros, produzem, filmam, dirigem, editam, fazem
créditos, vinhetas, etc. As exibições dos vídeos produzidos pelos jovens acontecem
na praça da região e na escola onde o curso se realiza, sempre seguidas de “câmera
aberta”, isto é, após a exibição os temas relacionados aos vídeos são debatidos
pela comunidade e transmitidos ao vivo no telão. Os jovens alunos conduzem
o processo e a comunidade, além de discutir acerca do tema do vídeo exibido,
também protagoniza uma experiência com a imagem, à medida que se vê enquanto
fala. Não raramente a auto-imagem torna-se tema de discussão.
No segundo projeto “Capacitação de jovens em Produção de vídeo” passo
também a ter contato com a TV Pinel, através da participação de membros de
sua equipe em uma aula de “Comunicação e Mídia”. Acompanho a equipe da
TV Pinel desde a saída do Instituto Philipe Pinel -IPP, e viajamos juntos na
Kombi da Maxambomba, assistindo ao vídeo e ao debate no curso. Já conhecia
o trabalho da TV Pinel, do mesmo modo como fora com a TV Maxambomba,
através de reportagens na mídia impressa e televisiva. Havia na equipe técnica,
membros comuns às duas TVs comunitárias. Convidada para a exibição do 13o
programa no auditório do IPP conheci os outros integrantes da equipe e, como
no CECIP, foi-lhes entregue uma cópia do projeto de pesquisa.
A TV Pinel se constituiu em 1996 a partir de uma assessoria dada pela TV
Maxambomba e passou a funcionar dentro de uma instituição psiquiátrica,
o Instituto Philippe Pinel, IPP, em Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro,
onde também ocorria a exibição de seus programas. A TV Pinel teve como
engajamento na luta antimanicomial sua marca específica, a partir de programas
realizados com funcionários e usuários do IPP. O formato era de uma revista
televisiva, com uma linguagem própria, onde alternavam quadros de humor e
paródia, a reportagens sobre a luta antimanicomial, entrecortadas por vinhetas.
Já no primeiro programa, em abril de 1996, a TV Pinel ironicamente perguntava:
“TV Pinel? Qual é o canal?”.
Os programas tinham uma periodicidade trimestral (interrompida em
períodos de dificuldade financeira), e a exibição se dava no auditório da instituição.
A TV Pinel promovia, em média, duas vezes por ano, exibições em praça pública.
Esta TV também já teve seus programas veiculados no canal comunitário da
Net-Rio e Canal Saúde, programa exibido pela TVE, além de freqüentemente ser
objeto de reportagem da grande mídia (Canal Futura, TVE e Rede Globo, além
da mídia impressa).
Se o trabalho de campo, no Projeto de “Capacitação de Jovens em Produção
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de Vídeo”, dera-se normalmente, o acompanhamento do trabalho da TV Pinel,
com as mesmas características metodológicas propostas, isto é, e participação ativa
no cotidiano destas TVs, mostrava-se difícil de engrenar, devidos a problemas
financeiros que tornavam impossível a viabilização dos programas. Enquanto a TV
Pinel não voltava às atividades, mantinha contatos esporádicos, acompanhando
alguns trabalhos e gravações internas da TV que por ora a equipe às vezes conseguia
realizar. O retorno, com a promessa de liberação de recurso, coincidiu com a
semana de luta antimanicomial, e para marcar a volta da TV, a equipe pretendia
gravar uma série de depoimentos de pessoas ligadas à TV: usuários, familiares,
funcionários, que seria exibido no auditório, no dia do evento.
Não era o “perfil” de criação que me interessava, pois a pauta, a produção
e a execução ficariam totalmente a cargo da equipe, mesmo que lá houvesse
alguns usuários. Mas a importância do programa residia no retorno da TV e
era preciso acompanhá-lo. No entanto, a relevância da produção desse vídeo
para a pesquisa de campo, se deu em outro lugar.
Durante o acompanhamento das gravações, além da observação das
entrevistas feitas em diversos setores da instituição, a pedido da equipe, prestei
um depoimento acerca do retorno da TV. Apesar do estranhamento inicial de
ter uma câmera como interlocutora, o fato não era exatamente uma novidade
já que, na exibição dos vídeos do “Capacitação de Jovens em Produção de
Vídeo”, havia dado um testemunho em “câmera aberta”, o mesmo ocorrendo
no seminário de encerramento do curso.
No entanto, no dia da exibição, ao ver a “Volta da TV Pinel” com o auditório
lotado, tive uma surpresa: o depoimento não entrara na edição. No final, um
componente da equipe falou-me que eles haviam “cortado” a minha fala, para dar
prioridade, na composição da pauta, aos depoimentos de pessoas de “dentro da
instituição”. O corte nos causou certo desconforto. Afinal, estava acompanhando
o trabalho desta TV, e eles não se interessavam pela minha fala? A despeito do
conteúdo do discurso, naquele momento negado, este episódio investiu-se de
valioso caráter emblemático para o debate da relação de alteridade presente
em situação de pesquisa. Para eles, estava claro que o pesquisador não era um
deles, e, na ocasião, interessava-lhes um discurso mais monológico, priorizando
pessoas que se aproximassem do mesmo lugar enunciativo.
Qual o lugar enunciativo do pesquisador no trabalho de campo? Que tipo
de interlocução é possível e favorável em situação de pesquisa? Que marcas
carregam este encontro com um outro característico da pesquisa em Ciências
Humanas?
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Dialogismo e polifonia como
rincípios norteadores da pesquisa-intervenção
Amorim (2001) em seu livro: “O Pesquisador e seu Outro: Bakhtin nas
Ciências Humanas” nos propõe um intrigante questionamento das relações de
alteridade possíveis e desejáveis na situação de pesquisa e afirma:
Não há trabalho de campo que não vise ao encontro com o outro, que não
busque um interlocutor. Também não há escrita de pesquisa que não se coloque
o problema do lugar da palavra do outro no texto. Esta questão pode, evidentemente, ser evacuada. Pode-se utilizar métodos ou convenções de escrita que
ignorem ou que esqueçam que, do outro lado, há um sujeito que fala e produz
texto tanto quanto o pesquisador que o estuda. Pode-se, ao contrário, tentar
dar conta dessa presença outra, desse estranho encontrado ou desencontrado
na pesquisa. Nesse caso, os métodos, as técnicas e a própria escrita podem ser
questionados de modo mais rico e crítico. Porém, tanto nesse caso como no
outro, da maneira como a pesquisa trata ou maltrata a questão da relação com
o outro, dependem certos efeitos de conhecimento. (p16).

Se em outros trabalhos, originados a partir da presente pesquisa, articulamos
a relação juventude e mídia no ambiente escolar (Miranda, 2000, 2007-a), ou os
modos de subjetivação existentes na TV Pinel e na TV Maxambomba (Miranda
2007-b), aqui a ênfase será dada na discussão teórico-metodológica. Baseado
em alguns pressupostos de Bakhtin (1992,1995), procuramos constituir um
campo discursivo dialógico marcado pela relação de alteridade pesquisador e
seu outro, isto é, o interlocutor do pesquisador, aquele a quem ele se dirige em
situação de campo e de quem ele fala em seu texto (Amorim, 2001).
Mikhail Bakhtin, pensador de origem russa, viveu entre 1875 e 1973. Por
conta da base marxista não ortodoxa de suas idéias no campo da teoria literária
e da filosofia da linguagem, acabou perseguido na época de Stalin. Foi Todorov
que o introduziu e sistematizou seu pensamento para a Europa Ocidental.
Crítico feroz dos cânones lingüísticos de sua época, o autor legislou contra a
separação que a lingüística empreendeu entre a língua (dimensão social) e a fala
(dimensão individual), e principalmente a visão estruturalista que pretendeu
analisar as manifestações lingüísticas como totalidade absoluta, e que, para tal,
privilegiou o aspecto sincrônico da língua, ao invés do diacrônico da fala. Dentre
as conseqüências desta dualidade está o tratamento que a lingüística saussuriana
deu à língua, como algo morto, acabado, e que, portanto, não se modifica no
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espaço e no tempo. Visão monológica onde não só o sujeito, mas o próprio
social encontram-se aprisionados nas totalidades estruturantes da lingüística.
Segundo Bakhtin, mesmo na dimensão da língua, tal aspecto sincrônico não
passa de uma ficção:
Na verdade, se fizermos abstração da consciência individual subjetiva
e lançarmos sobre a língua um olhar verdadeiramente objetivo […] não
encontraremos nenhum indício de um sistema de normas imutáveis. Pelo
contrário, depararemos com a evolução initerrupta das normas da língua. […]
Assim, de um ponto de vista objetivo, o sistema sincrônico não corresponde a
nenhum momento efetivo do processo de evolução da língua. (Bakhtin, 1995
pp.90/91).
A segunda orientação criticada por sua filosofia da linguagem foi o
subjetivismo individualista, que percebeu a língua como conseqüência da
expressão do psiquismo. Com uma posição igualmente dualista, esta corrente
viu a palavra compartilhada na expressão oral como uma deformação do
pensamento interior, da consciência individual: “A teoria da expressão supõe
inevitavelmente um certo dualismo entre o que é interior e o que é exterior,
já que todo ato de objetivação (expressão) procede do interior para o exterior.
Suas fontes são interiores” (Ibid p.111).
Na perspectiva bakhtiniana, tanto a língua estaria sempre sendo
transformada em seus diferentes usos, como a fala do indivíduo seria sempre
social. Não haveria, portanto dicotomia social imutável x indivíduo campo
das transformações. Ao contrário do que a psicologia de paradigma idealista
pretendeu mostrar, Bakhtin chama a atenção para a consciência individual
pertencente à ordem do socius, isto é, não é a ideologia que aparece como
decorrência do psiquismo, mas é a própria consciência que é um fato sócioideológico. Assim, mesmo a consciência, a palavra interior, está marcada pelo
território social das ideologias.
Em sua visão pragmática da linguagem, o autor chega a afirmar que o que
falamos ou escutamos não são palavras, mas verdades ou mentiras, coisas boas
ou más, agradáveis ou desagradáveis. Isto é, a palavra está carregada de inúmeras
produções de sentidos, demarcando um lugar enunciativo-ideológico de onde
se fala. O tema central das postulações bakhtinianas, ao se debruçar sobre a
linguagem, é sempre a “comunicação através da diferença” (Stam, 1992). Através de
conceitos como polissemia, polifonia ou dialogismo, o que interessa ao pensador
russo é a heterogeneidade da linguagem em sua dimensão social concreta.
A filosofia da linguagem aqui postulada rompe com a visão dualista, ao
problematizar a linguagem como lugar em constante transformação, pertencente
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a um mundo igualmente mutante. Para além da visão estruturalista, propõe
analisar a linguagem como um todo, sem esquadrinhá-la em aspecto fonético
ou semiótico, em pólo individual ou social. Trata-se de uma perspectiva
eminentemente gestada no socius, assumindo um comprometimento
político, econômico e estético. A linguagem, assim como a própria realidade,
é eminentemente heterogênea. Afirma-se em seu contexto e se inscreve na
mutabilidade do mundo.
Esta heterogeneidade só é possível porque, para Bakhtin, o estatuto próprio
da linguagem é a dialogia, ela é o próprio campo dialógico. A linguagem não
é pura representação da realidade, como fez a lingüística, ao criar “… a ficção
de um recorte único da realidade, que se reflete na língua. É o objeto único,
sempre idêntico a si próprio, que garante a unicidade do sentido. “A ficção da
palavra como decalque da realidade ajuda ainda mais a congelar sua significação”
(Baktin, 1995 pp.106/107, grifo nosso). O pensador russo coloca o campo de
significação construído no contexto da relação dialógica, e não em si mesmo.
Segundo Machado (2001), a concepção dialógica de Bakhtin, inspirada em
Sócrates, não se configura apenas como uma forma, mas é o próprio alicerce
de uma “cosmovisão filosófica que acredita na natureza dialógica (plurívoca,
contraditória) da verdade” (p.73):
“O método dialógico de busca da verdade se opõe ao monologismo oficial
que se pretende dono da verdade acabada, opondo-se igualmente à ingênua
pretensão daqueles que pensam saber alguma coisa. A verdade não nasce, nem
se encontra na cabeça de um único homem; ela nasce entre os homens, que
juntos a procuram no processo de sua comunicação dialógica” (Bakhtin apud
Machado, 2001, p.73).

Amorim (2001) considera que, apesar da diferenciação feita entre
dialogismo e polifonia, Bakhtin, ao longo de sua obra, toma os dois conceitos
indistintamente. A metáfora musical da polifonia compreende este encontro
marcado pela pluralidade textual de vozes e consciências diferenciadas
orquestradas pela multiplicidade. A polifonia está implicada a possibilidade de
inúmeras vozes que falam no mesmo enunciado, sem que haja necessariamente
resolução ou síntese dialética. Tomemos a seguinte afirmação de Bakhtin (1992):
”Diálogo e dialética. No diálogo, tiram-se-lhe as vozes (separação de vozes), a
entonação (emotivo-personalizada), as palavras vivas e as réplicas, extraem-se
dele noções abstratas e raciocínios. Põe-se tudo numa consciência abstrata
e obtém-se a dialética.” (p, 388). Os postulados dialógicos privilegiam mais
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o confronto, as lutas, do que propriamente uma conciliação mesmo que em
um além, em um vir-a-ser. A palavra aparece como arena, lugar de embate; o
enunciado é unidade da comunicação porque pode ser confrontado; a polifonia
evoca as múltiplas vozes presentes em cada enunciado.
É exatamente por considerar este campo dialógico ou polifônico que, em
Bakhtin, a comunicação discursiva tem como unidade o enunciado e não a palavra
ou a oração. Ao invés de subdivisão em categorias fonéticas (unidades de som) e
morfológicas (unidades de sentido) como o fez a lingüística tradicional, Bakhtin
privilegiou a dinâmica do enunciado, onde não interessa a sua subdivisão, mas
o seu aspecto de confronto, que só se realiza no campo da interlocução. Com
fronteiras bem delimitadas, supondo um início e um fim, o enunciado pressupõe
trocas. Tanto a palavra como a oração podem ser enunciados, ao se colocarem
como unidade do discurso, ou seja, pela possibilidade de réplica, de contestação
no diálogo. Não é só o autor quem determina a fronteira do enunciado, mas
também o ouvinte para quem o enunciado se dirige. O ouvinte em Bakhtin não
é só delimitador desta “fronteira”, mas também criador deste enunciado, estando
longe de assumir um papel passivo no discurso de outrem.
As fronteiras evocadas por Bakhtin, ao contrário do que se possa imaginar,
não se absolutizam no discurso do sujeito da enunciação, pois, ao mesmo tempo
em que evoca a necessidade destas fronteiras que determinam o diálogo, a fala
de cada um, por estar marcada por este campo polifônico, está povoada de vozes
que a antecedem. A apropriação do discurso alheio está presente numa visão
de linguagem marcada pelo socius. Da mesma forma, o enunciado encontra-se
igualmente marcado pelas vozes que lhes são posteriores, de vozes que ainda não
se realizaram, mas que se colocam como condição de possibilidade da enunciação.
Por se colocar pleno de sentido é que cada enunciado deve carregar as mais
diversas vozes. Cada enunciado diz menos de um sujeito, do que da alteridade e
da produção de diferenças, pois nele estão contidas diversas vozes de diferentes
lugares e de épocas mais diversas, marcadas pelo diálogo. (Bakhtin, 1992).
O enunciado polifônico e dialógico é dirigido ao outro, e este, por sua vez,
também possui inúmeras outras vozes que o povoam e marcam a compreensão
daquele enunciado, ressignificando-o, interpretando-o e produzindo algo novo.
Nesta perspectiva a monologia absoluta, isto é, a ausência do outro como cocriador de enunciados seria impossível, embora infelizmente muitas vezes seja
desejável no âmbito da acadêmico, na relação pesquisador-campo.
Amorim (2001) adota o que chamou de uma “noção sincrética” (p.22)
do conceito de alteridade para problematizá-la no contexto da pesquisa em
Ciências Humanas. A relação de alteridade é efeito de uma distância: “o outro
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aqui é o interlocutor do pesquisador. Aquele a quem ele se dirige em situação
de campo e de quem ele fala em seu texto” (p.22). Podemos afirmar que, no
presente trabalho, esse outro, esta entidade a quem nos dirigimos e de quem e
com quem também desejamos falar em nosso texto é o “outro” TV Maxambomba
e o “outro” TV Pinel. Vale ressaltar que na relação de alteridade bakhtiniana o
outro é sempre polifônico.
Segundo esta autora, o ponto de partida da pesquisa é sempre a diferença.
O outro é posto como um enigma, e o esforço do pesquisador é tornar familiar
algo que é, em princípio, estranho. E, podemos acrescentar, em alguns momentos
tornar estranho aquilo que para o outro ou para nós mesmos é em princípio
familiar, como por exemplo, o estranhamento causado pela ausência de meu
depoimento no vídeo, provocando uma diferença em mim.
O pesquisador recebe e acolhe o estranho e coloca-se quase como um
nômade que abandona o seu território - a teoria e a conceituação - deslocandose ao país do outro: o campo e a prática que existe independente do olhar do
pesquisador. (Amorim, 2001). Consideramos também que o campo também
acolhe o “outro” pesquisador. A marca da estraneidade está, sobretudo em nós.
Por outro lado, a presença de um “outro” pesquisador pode produzir algo novo
no campo enunciativo. A postura adotada na pesquisa, os olhares, os possíveis
comentários podem colocar em relevo elementos cotidianos que por tão
rotineiros, não possuem relevo, não são problematizados pelo outro.
Na TV Maxambomba, por exemplo, quando trabalhamos a relação existente
entre TV de massa e TV comunitária, percebemos a partir dos enunciados dos
jovens, uma mistura entre crítica e mitificação da televisão. Os mesmos jovens
que elaboravam denúncias severas à imagem da juventude na Baixada, que a
TV de massa ajudou a construir, também assumiam a vontade de trabalhar
numa grande emissora de TV. Como pesquisadora procurei trazer a tona a
polifonia de seus discursos: o jovem crítico-consciente, vindo a partir das
discussões engendradas no interior da TV Maxambomba, e o jovem-candidatoa-celebridade, que vê a possibilidade de trabalhar na TV comunitária como um
degrau para uma futura carreira em uma grande emissora. Perguntei-lhes o
que fariam, caso entrassem numa grande emissora de TV. Após uma pequena
pausa responderam: “É uma boa pergunta”. Ao provocar um estranhamento no
discurso deles mesmo, vários outros caminhos passaram a ser percorridos.
G- “A gente vai virar o outro lado, vai conhecer como é que é lá dentro,
como é que eles montam aquilo tudo, a verdade mesmo que está por trás
daquilo tudo”.
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T- “A gente só sabe a metade da história...”
B- “É o caso do Canal Futura. Eu pensava de um jeito, mas quando chegou
lá era totalmente diferente...”
T- “Tem que fazer aquilo, querendo ou não. Tá ganhando dinheiro...”

E o que significa dialogar, trocar, tensionar? Acreditamos na fecunda
contribuição de Bakhtin como princípio balizador para a pesquisa-intervenção
que há muito renunciou de seu posto de objetividade e neutralidade e assume-se
como eminentemente problemático
Ao sistematizarem os princípios norteadores, as semelhanças e diferenças
entre pesquisa participante/ participativa, pesquisa-ação e pesquisa-intervenção
Rocha e Aguiar (2003) afirmam:
“O processo de formulação da pesquisa-intervenção aprofunda a ruptura com
os enfoques tradicionais de pesquisa e amplia as bases teórico-metodológicas
das pesquisas participativas, enquanto proposta de atuação transformadora
da realidade sócio-política, já que propõe uma intervenção de ordem micropolítica na experiência social. O que se coloca em questão é a construção de
uma ‘atitude de pesquisa’ que irá radicalizar a idéia de interferência na relação
sujeito/objeto pesquisado, considerando que esta interferência não se constitui
em uma dificuldade própria às pesquisas sociais, em uma subjetividade a ser
superada ou justificada no tratamento dos dados, configurando-se, antes, como
condição ao próprio conhecimento” (p.67)

As autoras discutem a pesquisa-intervenção a partir da perspectiva
institucionalista, que problematizam a instituição, não como uma questão
empírica, isto é, no sentido de uma organização que se corporifica em
determinado estabelecimento, mas sim num sentido conceitual. Nesse caso,
a instituição seria o corpo de regras e valores sociais que se produzem e se
reproduzem no cotidiano com estatuto de verdade, guiando o comportamento
e o padrão ético das pessoas. Assim, a instituição não é da ordem do natural e
caberia a Análise Institucional trazer à tona as condições de possibilidade de
seu engendramento histórico. Como exemplo de instituição, podemos citar o
casamento monogâmico, a família nuclear e a religião (Kamkhagi & Saidon
1987, Baremblitt 1992).
A pesquisa-intervenção, uma das tendências das pesquisas participativas,
investiga “a vida de coletividades em sua diversidade qualitativa” (Rocha e Aguiar,
2003, p.67), no sentido de recuperação da história dos conflitos, vicissitudes

524 Pesquisa-intervenção na infância e juventude

e escolhas das comunidades envolvidas, privilegiando a produção de novos
sentidos que se sabem locais e finitos:
“A pesquisa-intervenção busca acompanhar o cotidiano das práticas, criando
um campo de problematização para que o sentido possa ser extraído das tradições e das formas estabelecidas, instaurando tensão entre a representação
e expressão, o que faculta novos modos de subjetivação” (ibid, p.73-nota de
rodapé)

A dicotomia entre teoria e prática, pesquisa e intervenção parece se esvaziar
em prol do vínculo entre a gênese teórica e a gênese social dos conceitos, que é
negada pela visão positivista (Rodrigues in Kamkmagi, V. & Saidon, 1987).
Desta forma o ato de conhecer o outro implica a transformação de ambos,
pesquisador- campo. A relação de alteridade aqui problematizada envolve o
acolhimento do outro em nós, e o acolhimento de nós como estrenaeidade.

Pesquisando com TVs comunitárias
Em Bakhtin, as Ciências Humanas nascem desse encontro com o outro. Ao
propor a possibilidade de novos paradigmas, Jobim e Souza (1994), baseada no
autor russo dentre outros pensadores, propõe o abandono de práticas positivistas
de um lado e idealistas de outro, buscando uma cientificidade não com as
mesmas bases das chamadas Ciências Exatas, mas uma cientificidade própria,
onde a verdade nasce do encontro com este outro dotado de voz:
O outro precisa ‘chegar a ser palavra’, quer dizer, iniciar-se num contexto verbal
e semântico possível para se revelar. Restaurar o espaço do sentido significa,
portanto, devolver ao sujeito não apenas seu discurso, mas a autoria de sua
palavra e o lugar do seu desejo no confronto com a realidade. (p.52)
Por meio da desconstrução dos modelos positivistas ou subjetivistas, poderemos pensar a linguagem como instrumento fundamental na construção
de conhecimento. O pesquisador em Ciências Humanas tem como forte instrumento de análise a produção de linguagem, tanto nos enunciados escritos
quanto nos orais. Conforme foi visto, a interpretação deste material dependerá
do lugar que o pesquisador pretende assumir no interior da pesquisa. Seja
sobrepondo sua voz aos sujeitos da pesquisa, “coisificando-os”, seja colocando
a sua fala como decalque da fala do outro, como se fossem uma coisa só. Nos
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dois casos não se vive a diferença, mas apenas um plano identitário, ora pela
negação do outro, ora por torná-lo idêntico. Em ambos, a polifonia da voz é
negada. A marca musical do conceito é clara: “Se essas duas vozes se integram
e se põem a cantar a terceira voz, anula-se o efeito polifônico e o canto volta a
ser monofônico.”(Amorim, 2001, p.130). A negação da diferença enunciativa
entre o pesquisador e o campo pode ser quase tão tirânica, quanto tentar fazêla calar em perfis comportamentais.
No artigo “Pesquisando com Crianças: Subjetividade Infantil, Dialogismo
e Gênero Discursivo” (1997/8), Jobim e Souza & Rabello de Castro propõem,
à luz do dialogismo bakhtiniano, o enfrentamento da relação de alteridade
como estratégia metodológica, para assim ressignificar não apenas o lugar da
criança, mas do próprio adulto na produção de conhecimento:
Ao invés de adotarmos uma postura de valorizar o conhecimento do adulto
como necessariamente superior ao da criança, entendemos que ambos - tanto
adulto como a criança - apresentam possibilidades distintas de compreensão
das experiências que compartilham, as quais devem ser igualmente valorizadas
e devidamente analisadas. Essas diferenças nas percepções e entendimentos
são marcadas não apenas pelas óbvias e naturais diferenças cognitivas entre
adultos e crianças, mas se expressam, também, através das relações que crianças
e adultos estabelecem com os objetos e códigos da cultura, os quais são vividos
e experimentados de formas distintas por cada um. Isso significa dizer que os
sentidos que emergem de um mesmo objeto cultural, quando articulados e
confrontados nas interações sociais entre adultos e crianças, podem pontuar
questões absolutamente novas sobre o papel das gerações para uma compreensão crítica das transformações culturais. (p.84)

As autoras se propõem a pesquisar com as crianças (mesmo guardando
o lugar social que a relação de alteridade adulto-criança historicamente lhes
reserva), compartilhando juntas as experiências sociais e culturais que as
cercam, adotando uma parceria que visa à busca “de uma permanente e mais
profunda compreensão da experiência humana” (pp.83- 84). Trilhando a
mesma perspectiva, procurei não falar sobre o projeto “Capacitação de Jovens
em Produção de Vídeo” da TV Maxambomba, ou sobre a TV Pinel mas falar
com eles, dialogar com os sujeitos que fazem parte deste trabalho. Isso não
significa “colar” a minha voz nas vozes dos jovens, dos usuários, da equipe ou
da coordenação. Ao contrário, a polifonia desse encontro pesquisador/campo
deve ser mantida. Mas, ao invés de nos colocarmos sobre - o que também
pode significar estar acima de - esperamos estar nos colocando ao lado deles,
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discutindo a processualidade, para trazer à tona a dimensão subjetiva desta
produção. Desta forma, faz necessário um diálogo entre as possibilidades
distintas de compreensão da experiência compartilhada entre o pesquisador e
o campo, rompendo, na medida do possível, as relações hirearquizadas.
Assim, se o mais importante eram os afetos, as formas sensíveis, os
discursos, os valores, enfim a subjetividade produzida na experiência da TV
Maxambomba e da TV Pinel, tornou-se valioso ter inúmeras entradas quanto
possíveis, visando ao acompanhamento de seus trabalhos, que compreendeu a
linguagem oral dos sujeitos envolvidos, (observação e entrevistas), a produção
escrita (projetos e relatórios), e a linguagem audiovisual (os vídeos). Cada
entrada teve sua especificidade e sua importância. Por exemplo, os relatórios
a que tive acesso, principalmente da TV Maxambomba ultrapassam os limites
de um relato meramente técnico. Ao contrário, estavam prenhes de afetos, isto
é, os impressos continham não só um resumo do acontecido, mas também as
dúvidas, as surpresas, as ansiedades, as dificuldades, as alegrias da equipe, que,
via de regra, escapam à imagem editada.
A freqüência da ida a campo, variou entre uma e duas vezes por semana, com
duração de aproximadamente 3 horas, dependendo do momento de produção do
projeto. A pesquisa foi registrada num “diário de campo” descritivo, apresentando
também algumas articulações teóricas, bem como impressões pessoais. Foram
gravadas entrevistas com a equipe da TV Pinel, o Grupo Fuzuê, a equipe da TV
Maxambomba, e os alunos do “Capacitação de Jovens na Produção de Vídeo”,
sendo este último dividido em dois grupos, no total de 10 alunos.
Nas entrevistas, apesar do roteiro previamente elaborado, a partir de algumas
observações anteriores, procurou-se priorizar os inúmeros desdobramentos que
surgiam no debate. Demos preferência à entrevista coletiva devido a três fatores
principais:
a) pela possibilidade de confronto entre opiniões e idéias, considerado bastante fecundo para a configuração de um campo dialógico, permitindo o descentramento
da figura do pesquisador, já que os enunciados circulam não só na alteridade produzida entre o pesquisador e o campo, anteriormente discutida, mas permite que
outras relações de alteridade sejam produzidas entre os próprios entrevistados;
b) pelo fato do trabalho em TV comunitária, ser eminentemente coletivo, seguindo
assim a mesma dinâmica a que se propõe estas experiências, só que direcionando
a análise para suas práticas cotidianas;
c) pela coerência teórico-metodológica a que nos propomos, haja vista que, o conceito
de subjetividade em questão, prioriza o caráter coletivo e sua construção social.
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Se a configuração da pesquisa em Ciências Humanas é marcada pela relação
de alteridade com o campo, a relação com este outro TV Maxambomba e o
outro TV Pinel, embora com estratégias metodológicas semelhantes, deu-se
eminentemente de forma distinta. Na TV Maxambomba, por exemplo, apesar
das entrevistas coletivas, os lugares enunciativos em cada grupo se aproximavam,
uma vez que as entrevistas com a equipe da TV, com os monitores-Grupo Fuzuê,
e os alunos se deram separadamente. Já na TV Pinel, a diversidade do confronto
dos lugares enunciativos foi facilitada devido à presença indistinta entre usuários
e não usuários na mesma entrevista. Em ambos os casos, esse quadro trouxe
vantagens e desvantagens que merecem ser ressaltadas.
Considero que a diferença nas entrevistas trouxe conseqüências do
ponto de vista da relação de alteridade em questão. Se por um lado, na TV
Maxambomba, a pluralidade do confronto pode ter sido sacrificada devido à
separação das entrevistas em grupos de alunos, grupo de monitores, e grupo
da equipe técnica, por outro, esta mesma separação facilitou-nos aceder aos
enunciados dos alunos sem a intervenção da equipe no momento da entrevista,
o que foi extremamente positivo. Na TV Pinel, a pluralidade possibilitou o
afloramento de algumas contradições da dinâmica da TV explicitadas nas
entrevistas. Porém, estas foram marcadas pela mediação da equipe com os
usuários presentes. O fato de não ter acesso aos usuários, independente da
intermediação da equipe na situação de entrevista, tentou ser compensado
nas conversas informais durante o processo de feitura dos vídeos.
Esta diferença na abordagem das entrevistas deveu-se ao fato da
singularidade da dinâmica dessas TVs, que acabou por refletir na situação
da entrevista. Mesmo durante a crise da TV Maxambomba, os lugares da
equipe como facilitadores, o Grupo Fuzuê como monitores, e os alunos como
aprendizes, pareciam bem definidos. Na TV Pinel o momento da pesquisa
cruzava-se com a própria reorganização da TV e de suas práticas, envolvendo
a redefinição de papéis e lugares, bem como a reflexão dos propósitos da TV,
gerada após a saída da antiga coordenação e da reestruturação do IPP.
Nas observações em campo não houve a preocupação com a invisibilidade
ou neutralidade da postura do pesquisador. Na convivência cotidiana, a postura
adotada alternou-se entre conversas, onde alimentávamos e matávamos a
curiosidade mútua a respeito do trabalho da TV e da pesquisa, e a observação, o
silêncio e a reflexão. Tal alternância provinha tanto da dinâmica do dia, quanto
do momento da pesquisa.
Em alguns momentos das gravações, a minha ajuda foi solicitada: segurar
equipamento, maquiar personagens, compor o figurino, fazer figuração, ajudar
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a repassar as falas. Como se manter alheio e distante na dinâmica de uma
produção eminentemente coletiva? Ou melhor dizendo, por que se manter
alheio quando se trata de investigar a subjetividade gestada no coletivo, sob
um ponto de vista teórico-metodológico que prioriza o diálogo? Ao contrário,
a partir da prática em pesquisa-intervenção baseada na dialogia bakhtiniana
trata-se de trabalhar esta relação no texto produzido pelo pesquisador. Nesse
sentido, a relação de alteridade pesquisador – campo deve ser trabalhada como
uma categoria de análise.
O agenciamento pesquisador-campo propiciou a criação de novos sentidos,
a produção de um entre, onde o que se coloca em questão não é a verdade sobre
os modos de subjetivação presentes no cotidiano destas TVs, mas a significação
por parte do pesquisador da produção de modos de subjetivação no cotidiano
dessas TVs, a partir desse encontro. Ao iniciar a investigação de campo, tinha
alguns temas que acharia que poderiam se transformar em categorias de análise.
No entanto procurei que as categorias, na medida do possível, fossem construídas
a partir desse agenciamento polifônico pesquisador-campo. Assim, após alguns
meses de inserção no campo alguns temas acabaram por ganhar destaque: A
Relação TV Comunitária e TV de Massa; A Relação Palavra-Imagem no interior
desta TVs; A Relação TV Maxambomba e Escola para os jovens aprendizes;
O ideal de informação destas TVs comunitárias; O lugar do outro na TV
comunitária; bem como a análise do limite e alcances de estudos da produção
de subjetividade nestas duas TVs (Miranda, 2002).
Para a realização da pesquisa com a TV Maxambomba e com a TV Pinel
também se destacam os momentos de devolutiva que ocorreram através da
participação e intervenção em encontros e fóruns de debate promovidos pelas
próprias TVs, ao longo do trabalho de campo, Nestas situações a minha voz
assumiu especial destaque, ao trazer, a partir de enunciados selecionados
em situação de entrevista, da articulação com o referencial teórico, e das
inquietações vividas na pesquisa, a análise à tona. No entanto, a evidência
que a fala do pesquisador não deve dizer respeito a um “desfile de verdades”,
mas deve, sobretudo, estar relacionada a possibilidade de diversas formas
de compreensão das experiências partilhadas por todos e que devem ser
analisadas e até mesmo confrontadas.
Mesmo considerando que do ponto de vista da pesquisa-intervenção a
devolutiva ocorre a todo o momento, haja vista que uma frase, um olhar que o
pesquisador lança está carregado de significações e diz respeito de sua análise,
considero a demarcação de espaços de devolutiva, a partir do material produzido
na pesquisa, pode intensificar a polifonia e o dialogismo em questão.
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A análise do material produzido para as devolutivas também se
caracterizou como um momento de reflexão e troca, tanto do ponto de vista dos
encaminhamentos teóricos, quanto das práticas cotidianas dessas experiências em
TV comunitária, conforme nos foi relatado por alguns membros das equipes.
Algumas dessas cenas tiveram um caráter especial, como por exemplo, a
participação no “Seminário de Formação de Lideranças Juvenis”, em que fizemos
a devolução das entrevistas com os alunos, por meio de um retroprojetor,
onde algumas de suas falas foram projetadas. Este reencontro com enunciados
anteriormente produzidos gerou no grupo um novo debate sobre a experiência
do curso, a relação entre TV comunitária e TV de massa, bem como a relação entre
produtor e consumidor da grande mídia. Por sua vez, esta discussão possibilitou
uma série de novas produções de sentido ao trabalho da pesquisa.

Exotopia: a construção de um olhar sempre inacabado
Findo o trabalho de campo e guardando a especificidade do momento da
escrita, lugar de reclusão, isolamento e de solidão, em que, segundo Amorim
(2001) o campo de interlocução eu/tu torna-se ele, a presente pesquisa encontrase marcada pela troca com o outro. Fazendo um paralelo entre a relação autorpersonagem (ou o herói), fundamental no romance polifônico teorizado por
Bakhtin, e a relação pesquisador/campo, adotamos, como marca dessa relação, o
conceito de exotopia cunhado pelo autor russo, quando o pesquisador descobre
a sua exterioridade em relação ao outro:
“Em que acontecimento será enriquecido se eu fusiono com o outro? (...) Se eu
apenas fusiono com a vida de outrem, só faço aprofundar seu caráter trágico e
duplicá-la numericamente. (...) A produtividade do acontecimento não reside
na fusão de todos em um, mas na tensão da minha exotopia. No domínio da
cultura, a exotopia é a mais potente alavanca de compreensão” (Bakhtin apud
Amorim, 2001, p.291).

Acrescenta-se que o conceito de exotopia é, a um só tempo, dialógico e
monológico. Dialógico porque afirma a necessidade do olhar do outro, de
um excedente de sua visão para ver em mim o que sozinho não posso ver.
Monológico porque nesse excedente de olhar há sempre a prevalência do
olhar do autor, afinal não se pode ser herói de sua própria vida. Se o jovem
Bakhtin identificou como ponto fraco da obra de Dostoievski por se colocar
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em condição de igualdade com seus personagens, posteriormente, em A poética
de Dostoievski, passa a elogiar a horizontalidade do romancista russo, como
condição de possibilidade para o romance polifônico. Segundo a autora, esta
re-significação deve-se ao fato de Bakhtin não ser um “pensador do dialogismo
mas sim o pensador da tensão entre monologismo e dialogismo que constitui
cada texto” (Amorim, 2001, p.293).
Transpondo para a situação de pesquisa, não há como negar que, mesmo em
constante diálogo com o campo, o encaminhamento dado ao texto, as análises
das categorias, a conceituação, tudo isso esteja, em última instância, a cargo do
pesquisador, em congruência com os domínios de conhecimento que participa. O
contorno do outro, do objeto da pesquisa, será dado por nós pesquisadores. Por
outro lado, deve-se aceitar também assumir-se como personagem do outro, e aí o
campo também poderá dar o acabamento ao pesquisador. No presente trabalho
procurei tomar como campo de reflexão a relação entre pesquisadora e dois
coletivos de produção de mídia alternativa.O que é ser pesquisador? Qual a postura
que eles, sujeitos que fazem TV comunitária, nos vêem adotar? Que atitudes
contraditórias são ressaltadas por eles? Que dificuldades eles evidenciam no
tratamento dado à pesquisa? São questões que, sem o olhar do outro, dificilmente
podem ser colocadas.
Assim o lugar enunciativo distinto entre pesquisador e o outro não quer
dizer desigualdade. O fato de demarcar o campo alteritário na função da teoria
e da conceitualização, não significa engendrar uma relação de saber/poder, em
que, de um lado, está o pesquisador que tudo sabe, e de outro, o sujeito/objeto de
estudo, esvaziado de saber. Ao contrário, marcar a alteridade numa perspectiva
dialógica e polifônica, significa que estes lugares devem ser confrontados em
ambos os lados, numa produção inesgotável de sentido, que comporta vozes,
mas também silêncios.
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Pesquisa-intervenção e novas análises no encontro
da Psicologia com as instituições de formação
Marisa Lopes da Rocha e Anna Paula Uziel

Em busca de um método
Temos visto ultimamente ampliarem-se as preocupações com a produção
de novas metodologias de investigação voltadas para as práticas sócio-políticoinstitucionais. Muito se tem escrito e discutido sobre a necessidade de outros
parâmetros para a possível compreensão do que se passa nos diversos campos
de intervenção dos trabalhadores sociais, entre esses os que facultam encontros
da psicologia com a educação. As demandas se constituem a partir das ações em
setores de nossa realidade que vêm se mostrando resistentes às ferramentas de
que dispomos para trabalhar e, nesse sentido, nascem da insatisfação com os
limites de nossas pesquisas em suas possibilidades de interferir, principalmente
quando nosso espaço de investigação está para além dos muros das universidades.
A pesquisa realizada por meio de uma ação com grupos, com comunidades,
com movimentos sociais requer o dimensionamento das bases de sua realização,
a começar pela própria relação entre pesquisador-pesquisado. Nesse sentido,
convém esclarecer que interferência se constitui em um exercício de apropriação
de todos envolvidos nas análises dos saberes/práticas em questão, em que os
especialismos auto-referentes e as relações naturalizadas/naturalizantes com
as práticas de formação estão em discussão e a seara dos psis não está isenta.
Isso significa que o pesquisador e os saberes acadêmicos não esclarecem/
interpretam “a realidade” no curso da investigação, mas que o processo se
constrói coletivamente entre as instituições em jogo.
Como questão inicial não podemos deixar de considerar que o psicólogo traz
uma determinada oferta de trabalho generalizada, já estabelecida socialmente, o
que gera demandas bem circunscritas, delimitadoras da esfera de ação/proposta
de pesquisa no território escolhido para negociar o seu desenvolvimento.
Estamos vinculados à área da saúde, com um repertório de práticas de assistência
que vêm sendo exercidas para “curar” e/ou “prevenir” desvios de percurso.
O referencial hegemônico para as pesquisas e ações do psicólogo se centra
532
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no método clínico tradicionalmente instituído na área médica e que trata de
normalidades do corpo/comportamento, de diagnósticos e de prognósticos de
estados de enfermidades. Contração do espaço público, das polêmicas, das lutas
em tensão nas políticas dos/nos corpos individualizados. Como tais referenciais e
práticas, quase nunca em análise, (re)afirmam a rotina institucional estabelecida,
dificilmente evidenciamos efeitos de mudança na lógica que circunscreve as
próprias problemáticas geradoras das demandas. Os questionamentos que
ganham consistência e acabam girando em torno das denúncias do caos em
que vivemos (cobrança de ações dos governos/administrações) e/ou das queixas
de impotência em interferir na ordem que se complica de forma crescente
(queixas do método/técnicas de pesquisa-atuação e do precário envolvimento
dos participantes nas propostas em desenvolvimento). É importante ressaltar
que, quando as turbulências cotidianas ficam retidas no plano das denúncias
e/ou dos lamentos, sem desdobramentos de dimensão micropolítica, das
estratégias de interferência, as práticas ainda agenciam o mesmo. Na dimensão
micropolítica a análise é intervenção coletiva que faz girar o olhar indagador
para as práticas de si, para as implicações das normativas-em-nós, modo como as
hegemonias ganham corpo nos nossos hábitos. Isso não significa um abandono
das análises macroestruturais, mas desafia-nos a colocar a lupa nos modos como
as hegemonias atravessam nossos corpos e nossos atos, produzindo dobras
burocráticas. Santos (2006, p.2), a partir da perspectiva deleuziana, afirma que
as dobras burocráticas são compostas preponderantemente de linhas duras,
sendo o modo de subjetivação mais fiel à sociedade capitalística, fazendo com
que a vida se curve às forças do agenciamento Estatal. As palavras de ordem são:
cumpra a lei, organize-se, burocratize-se, controle a fala e os corpos...
Uma outra noção de saúde, construída nos campos de força políticoinstitucionais, precisa entrar análise, recolocando o biológico, a “natureza
humana”, nas misturas sócio-históricas. Saúde é, então, a potência de um corpo
para enfrentar as adversidades, a variabilidade das condições de existência,
negociando a vida entre avanços e retrocessos, (Brito, Athayde & Neves, 1998).
Cotidiano é laboratório de experiências onde os (des)arranjos se fazem, onde as
estratégias de enfrentamento do imprevisível se constituem nas circunstâncias
e condições que variam. Assim, cotidiano é superfície de deslizamentos em
que repetimos o esperado, o já inscrito em nossas agendas e que lutamos para
cumprir, mas também é tecido denso que entre tramas e dramas intensifica
existências e dá o que pensar.
Se voltarmos nossas polêmicas para as práticas pedagógicas e a produção de
subjetividade no contemporâneo, as instituições de formação vão se constituir
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em campo de visibilidade e de enunciação possíveis de entrar em análise.
Convém dizer possíveis, pois, concordando com Minayo-Gomez & Barros (2002),
a lógica (neo)liberalizante moderna atravessada nos modos de funcionamento
institucionais e nos modos de fazer ciência evidencia as crianças e os jovens
como sujeitos ou objetos de pesquisa, problema a ser desvendado. Afinal, é
neles que se encarnam os resultados do processo, a produtividade registrada
nas estatísticas que conferem o sucesso ou o fracasso de cada um e do sistema
(re)educativo.
Os agenciamentos concretos que a escola opera, por exemplo, agem sobre
uma substância qualificada que é a criança e sobre funções finalizadas que é a
educação. A escola que surge com a modernidade é uma maneira de agir sobre as
crianças e vem de uma perspectiva diferente daquelas da sociedade de soberania.
A pedagogia diz respeito ao enunciável em matéria educacional, é um regime de
linguagem que classifica e traduz as condutas das crianças, calcula as estratégias
educacionais e, ao mesmo tempo, um corpo de enunciados e um limiar. Já a
escola diz respeito ao visível. Ela própria constitui uma visibilidade. É um regime
de luz antes de ser um prédio concreto, um dispositivo que mistura programas
e mecanismos, um encontro das visibilidades da escola com os enunciados da
pedagogia, da saúde, da fábrica e muitos outros que a atravessam e a constituem
(Minayo-Gomez & Barros, 2002).
Vale lembrar que não é só a escola que faz reverberar a lógica disciplinar
(microfísica dos corpos no espaço) e de controle (homogênese do tempo),
mas também as instituições de saúde, comunitárias, familiares, judiciais,
assistenciais, que, em sintonia, se constituem em possíveis campos acionáveis,
quando a queixa de desajustes se constrói, produzindo a rede dos excedentes dos
processos de inclusão/exclusão. Tais processos colocam em tensão as relações
centro-periferia (Hess, 2001) atravessadas nas instituições que se manifestam
nos atritos da ordem estabelecida com outros modos possíveis de organizar a
vida. Isso significa a presença constante de forças mais aprisionadas aos padrões
de normalidade, à hegemonia dos modelos universalizados, ligadas ao que Hess
denomina de centro, assim como as que escapam aos controles, constituindo
relações periféricas por estarem menos subjugadas a hierarquia.
Assim, evidenciamos que, quando as indagações se multiplicam na
perspectiva individualizante, os dispositivos que ganham relevo fazem proliferar
os agenciamentos assistenciais e as relações de tutela e as questões que norteiam
nossas ações têm como ponto de partida e de chegada o “UM”: quem são os
nossos objetos de pesquisa? por que se comportam desse modo? o que pensam?
como lidar com eles? que técnica utilizaremos para coletar os dados, sendo fiéis
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‘À’ realidade? como desenvolver nossos trabalhos para ajudá-los? É fundamental
observarmos que um dispositivo que vem funcionando a favor das desimplicações
dos profissionais, fragilizando a produção de outros regimes de existência, está na
substantivação das práticas, encarnando problemáticas nos corpos dos sujeitos
em que as questões que se colocam são: temos técnicas para abordá-los? somos
eficientes? ou jogando as lutas exclusivamente para os megafones. É importante
organizar a luta nas ruas, não se trata de abrir mão dos movimentos públicos, pelo
contrário, é fundamental abrir espaços polêmicos, mas quando o movimento só
é agenciado nessa direção, funcionamos como se nossa consciência nos colocasse
fora do social, nos protegesse das práticas “menores” diárias onde se põem em
marcha hierarquias, disciplinárias e controles. Nesse sentido, o desafio se constitui
em deslocar o foco das pesquisas que incidia sobre os excluídos para as análises
entre a macro e a micropolítica, colocando em discussão o modo como estes são
produzidos e evidenciando as condições sócio-político-desejantes. Tal perspectiva
aponta para uma analítica das implicações dos coletivos com as práticas de
inclusão/exclusão que distribuem corpos num espaço-tempo, estratificando
poderes - saberes em possíveis graus de interferência.
Queremos ressaltar que, quando pensamos em “busca de um método”, os
referenciais articulados na construção desse caminho já delineiam a organização
de possíveis problemas. Método e problema estão intrincados, ganhando
sentido em determinado modo de construir a realidade, de abordar o campo
de pesquisa.
A análise institucional, referencial teórico-metodológico da pesquisaintervenção com a qual trabalhamos, tem início nas análises das implicações
dos próprios pesquisadores que produzem uma oferta. A oferta de serviço
tradicionalmente estabelecida para o psicólogo/pesquisador da nossa área pode
colar nas práticas assistenciais-curativas e/ou preventivas, constituídas a partir de
um modelo de ciência que se funda em relações hierárquicas e dualizadas onde
um sabe e o outro não, relações que fragilizam os parceiros na pesquisa/usuários
do serviço quanto a sua capacidade de intervir no processo, já que seu lugar é o
de pesquisado/de paciente. Nesse sentido, conhecer é tarefa de um lado apenas,
do grupo que tem competência para tal, enquanto o outro lado, colabora, se
deixando conhecer.
A pesquisa-intervenção problematiza esse lugar de saber ou de saber fazer
previamente constituído, sendo o conhecimento produção entre saberes e fazeres
do coletivo em cena. A análise das implicações nos coloca o desafio de lutar pela
desconstrução de lugares identitários apriorísticos, o de quem pode descobrir a
verdade/o de quem aplica um saber já constituído. Tais lugares nos prometem
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“equilíbrio”, “neutralidade” e um certo poder de contribuir para a manutenção
da ordem, corrigindo os desvios e as divergências (Coimbra, 1995). Na análise
institucional, um trabalho é, de alguma forma, sempre uma pesquisa para todos
os envolvidos, na medida em que constrói um caminho possível entre tantos,
nos desafiando a conhecer seu movimento, e o que possibilita sua oferta não é
a quantidade de respostas prontas que traz o profissional, senão a condição de
sustentar um território polêmico do modo como a vida, ali, ganha corpo.
É na lógica assistencial dos especialismos verticalizantes que o cotidiano
é abordado fora de suas condições de produção, fragmentado em corpos
isolados e essencializados, que se constroem os problemas individuais,
institucionais, sociais com os quais pelejamos há muito, que chance temos
de mudar algo imersos nela? Mas nossa oferta pode advir de um campo que
suporta paradoxos, um lugar em produção permanente entre as marcas que
nos atribuem funções especialistas e novos traçados constituídos nas diversas
misturas que fazemos com os outros no campo. Esse é um caminho profícuo
para as lutas por transformações – experimentar o deslocamento das certezas
incertas na delimitação de método e problemas a pesquisar. Não temos como
ponto de partida a mudança do outro, mas sim a alteração de nossas práticas e
da lógica implicada a oferta de trabalho. A questão da mudança nessa perspectiva
não se faz prioritariamente por conscientização do outro, mas por contágio:
deixamos de observar o que não está funcionando bem (em função de modelos
pré-concebidos, já que bem e mal são valores morais, transcendentes às ações)
para abordar o que está posto como modo de constituição do real.
Assim, nossa proposta inicial está na afirmação da pesquisa-intervenção
enquanto um modo de investigação que ganha corpo entre a macro e a
micropolítica, considerando como desafio a analítica das implicações coletivas
com a produção do sentido, processo que transversaliza metodologia e problema
de pesquisa, produção de conhecimento e produção de modos de existência. Uma
pesquisa está imersa em um campo de forças, constituindo e ao mesmo tempo
sendo efeito dos saberes/poderes atravessados nos modos de subjetivação. A seguir,
temos como questão discutir uma cartografia possível das instituições de formação,
templo da sociedade que instrumenta, desde a modernidade, instituições como
a infância, a adolescência, a normalidade e a disciplina, dando rumo e sentido às
práticas de formação cidadã. Finalizando, pretendemos trazer as experiências em
um campo de trabalho vinculado às atividades de estágio curricular, realizado
através do Instituto de Psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(UERJ), em que alunos de graduação em Psicologia e supervisor enfrentam
o desafio de uma pesquisa-intervenção. Desenvolvida em uma instituição de
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abrigamento, situada clara e declaradamente no campo da assistência, essa
intervenção pretende pôr em análise as tensões características da instituição que,
invisibilizadas ou tratadas como contradições insolúveis, encarceram o trabalho
em uma temporalidade arrastada, contrariando o Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), o desejo das crianças e concedendo espaço à sobreimplicação
do trabalho técnico. Buscaremos, assim, colocar em análise o processo a partir da
nossa chegada ao campo até o momento presente, dando visibilidade ao projeto
formulado coletivamente, aos dispositivos criados, às implicações/análise das
instituições em jogo e às transformações produzidas, enfim, aos novos possíveis
que foram e que são abertos na constituição de um caminho partilhado.

Referenciais da pesquisa-intervenção e a problematização da formação
A pesquisa-intervenção se constitui em um dispositivo que busca a
organização de coletivos com a perspectiva de colocar em discussão o percurso
que vem sendo produzido nas práticas a partir de seus efeitos e da análise das
implicações. A análise das implicações com as instituições em jogo nas situações
recusa a neutralidade do pesquisador, procurando romper as barreiras entre o
sujeito que conhece e o que vai ser conhecido. Ela inclui uma análise do sistema
de lugares ocupados ou que se busca ocupar, ou ainda uma análise do que lhe é
designado pelo coletivo e dos efeitos decorrentes dos caminhos em construção.
A intervenção evidencia que pesquisador/pesquisado se constituem no mesmo
processo. É nesse sentido que a intervenção se liga à pesquisa para produzir
uma outra relação entre instituição da formação/aplicação de conhecimentos,
teoria/prática, sujeito/objeto, recusando psicologizar conflitos (Rocha & Aguiar,
2003). Assim, a pesquisa-intervenção tem como objetivo a desnaturalização de
um cotidiano vivido nas suas constâncias como atemporal, colocando atenção
no que acontece, nas situações que resistem aos modelos, no que, nas sucessivas
repetições, tensiona as crenças, os valores, a lógica que norteia a rotina. Nessa
perspectiva, cotidiano não é uma dimensão fechada ‘em si mesma’, pois ele se
constitui também na dimensão das mudanças em que podemos ser afetados,
intensificando um presente que produz rupturas, fazendo diferença nos modos
de entender e sentir a realidade – uma diferença marcada por exercícios de
singularização. Estamos ao mesmo tempo dentro e fora do cotidiano: dentro,
porque imersos na rotina que se repete, temporalidade circular, como se a vida
fosse redundante; fora, porque escapamos da rotina, extraindo da repetição o
que se diferencia a cada vez pelas circunstâncias sempre diversas, temporalidade
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que faz história como devir, criação permanente em que podemos pensar as
experiências que rompem com as expectativas.
O cotidiano intensivo cria uma temporalidade diversa do compasso
hegemônico das regularidades, facultando problematizações e a invenção de
conceitos para significar o que emerge como inusitado (Guattari & Rolnik,
1986). A questão é que a construção de novos sentidos para as práticas não é
espontânea, exigindo exercício e rigor de nosso pensamento. O conflito, aqui, é
positividade quando faz o tempo durar, facultando-nos o desafio de dar conta
da inquietude que clama por outros modos de organização/compreensão do
processo que estamos vivendo, o que não se faz sem análises.
Nas instituições de formação isso significa criar um contratempo para
que análises coletivas possam debruçar-se em avaliações e desdobramentos
dos sentidos das práticas. O risco de desordem entendido como um caos
improdutivo não está no conflito das forças que se implicam com um deviroutro, mas no seu não-acolhimento, fazendo com que os investimentos incidam
na multiplicação de controles centralizados que funcionam como regras
transcendentes à construção diária das relações. A análise micropolítica traz
para o campo polêmico a dimensão processual do trabalho, do desejo enquanto
força, potência, movimento criador de planos que podem dar consistência a
outros modos de subjetivação.
Como vimos antes, o vínculo entre pesquisa e o exercício da formação é,
de um modo geral, visto como de aplicação de um conhecimento elaborado
previamente. Relação essa sempre hierárquica, já que em um extremo
está o profissional que representa o saber, a moral, o poder e, no outro, o
sujeito a quem faltam, em alguma medida, tais aquisições. A questão para
os profissionais está em quais técnicas se mostram mais adequadas para
a distribuição parcializada do conteúdo a ser passado. Os desafios dos
educadores não estão na produção coletiva de questões e de saberes, no
compartilhamento das regras e ações possíveis para a veiculação/análise dos
conhecimentos nas suas condições de existência, mas no tempo estabelecido
institucionalmente para sua circulação e aquisição. Saber é mercadoria e o
relacionamento se constitui na atualização de padrões previstos para fazer
funcionar um processo sob controle. A dualidade que se constituiu na era
moderna entre teoria e prática, educador e educando, bem e mal produziu
relações de tutela em cadeia, inclusive entre educadores e especialistas: os
“experts” desapropriam os demais trabalhadores e a comunidade da capacidade
de pensar, analisar e intervir (Coimbra, 1995). A proposição é a de que as
questões a serem investigadas, os projetos de mudança, a organização do
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processo, dos métodos, das avaliações estandardizadas, sejam definidos num
tempo e num espaço fora das práticas cotidianas.
Não se trata de abandonar o patrimônio já circunscrito, até porque o
que temos sobre o saber/fazer em um posto de trabalho, o previsto para o
desempenho de uma função não é só fruto dos gabinetes dos especialistas,
mas também do que já foi produzido entre trabalhadores no desempenho das
atividades. Para Dejours (1997), o real do trabalho se constitui na invenção de
estratégias e táticas que o trabalhador constrói para dar conta dos desafios do
trabalho, da variabilidade das situações que exige intervenção e produção de
outras normas permanentemente. O que parece apenas rotina, assim como o
que recebemos como instrução dos peritos é o resultado, até aquele momento,
dos embates de muitos com a concepção/execução de tarefas. A questão é como
iluminar e dar consistência ao real do trabalho que evidencia as inconstâncias
institucionais, o movimento, o que no curso da ação faz diferença no modo de
pensar, sentir e agir. Dar visibilidade ao que resiste à técnica, às prescrições é,
então, valorizar o trabalho de criação dos trabalhadores a partir da experiência
vivida frente ao imprevisível, abrindo espaço para a sua problematização. A
micropolítica do cotidiano se constitui nas situações de produção da vida em
que as estratégias elaboradas afirmam, segundo Barros (2003), a ‘inteligência’
inerente ao trabalho humano. A complexidade implicada nas operações reais,
que faz com que os trabalhadores intervenham de forma inventiva para cumprir
as tarefas, demanda um campo de análise coletiva das redes em que ganham
sentido. Estabelece, assim, as formas singulares que o trabalho vai assumindo nas
suas articulações e efeitos, mas que, normalmente, são práticas marginalizadas,
desqualificadas no tempo da produtividade acelerada e não remuneradas.
Desse modo, enquanto a dimensão macropolítica de análise do cotidiano
evidencia as representações hegemônicas das tradições sócio-políticoinstitucionais, traduzidas em padrões de desempenho já estabelecidos, as análises
micropolíticas apontam para as experiências concretas, em que se estabelecem
os conflitos entre o vivido e os modelos formulados na lógica geral instituída.
O redimensionamento dos conceitos de experiência e cotidiano é fundamental
para o desenvolvimento de uma metodologia investigativa que contemple as
questões vinculadas à transformação, pois colocam em discussão a participação/
intervenção de pesquisadores e dos próprios agentes no campo social como uma
condição para a realização do trabalho. É necessária uma mudança na postura
do coletivo em pesquisa, uma vez que todos são co-autores do processo em que
se circunscrevem as problemáticas e as alternativas. Para isso é importante que
seja construído inicialmente um acordo coletivo de trabalho com avaliações
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periódicas a fim de que as implicações estejam em análise, inclusive a da equipe
de pesquisadores.
O conhecimento é, assim, uma produção que se faz entre os saberes
já acumulados e que servem como referencial norteador das práticas dos
participantes da pesquisa e o fazer enquanto construção contínua que organiza
a investigação da problemática em questão. A pesquisa-intervenção, tendo como
referencial a Análise Institucional, apresenta dois campos concomitantes de
constituição: um campo de análise e um campo de intervenção. O campo de análise
se circunscreve como intervenção no campo teórico produzido sobre a área, sobre
a problemática que se quer explorar, envolve, portanto, discussões permanentes
da literatura produzida em relação à temática, às polêmicas e às experiências
que fazem a história presente da questão em estudo. O campo de intervenção
nos remete ao espaço de interlocução, ao território de encontros possíveis entre
pesquisador e comunidade envolvida no processo de investigação. É importante
ressaltar que os campos de análise e de intervenção, embora diferentes, são eixos
indissociáveis da pesquisa, diagrama de forças que transversalizam o coletivo
em análise que busca dar visibilidade às instituições de formação em jogo e aos
modos de existência que constroem seu cotidiano.
A pesquisa-intervenção tem uma construção singular no Brasil a partir
de suas raízes francesas e das experiências argentinas, podemos identificar o
movimento institucionalista francês, na década de 60 (Lourau, 1993; 1997;
Lapassade 1998), e o latino-americano nas décadas seguintes (Saidon &
Kamkhagi, 1987; Rodrigues, Leitão & Barros, 1992; Baremblitt, 1992) em que
a Análise Institucional se afirmará como um referencial teórico-metodológico
vinculado ao paradigma ético-estético-político. Na perspectiva de Guattari
(1992), a ética está referida ao exercício do pensamento que avalia situações
e acontecimentos como potencializadores ou não de vida; a estética traz a
dimensão de criação, articulando os diferentes campos do pensamento, da ação
e da sensibilidade; a política implica as tensões presentes em um campo de ação
público, analisando os efeitos produzidos, ou seja, sobre os sentidos que vão
ganhando forma através das ações individuais e coletivas.
Em síntese, podemos evidenciar que os resultados de uma pesquisaintervenção são sempre provisórios, uma vez que o investimento é na
processualização e, entre os aspectos centrais que vêm norteando o seu
desenvolvimento, destacamos os seguintes:
“...mudança de parâmetros de investigação no que tange à neutralidade e à
objetividade do pesquisador, acentuando-se o vínculo entre gênese teórica e
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social, assim como a produção concomitante do sujeito e do objeto; questionamento dos especialismos instituídos, ampliando as análises do nível psicológico
ao microssocial - deslocamento estratégico do lugar que historicamente foi
destinado ao psicólogo; ênfase na análise da implicação, acentuando-se que,
para além dos vínculos afetivos, profissionais ou políticos, a análise se realiza
com as instituições que atravessam o processo de formação. A intervenção está
associada à construção e/ou utilização de analisadores, conceito-ferramenta
formulado no percurso do institucionalismo francês, funcionando como catalisadores de sentido, desnaturalizando o existente e suas condições e realizando
a análise” (Rocha & Aguiar, 2003, p.71).

Desta forma, este tipo de investigação participativa apresenta resultados e
conclusões constituídos a partir de análises qualitativas (Costa, 1996, 2002;
Minayo, 2000; Amorim, 2001; Vasconcelos, 2002) do processo em permanente
mudança, trazendo avaliações dos avanços conseguidos em relação à participação
ativa do coletivo na organização político-pedagógica e institucional do campo
em pesquisa.

Cartografias da subjetividade: a micropolítica da formação em questão
O Estatuto da Criança e do Adolescente marca uma grande diferença em
relação ao Código de Menores, legislação anterior que abordava as possíveis
questões relativas à infância e à adolescência como “situações irregulares”. Já
a nova legislação preconiza medidas socioeducativas para os adolescentes que
cometem atos infracionais e medidas de proteção são aplicadas a crianças e
adolescentes que foram vítimas de maus tratos ou que não têm quem por eles se
responsabilize. O abrigo entra em cena como uma instituição de cuidados, como
uma das medidas de proteção. Trata-se, assim, de uma instituição de internação
que recebe crianças e adolescentes sem referência familiar, com histórias de maus
tratos ou de risco na comunidade. Não são instituições prisionais, uma vez que
seus usuários não cometeram delito, mas seu formato e modos de funcionamento
quase sempre lembra uma delas. Embora não seja medida definitiva, muitas
vezes as crianças e os adolescentes passam longos períodos nessas instituições,
por razões que iremos abordar ao longo do texto.
Nosso desafio diário na pesquisa, junto com a comunidade do abrigo, é a
instalação de um campo de análise entre a macro e a micropolítica, cartografando
as formas de ação que vêm contribuindo para o sofrimento nas instituições de
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assistência, assim como os modos de organização que vêm potencializando
movimentos de resistência e mudança na formação. O presente trabalho busca
a reflexão do percurso já constituído e a perspectiva é a de colocar em foco
alguns analisadores dos processos de subjetivação que vem ganhando corpo na
comunidade em questão, problematizando as relações de afeto, de tutela e de
autonomia. A abordagem é transdisciplinar que, para nós, se constitui como
criação de um campo teórico, operacional e/ou disciplinar que confronta e
flexibiliza divisões tradicionais de áreas do conhecimento, especialidades e
hierarquias, criando novas indagações. A transdisciplinaridade é produzida
em trabalhos centrados no cotidiano das relações, onde profissionais buscam
desconstruir os lugares estabelecidos no campo pedagógico e organizacional,
construindo uma autonomia teórica e operativa. Na assistência, enquanto uma
atividade de formação, é fundamental que o educador participe da construção
dessas questões, analisando suas implicações com o trabalho, com o outro, com
a própria formação e as naturalizações concernentes ao modo como se insere
nesse processo. Educadores, equipe técnica, crianças e adolescentes se apropriam
diferentemente dos conhecimentos e dos fatos, criando novos sentidos para o
cotidiano e, por isso, o conhecimento é produzido nesta relação. O conhecimento
deriva da necessidade de compreender a complexidade do contexto na busca de
formas eficazes de intervir sobre esta. É desse modo que se constrói a articulação
teórico-prática (Zarifian, 2001).
Se o cotidiano se constitui a partir das experiências vividas no curso do
trabalho realizado para dar conta das atividades-fins, podemos afirmar que
sempre há movimento nas instituições. Kastrup (1999) afirma que a experiência
circunscreve as variações que foram sendo produzidas durante a repetição
de sucessivas operações, desconstruindo hábitos cristalizados, num processo
permanente de aprendizagem e desaprendizagem. Abrir um campo de pesquisa
e intervenção entre educadores, técnicos e abrigados, favorecendo a criação
de outros processos de subjetivação, na perspectiva de uma cidadania ativa é
o desafio. Tal conceito é aqui utilizado não apenas no sentido tradicional do
termo, que aponta para as garantias legais, nem para a submissão às prescrições,
ou seja, como uma prática moral, mas a cidadania é abordada enquanto
conquista do espaço público, práticas éticas, onde as estratégias e a produção da
realidade sócio-política são fruto de uma intervenção coletiva. Desta forma, é
fundamental a desverticalização do sistema em que os diversos atores envolvidos
como educadores, crianças e jovens sejam a liderança de múltiplos processos
que valorizem o trabalho de proteção e construção de autonomia. Não são
suficientes as propostas de introdução de novas regras nos abrigos, como se
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essas fossem, por si só, dar conta de todas as transformações implicadas com o
mundo contemporâneo, sendo imprescindível a implementação de mudanças
que passem a considerar cada abrigo na sua singularidade, mas não apenas como
um pólo receptor de parâmetros, orientações centralizadas e tecnologias.
Para nós, o importante reside na indagação sobre as práticas que vêm
fomentando uma dinâmica de reconhecimento do trabalho real de educadores e
equipe técnica, ou seja, da sua dimensão inventiva, assim como na contribuição
para a criação de condições que possibilitem novas práticas coletivamente
constituídas.
Pretendemos, neste texto, destacar alguns dos analisadores postos em
discussão com o trabalho de pesquisa-intervenção. A partir de uma experiência
realizada em um dos abrigos da prefeitura, destacamos três aspectos para analisar
a seguir: a resistência em relação à incorporação dos processos de singularização
como eixo fundamental do trabalho; as amarras do cotidiano, que limitam as
ações ao que vem sendo estabelecido como padrão de trabalho com a infância
pobre, ou seja, vista no binômio ‘perigosa’ ou ‘em perigo’; a desapropriação dos
saberes, divididos entre os que propõem e os que executam, transformando,
nessa lógica, os sujeitos da atividade-fim da instituição em objetos.

O início do percurso
O contato com o abrigo se deu a partir de um profissional com quem
havíamos realizado um trabalho em um estágio anterior. Ao sabermos que ele
iria se afastar para desenvolver suas atividades em outro local, oferecemos a
possibilidade de realização de um trabalho à equipe desse abrigo com três grandes
objetivos: prestar serviço à instituição em questão, produzir conhecimento com
estagiários em pesquisa-intervenção e intensificar os laços da universidade com
as instituições públicas de assistência e formação. O interesse foi recíproco e
o trabalho teve início em pouco tempo. O abrigo, dividido por “casas”, acolhe
crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos e conta com uma equipe composta
por assistentes sociais, educadores sociais, nutricionista e direção. Embora o
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) preconize sempre o menor tempo
possível para o abrigamento, a volta à família de origem ou a colocação em
família substituta não são processos de rápida operacionalização ou viabilidade.
Assim, crianças e adolescentes chegam a ficar mais de um ano na instituição. Os
internatos, até a década de 1980, deveriam suprir todas as necessidades de seus
internos, incluindo educação formal. Entre as mudanças introduzidas pelo ECA
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está a idéia de que os abrigados freqüentem os espaços e serviços oferecidos pelo
sistema público para a sociedade civil como um todo. Assim, não existem mais
escolas dentro dos abrigos, e as crianças e os adolescentes devem estar inscritos
nas escolas das redes municipal e estadual e freqüentar atividades oferecidas à
comunidade como centros de esportes e lazer.
Quando chegamos ao abrigo, chegara também, quase concomitantemente,
uma psicóloga com quem já tínhamos trabalhado anteriormente, o que não
apenas facilitava a construção de parceria, como livrava nossa equipe da sede
por um profissional do campo psi, com uma demanda reprimida grande, como
eles mesmos declaravam. A princípio, apesar da nossa proposta não ser bem
entendida, as demandas por essa clínica na qual tradicionalmente se traduz a
Psicologia encontravam amparo nessa psicóloga. Com a saída dela, em função
de questões burocráticas da Secretaria de Assistência, o equilíbrio que parecia
haver entre o desconhecimento mais exato acerca do nosso trabalho e a simpatia
por ele pareceu ter sido posto à prova. A lacuna gerada pela interrupção abrupta
do trabalho que vinha sendo desenvolvido, retomou a expectativa reprimida
no ínicio, de que fizéssemos clínica. Um curto período depois, curiosamente, as
dirigentes da instituição nos diziam, rindo, que achavam que jamais conseguiriam
um psicólogo da rede: por um lado, a administração geral da Secretaria sabia de
nossa presença no abrigo e, por outro, a direção do abrigo vinha se esquecendo
sistematicamente de reforçar a necessidade de um profissional da área psi do
quadro da prefeitura.
Se o trabalho da Análise Institucional é muitas vezes uma angustiante
construção para aqueles que se dispõem ao desafio, é também um não-lugar
incômodo para quem passa a conviver com o processo, especialmente sem tê-lo
encomendado. Sua positividade não é reconhecida imediatamente, exatamente
por se contrapor, desde o primeiro contato, com o que é esperado de psicólogos.
Ao abandonar o lugar de especialista, o tempo no limbo, como muitas vezes
são percebidos os meses iniciais de construção incipiente de uma proposta, é
uma espécie de “castigo” que serve também para aplacar a angústia dos que não
sabem bem o sentido de sua prática.
Nos últimos anos, especialmente na cidade do Rio de Janeiro, o denominado
campo da assistência tem sido marcado quase que exclusivamente pela
atuação do Serviço Social, com pouco espaço para discussões e intervenções
interdisciplinares. Essa categoria profissional parece conviver com uma
contradição interna: se o ponto de partida desses profissionais é uma formação
que se afirma crítica, com um viés marxista em geral bastante acentuado, as
intervenções cotidianas se mostram bastante coladas às práticas que referendam
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o esperado para o acolhimento e encaminhamentos da infância pobre do país,
ou seja, períodos longos de institucionalização, desqualificação da família de
origem, naturalização do trânsito casa/rua/abrigo. Nesse sentido, ainda que os
processos do trabalho possam sugerir algumas linhas de fuga, o produto final
tem sido o resultado a ser considerado, seja nas avaliações estatísticas ou no
trabalho cotidiano. Os meses de trabalho com a infância assistida, as conquistas
nas relações sociais e afetivas no abrigo e fora dele, o desempenho escolar, tudo
fica resumido ao fracasso ou sucesso, se ao final do período foi tentada uma
reinserção familiar ou uma mudança de abrigo.
Amarrados à rede de proteção à criança e ao adolescente, a grande
dificuldade dos profissionais responsáveis pelas instituições que compõem o
campo da assistência está em propor trabalhos no sentido de propiciar olhares
outros sobre e com o público atendido, ou alternativas que, de fato, possam
garantir os direitos básicos dessa população, previstos na legislação, e entendidos
socialmente como o mínimo necessário para um “desenvolvimento saudável”:
convivência familiar e comunitária.
O ideal de “desenvolvimento saudável”, normativo, está previsto na lei como
direito de todos. A saúde – social, física ou psíquica – é entendida como estado
ideal a ser alcançado. O “desenvolvimento saudável” deve ser garantido pelo
Estado, instância responsável por sugerir e controlar sua existência. Quando
a criança e o adolescente estão por algum motivo sob tutela do Estado, cabe a
este checar se esse direito está sendo cumprido e tomar providências, caso seja
violado. Direito mínimo de todos. Aliás, o mínimo aqui pode ser entendido
tanto como aquilo que não pode ser negado ao outro, qualquer que seja esse
outro, como o que em geral é destinado à parcela da população cujos filhos
freqüentam instituições reguladas diretamente pelo Estado.
A retração do mercado de trabalho, a baixa escolaridade da população pobre
e a inexistência de políticas públicas que possam garantir vida com a “dignidade”
prevista no texto constitucional acabam por engendrar um arranjo perverso na
relação das crianças e adolescentes com as instituições, encerrando seus pais
e demais familiares em mais “dívidas” e “faltas”. O ECA afirma que o melhor
lugar para a criança é a família. Embora a Constituição Federal de 1988 tenha
ampliado significativamente a noção de família, que deixa de ser considerada
necessariamente a partir do casamento e coloca em igualdade vários de seus
formatos, sua regulação pelo Estado é pouco posta em questão.
A família, afirma o ECA, deve ser capaz de oferecer educação, saúde, lazer para
esses sujeitos em “condição peculiar de desenvolvimento”. A posição de “sujeitos
universais de direitos” coloca os filhos acima dessa família que não tem como
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assegurar esses direitos. As famílias das crianças abrigadas não têm condições
de proporcionar nem o mínimo descrito na lei. Contudo, o abrigo tem. Ainda
que bastante precária, a rede que o poder público é capaz de estabelecer nos
cuidados com as crianças e adolescentes é infinitamente maior que a capacidade
da família pobre de fazer o mesmo. Com isso, esta família é imediatamente vista
como desinteressada. A possibilidade de acesso a esses bens – educação, cultura,
assistência médica – atrai a criança para as instituições, dificulta sua volta para
casa e alimenta as estatísticas de longos períodos de abrigamento.
Nesse contexto, a excepcionalidade e a provisoriedade da medida de
abrigamento não são cumpridas. Tramas e dramas da complexidade da união
entre pobreza, assistência e tutela. Uma das possibilidades de intervenção neste
campo seria começar a pensar o abrigo de outra forma. Ao invés de se lamentar
a impossibilidade de fazer desta instituição uma passagem rápida para uma
posterior volta à família de origem ou à família substituta, pensá-la como
alternativa coletiva de acolhimento, uma forma de viver em grupo.

O um que é todos
O ECA preconiza a criança e o adolescente como “sujeitos de direitos”,
pretendendo, com isso, marcar uma diferença em relação à antiga legislação
na qual eram objeto de intervenção do Estado, sobretudo se fossem pobres. A
permanência desses sujeitos nessa outra perspectiva centrada nos direitos não
se dá, no entanto, sem tensão. Os próprios meninos e meninas reconhecem
primordialmente na instituição sua função mais assistencial, mais paternalista,
considerando o tratamento oferecido ora como dádiva, ora como dever de um
Estado que tem dívidas a pagar – este mesmo Estado que já colaborou com a
produção da condição desfavorável de suas vidas.
O “sujeito de direitos” do qual trata o Estatuto é uma totalização. Jovens e
crianças são amarrados por uma circunscrição pré-estabelecida, sem visibilidade
para seus processos de singularização.
Os filhotes de homem, a despeito do que seja dito, continuam sendo
considerados apenas como projetos de seres humanos e, assim sendo, é seu
pertencimento à comunidade humana que é negado (Théry, 2006, p.139).
Em geral, como também afirma Théry (2006), quando se toma a criança e o
adolescente como questões prioritárias de reflexão e ação, a compreensão de infância
é de minoridade, não se considera a diversidade de destinos sociais, o seu direito
pensado em dimensão relacional ou o campo de forças dos quais são expressões.
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Vianna (2005) destaca dois aspectos na produção dessa criança universal.
O primeiro diz respeito à tensão entre a idéia de que crianças e adolescentes
são portadores de direitos análogos aos dos adultos e sua condição “peculiar
de desenvolvimento”. Assim, diz a autora, os direitos da infância são tomados
como uma “situação-limite dentro do ideário dos direitos humanos” (p.18).
Um segundo refere-se à naturalização desses sujeitos, produzida inclusive pela
regulação de seus direitos, que arrisca obscurecer “a dimensão relacional que lhes
dá o status de grupos ou indivíduos minoritários” (p.19). O que os constituía
como grupo era exatamente o que os discrimina. No entanto, toda a luta pela
troca do termo e da concepção de menor por criança redimensiona a tutela,
que permanece. Assim, diz Vianna (2005), é que a gestão tutelar necessita da
“espetacularização da soberania” e da “rotinização no domínio”. Pensando nos
nossos atores, a hierarquização da instituição garante a “soberania” e o “domínio”,
exaltando o paradoxo que abordaremos mais adiante: que sujeito é esse que nasce
submetido e precisa dessa condição para existir como alguém de direitos?
Em meio a esse núcleo de “menores”, a igualdade é a única possibilidade da
garantia de direitos, equânime e justa. A linha mestra do trabalho é a igualdade,
que gera processos de massificação. Não se trata da igualdade como princípio
de garantia de cidadania, mas da igualdade que garante o silêncio, que diminui
conflitos, que respalda os trabalhos dos educadores pela não discriminação.
Existe um grupo de sujeitos cujos direitos iguais devem ser respeitados e a
esse grupo se nomeia de coletivo. O significado de “coletivo” no abrigo está
vinculado à reunião de muitas pessoas no mesmo espaço, ou seja, um somatório
de indivíduos – serializados, modelados. Guattari e Rolnik evidenciam que
coletivo é o tensionamento produzido nas misturas e não em identificações
bem delimitadas:
“(...) a subjetividade coletiva não é resultante de uma somatória de subjetividades individuais. O processo de singularização da subjetividade se faz
emprestando, associando, aglomerando dimensões de diferentes espécies”
(Guattari e Rolnik, 1986, p.37)

Nessa perspectiva, coletivo remete a um conjunto de diferentes campos de
força que são mobilizados na constituição do real com articulações singulares
e contingentes. Isso significa que analisar as relações/tensões que constituem
o abrigo é dar visibilidade às práticas corretivas, assistenciais, de abandono,
de afeto, de afiliações, de resistências, de desejos de viver e de inventar outros
modos de existência.... entre todos que por ali passam. No abrigo, não tem
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sido fácil abrir espaços para articulações singulares, através da aproximação
e discussão do que o constitui muito mais como disciplinamento do que
escape. A população presente no abrigo acaba por reproduzir um cotidiano de
isolamento e lamento, não dando visibilidade às experimentações que poderiam
ampliar o campo de luta por ligações mais solidárias. Singularização aparece,
de forma geral, como contradição à “coletivo”, este é visto como aglomerado
de pessoas, muitos ‘UNS’. Os movimentos que poderiam gerar análises,
maior participação, visibilidade dos processos de singularização que ali se
produzem, são rapidamente abafados e as crianças e adolescentes envolvidos
são encaminhados para tratamento.
Logo, a criança não é vista como um processo, mas como um produto já
delineado; ponto de partida ou resultado final. Este tipo de conduta acaba por
tornar dignos os agenciamentos assistenciais e as relações de tutela, mencionados
anteriormente, que se multiplicam.
Apesar das suas diferenças – reconhecidas – em relação a outras crianças,
cada um é visto sempre a partir do lugar de pobre, carente de tudo. Essas marcas
cristalizadas em rótulos produzem o filtro através do qual enxerga o especialista.
Nesse sentido, a identidade, ao mesmo tempo em que confere um lugar a essas
crianças, também limita sua existência, aos olhos da instituição. Para Guattari
(1986) a noção de indivíduo remete à luta por identidade e, nesta perspectiva,
o sujeito é visto como estático, representante de categorias já bem definidas.
“Em outras palavras, a identidade é aquilo que faz passar a singularidade
de diferentes maneiras de existir por um só e mesmo quadro de referência
identificável. Quando vivemos nossa própria existência, nós a vivemos com
as palavras de uma língua que pertence a cem milhões de pessoas; nós a vivemos com um sistema de trocas econômicas que pertence a todo um campo
social; nós a vivemos com representações de modos de produção totalmente
serializados. No entanto, nós vamos viver e morrer numa relação totalmente
singular com esse cruzamento” (Guattari, 1986: 68/69).

A dicotomia indivíduo/sociedade faz com que se perca a dimensão do
coletivo-em-nós. Em decorrência disso, valoriza-se o que pode remeter ao
inconsciente do sujeito, à “profundidade” de seus sentimentos e experiências.
É com esse entendimento que são propostos atendimentos individuais. Não há
um olhar para a singularidade como potência e expansão da vida.
Valorizando esse olhar sobre o sujeito, os atendimentos são individualizados.
Acredita-se, assim, que o cuidado com o outro estará garantido. No entanto, o
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encontro se dá novamente entre um corpo pré-definido e o técnico, apesar de
toda atenção que é dispensada.

As amarras ou o que há entre as grades
O cotidiano de uma instituição assistencial de formação é basicamente
preenchido por formulários e papéis diversos – relatórios para o poder judiciário,
o Conselho Tutelar, a Promotoria; telefonemas em busca de vagas, cobranças
de promessas de melhorias para o estabelecimento.
Esta instituição tem reuniões semanais com toda a equipe técnica, um
privilégio nesse campo. Apesar da disponibilidade das profissionais para estarem
no local no dia e hora estabelecidos, a reunião se resume, em geral, a informes
que, rapidamente absorvidos, encerram a reunião. Tornam-se mais uma
atividade entre tantas exigidas para o cumprimento da carga horária semanal.
A estada no trabalho nos dias previstos, os deslocamentos exigidos pelas
visitas domiciliares para conhecer as famílias das crianças em locais insalubres,
o preenchimento de relatórios, a visita às casas resumem o cotidiano atarefado
da equipe técnica. Já os educadores estão com as crianças e os jovens 12 horas
por dia, em sua maioria gastando a maior parte de seu tempo em gritos e ordens
que se transformam pouco em ação e transformação. O desgaste do trabalho é
grande e é a partir daí que o vínculo com o trabalho é medido.
As reuniões raramente tornam-se espaços de produção coletiva, apesar
de ser recorrente o comentário sobre a importância dos espaços de troca de
experiências e compartilhamento de decisões, seja entre o mesmo grupo ou
nos espaços que transversalizam os saberes.
Com a preocupação de organizar o cotidiano, opta-se pela construção de
regras que podem ser mais amarras no trabalho. O acúmulo de solicitações e
a falta de sentido no trabalho contribuem para a burocratização do mesmo.
A administração do cotidiano parece privilegiar, assim, o burocrático em
detrimento do estar ali, do estar com o outro. Burocratizar é, também, demarcar
as fronteiras da circulação possível. Formular e aplicar tarefas pode fazer perder
os sentidos das ações. O cansaço e a falta de motivação em geral são atribuídos ao
excesso de trabalho e não a algo que possa estar na forma de produzir trabalho,
cuidado, conhecimento. A imensa quantidade de formulários a preencher tira
o tempo e a disposição para os/as meninos/as, fim último do trabalho, razão de
existência da instituição. O desgaste do cotidiano com o cuidado diário, com
práticas distantes da autonomia acaba massacrando adultos e crianças.
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Ao invés de apontar a necessidade de traçar outros caminhos para organizar
a assistência, dar conta das demandas do cotidiano é compreendido como
compromisso com o instituído. Vê-se, assim, a sobreimplicação substituir a
implicação. A implicação em análise possibilita um olhar sobre os efeitos de
nossas práticas, facultando mudanças frente aos desafios. A sobreimplicação nos
atola em desafetos não discutidos, em papeladas sem sentido, em conflitos que
se atropelam não abrindo espaço para potência de bons encontros e o cotidiano
acaba sendo vivido como fechado em si, em repetições que não geram diferenças
pela análise, um tempo meio perdido em tarefas sucessivas sem densidade para
a criações coletivas.
Com o intuito de educadores e crianças se aproximarem mais das casas,
ficou estabelecido que uma vez por mês todos os profissionais envolvidos na
casa se reuniriam: educadores, assistente social e membro da direção. Como os
controles formais não foram acionados (corte do ponto, por exemplo), embora
a pressão e o constrangimento com a falta não sejam poupados, em algumas
casas não há uma boa freqüência à reunião. Reprodução em cascata do resultado
de outros dispositivos que não utilizam claramente mecanismos explícitos de
cobrança e vigilância? Que respostas dar, como engajar as pessoas no processo
de construção de uma proposta que garanta não apenas a proteção dos sujeitos
em desenvolvimento, mas que faça diferença em suas vidas?
O lugar de especialista é bem demarcado. A hierarquia que se estabelece,
garantindo, inclusive, as especificidades dos profissionais, afasta as crianças que
respeitam a equipe técnica tratando-a quase como visita. Isso significa que, para
elas, os profissionais representam índices de solução de problemas ou certeza
de que nada será resolvido. A mediação é feita pelo educador, ator fundamental
na produção do cotidiano e que tem, muitas vezes, seu saber desqualificado,
na medida em que conhece a criança, acompanha-a no cotidiano, mas não a
representa, por exemplo, em outras esferas públicas com as quais se cruza. Ou
sequer é consultado, nas tomadas de decisão sobre o destino dos abrigados.
O educador tampouco tem acesso aos documentos da história pregressa das
crianças, sob pretexto do sigilo profissional. Sigilo este que apenas as profissões
reguladas possuem, e que, independentemente de proteger a criança ou o
adolescente em questão, transforma-se em poderoso instrumento de poder
sobre a condução de suas vidas e negociação institucional.
Assim, parece haver uma desapropriação em cadeia, um fortalecimento
da função de especialista, aquele que concebe a prática para o outro aplicar. O
especialismo, ao invés de somar, acaba por ser um dispositivo de segmentação
do olhar sobre a criança. Mais um mecanismo atuante em sua segregação.
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As grades do estabelecimento, concretas, resquícios de uma outra época
daquele espaço físico, garantidas por cadeados que pretendem evitar a fuga das
crianças, não são apenas físicas. Falam de um aprisionamento dos sujeitos em
lugares pré-fixados. Grades invisibilizadas pelo cotidiano e justificadas quando
postas em questão, em função da responsabilidade com os jovens ali assistidos.
A justiça vigia a Secretaria, que vigia a Direção, que vigia a equipe técnica, que
vigia os educadores, que vigiam as crianças. É uma cadeia que de certa forma
encarcera e que tem seus elos tão bem atrelados uns aos outros que é difícil
de mexer. Falar dos aprisionamentos seria falar também das implicações de
cada um com os processos que se dão ali dentro e para fora.
Um dispositivo que os profissionais do cuidado entendem é o obedecer
como proteção, assim, utilizam a disciplina como recurso de manutenção de
uma ordem onde não cabe o acaso. O imprevisto é sempre visto como risco, que
demanda mais ordens, mais dispositivos tutelares. A autonomia é entendida
sobretudo como independência financeira. A distinção entre o “bem” e o “mal”
está posta a priori, não há um processo de escolha que engaje o sujeito.
Uma das marcas dessa instituição de formação é a tensão entre proteção/
tutela e promoção de autonomia. Os sujeitos assistidos são menores de idade e
estão sob proteção do Estado, portanto, exige-se esse compromisso por parte
das instituições que os acolhem. Por outro lado, em função da provisoriedade
implícita da medida e dos poucos recursos de proteção que esses meninos
e meninas possuem para além muros, dever-se-ia estimular decisões sobre
suas ações, responsabilidade, implicação. Se é com autonomia que se constrói
um projeto de cidadania, a abordagem nesse sentido deveria vir desde cedo.
Viver intensamente e analisar esse paradoxo talvez signifique um outro olhar
para a infância pobre do país e para as funções que a equipe da assistência
desempenha, apostando num espaço de formação constante entre crianças
e adultos.

Por onde escapa...
Um dos projetos da última gestão, as reuniões por casa, tem acontecido
regularmente. Trata-se de uma reunião que envolve diálogo, solidariedade e
negociação em sua preparação. Garantir a presença de todos os educadores
do dia e da noite em uma reunião demanda um arranjo com algum outro
educador que fique com as crianças ou adolescentes na casa, e este movimento
prescinde ou não da intermediação da direção. Esse dispositivo, aos poucos, tem
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ganhado credibilidade. A reunião desses pequenos grupos vem aos poucos se
constituindo em espaços de conquista, através de falas que provocam a rotina
pela singularização das ações, pelas iniciativas ante o que se evidencia como
perturbação. A questão aqui não é a ampliação do repertório técnico para
aplacamento de tensões, mas a constituição de um campo de análise em que
os modos de funcionar, as regras instituídas estão em análise. Nesse sentido, as
turbulências são uma produção coletiva, incluindo as tradições locais e sócioinstitucionais. Ainda que sob os auspícios da dobra burocratizante, os diferentes
segmentos que desse trabalho participam conquistam uma dinâmica que escapa
da burocrática participação da reunião. O desafio tem sido contribuir para
uma dinâmica que tenha não apenas os informes da direção como propósito e
estrutura, mas também uma discussão que faça sentido para o trabalho coletivo,
que, efetivamente, ponha em circulação o que se tem inventado para enfrentar
as problemáticas que se criam. Aos poucos têm sido sugeridas dinâmicas que
convidem e convoquem a participação efetiva de mais atores, transformando
o encontro em espaço de troca de experiências.
A coordenação de uma reunião da equipe técnica por mês tem-se constituído
em um analisador das práticas estabelecidas no cotidiano. Comentários sobre
o que a reunião provoca são freqüentes, e alguns desdobramentos vêm sendo
construídos coletivamente. Há pouco mais de um mês, a direção está organizando
um centro de estudos; mensalmente as assistentes sociais têm sido instigadas a
discutir casos de forma coletiva na reunião semanal.
As capacitações com os educadores, sob a forma de oficinas, passaram
a produzir espaços de troca de experiências cada vez mais freqüentados
pelos profissionais que aderem em função do tema proposto, ainda que
o nome ‘capacitação’ não seja o mais adequado, gerando certa resistência
em virtude das experiências verticais instituídas num passado recente. Um
processo de formação construído com os educadores deixa de ser externo,
‘aplicação de conhecimento’ por especialistas que vêm ao campo dizer o que
é certo ou errado. Assim, apesar da manutenção do nome de capacitação,
que tradicionalmente sugere alguém que vem transmitir um conteúdo, esse
encontro vem gerando novas demandas e debates entre a equipe que faz
parte do processo. No cotidiano, aos poucos, a “desordem” e o imprevisto
começam a provocar outras reações que não o pânico. A rampa que sempre
foi um lugar de correria e prazer, sonho das crianças, tem sido menos o pavor
dos adultos. Espécie de corredor que une as casas, acesso das demais partes
do abrigo, é o ponto de aproximação das crianças, nos momentos de lazer.
Local de trocas mais livre entre as idades e os sexos. Possibilidade de escapar
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do controle dos educadores, a rampa não é freqüentada pela equipe técnica,
tampouco pela direção. A rampa é o lugar do entre as regras, do trânsito em
que vale experimentar encontros e criação de códigos de circulação entre os
que ali se aventuram.
Se a lógica do cerceamento, do enquadramento e da vigilância tem sido
predominantemente a regra, pensar novas combinações e sentidos para a rampa
vem se constituindo num dispositivo de mobilização da equipe. Seriam instantes
de liberdade, criação e ousadia, entendidos anteriormente só como avessos ao
cotidiano de uma instituição de tutela e proteção. Um outro campo de possível
se abre pela capacitação e pela convivência nas reuniões.
Referindo-se a uma instituição que recebia crianças autistas, Guattari
(1987) afirma:
“Ele [Fernand Deligny] tornou possível que um grupo de adultos e de crianças
autistas pudessem viver juntos segundo seus próprios desejos. Ele agenciou uma
economia coletiva de desejo articulando pessoas, gestos, circuitos econômicos
e relacionais etc. (...) O saber, aqui, não se constitui mais no poder que se apóia
em todas as outras formações repressivas” (Guattari, 1987: 66).

O desafio cotidiano parece ser transformar a instituição em espaços coletivos
de formação. Menos casas de passagem, espera de um futuro que não virá, e
mais construção de um presente que signifique diferença na vida de crianças e
adultos que convivem naquele espaço.
Novos sentidos e olhares sobre o público acolhido no abrigo podem
ser captados nas falas dos técnicos nas reuniões, nas elaborações feitas pelos
educadores. Mudanças nos processos educativos como a substituição da
dinâmica de perdas por uma discussão mais ampla sobre regras da casa e
responsabilidade de adultos e crianças por seus atos, incluindo todos os atores
envolvidos, por exemplo, evidenciam novos lugares inventados, destinados a
todos que compõem o abrigo.
O cotidiano do abrigo aponta para a falta de projetos possíveis na vida
dessas crianças e jovens e, por que não dizer, profissionais, que não optaram
por aquele trabalho. A equipe técnica, concursada administrativamente para
a área da saúde, foi deslocada para o campo da assistência social tendo apenas
como alternativa pedir exoneração. Amarradas naquele tempo e lugar cumprem
apenas, com algumas exceções, o cotidiano, esperando também o tempo passar.
Mais recentemente, percebendo a reprodução dessa lógica que alimenta a falta
de motivação e interesse por estar ali, começamos a desenhar um projeto para
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o abrigo, cada um filiando-se à frente que mais desse prazer – esse estranho na
instituição abrigamento. Tem sido possível ir além da constatação das faltas, da
desimplicação, dos desgastes internos e externos. As subcomissões formadas não
ficaram restritas a presença nos encontros, deu-se uma participação mais efetiva.
Reuniões foram agendadas, tarefas discriminadas e assumidas por membros
da equipe. Há movimentos de vida, projetos concretos para um ano inteiro, na
contramão de sucumbir no apagar de incêndios em uma instituição tão grande
e com tantas carências de recursos financeiros e pessoais, com vidas tão sofridas
de crianças e adolescentes. O centro de estudos tão falado se ergueu, já parece
possível não cair na prática intermitente de reclamação das escolas, oferecendo
novos contatos como visitas, jogos e brincadeiras para as crianças no espaço
do abrigo. O desafio talvez seja conseguir implementar, no cotidiano, algo que
escape ao presente que não se desdobra, que cumpre apenas o necessário. Ter
horizontes de trabalho pode se constituir em dispositivo de busca, de invenção
de novos sentidos para a vida dos que passam pelo abrigo.
Pensar as instituições de abrigamento como instituições de formação pode
ser um potente dispositivo para o engendramento de novas práticas. Presas ao
campo da assistência, sua função maior é a proteção. E proteção de agentes
externos que é preciso coibir e transformar. Na maior parte das vezes, a falta de
estrutura e suporte permite apenas coibir a violência através do afastamento de
agressor e vítima, e não transformar a relação, o que dificulta o encaminhamento
das crianças e jovens.
As intervenções têm sido realizadas no intuito de provocar outros
sentidos de estar ali, de convivência e de compartilhamento. Se o mote da lei
relativa a crianças e adolescentes é vê-los como sujeitos em desenvolvimento,
sujeito de escolhas, que isso signifique movimento para além das metas prédeterminadas.
Para nós, pesquisadores, tais experiências vêm reafirmando a urgência de
deslocamento dos lugares marcados pelas ‘certezas’, lançando-nos ao pensamento
a partir dos encontros com as práticas diárias que constituem nossos trabalhos.
A questão não é simples, pois muitas das maneiras de fazer abrigos que juntos
inventamos são rapidamente capitalizadas pela lógica de controle que é capilar
em suas amarras, disciplinas-em-nós.
Estamos diante do desafio de criar táticas, como afirma Certeau (2000),
astúcia nas artes de fazer singularizações produtivas dos dispositivos que nos
aprisionam no tédio e na rotina: reverter as leis, as tradições, a nosso favor como
‘indisciplina dos consumidores’ no uso desejante de normas para a expansão
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da vida. Enfim, insurgência de todos nós abrigados nas lógicas de captura para
a invenção de outros modos de existência.
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Abordagens clínicas

Pesquisa-intervenção e seus efeitos transformadores
Glacy Gonzales Gorski

Nesta seção encontram-se trabalhos que reúnem múltiplas pesquisas,
construídas a partir de filiações teóricas distintas. Assim, se de um lado temos
trabalhos que mostram os efeitos negativos da cultura contemporânea, de outro
temos pesquisas que trazem à luz a idéia, de suma importância, de que em contextos
sociais de extrema vulnerabilidade e riscos, nos quais o sujeito está exposto a inúmeros
tipos de violência, por exemplo, é possível reconhecer a sinalização de novas formas
de resistência e constatar uma elaboração de novas estratégias de inserção, tendo na
mirada uma sociedade onde as diferenças possam ser respeitadas.
A riqueza das pesquisas e dos trabalhos que vêm a seguir reside,
principalmente, no fato de que, ao pesquisarem sobre a adolescência e infância,
os autores lançam mão de métodos pautados em uma posição ética onde os
sujeitos da pesquisa ocupam o lugar de produtores de saber. Em uma época na
qual o cientificismo, em sua vertente mais radicalizada, tem seu fascínio e as
referências biologistas têm um peso considerável, tal postura dos pesquisadores
tem o valor de não se dobrar diante desta modalidade de produção de
conhecimento que tem como pretensão tornar-se hegemônica.
O interesse dos estudos desenvolvidos nos textos que se seguem prende-se,
igualmente, ao fato de não se pautarem em um modelo psicogenético que pretende
definir um sentido evolucionário e unívoco para os adolescentes, buscando
enquadrá-los nos ideais propostos pelos padrões vigentes de normalidade. Neles,
a adolescência é abordada a partir de várias perspectivas teóricas.
Todavia, para além da diversidade metodológica e teórica que apresentam,
algo os unifica: o desejo de saber, a posição de interrogação frente à realidade a ser
investigada, o objetivo de que a pesquisa tenha efeitos de intervenção na realidade
e que produza efeitos transformadores.

A pesquisa como instrumento de transformação
O artigo, que ora passamos a comentar tem como título “O risco e a
possibilidade: os adolescentes em contextos brasileiros” foi construído a partir
559
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da experiência de múltiplos pesquisadores, cada um trazendo sua contribuição
específica dando ênfase aos efeitos transformadores das pesquisas aí relatadas. A
seguir apresentaremos primeiro um comentário de cada pesquisa que compõem
este artigo, recortando suas principais contribuições.
Santos, J.E.F., na sua pesquisa intitulada “Travessias”, identifica e descreve
as experiências de adolescentes que habitam em Novos Alagados, Salvador,
Bahia.
Tal estudo se orienta por uma abordagem ecológica, tendo como
metodologia a observação participante e traz contribuições valiosas, pois desvela
que os sujeitos, nesta favela, vivem em condições de extrema vulnerabilidade,
uma vez que neste lugar reina a violência, em novas modalidades, outrora
impensáveis.
Esta situação gerou novas formas de convivência, que na verdade significam
impedimentos à inserção social. Assim, podemos deduzir que os jovens que aí
habitam se encontram em uma condição, que Santos nomeia, com propriedade,
de “desterrados”, ou seja, temos aí sujeitos desterritorializados. Mas, de outro
lado, também foi possível constatar um enorme esforço no sentido de se
construir formas de convivência positivas que pudessem fomentar o espírito
gregário.
A pesquisa de Milani, F.M. , intitulada “Caminhos da inclusão social:
promovendo uma cultura da paz”, busca delinear os caminhos da “inclusão
social”; tendo como objeto de estudo três organizações educacionais, ela realiza
tanto entrevistas quanto grupos focais com o objetivo de promover uma reflexão
junto aos educadores e adolescentes. Estes estudos dão prioridade ao enfoque
das práticas exitosas que visam ao fomento de uma cultura da paz.
Os estudos realizados por Iniart, M.F. portando o título “Caminhos da
inclusão social: projetos sociais como estruturas de oportunidade”, por sua
vez, mostram-nos como a arte e a educação podem viabilizar uma alternativa
positiva para os sujeitos adolescentes e traz à luz o resultado de vários projetos
de extrema importância social.
Já a pesquisa de Alcântara, F.M., intitulada “No limite da exclusão: o
adolescente autor de ato infracional” tem como campo de estudo a vara
especializada para adolescentes em conflito com as leis e valoriza as narrativas
dos adolescentes e dos atores sociais, focalizando os aspectos dialógicos que
envolvem tanto a família quanto os atores judiciais. Nos encontros, onde se
promove uma reflexão, ao longo da investigação as posições dos atores foram
continuamente redefinidas e renegociadas o que acabou por produzir uma
intervenção na realidade gerando transformações positivas.
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Neste trabalho, os autores afirmam que eles buscam se diferenciar, sem
desmerecer, da visão que associa a adolescência às questões como abuso de
álcool e drogas, gravidez precoce, comportamentos anti-sociais, desinteresse
pelos estudos e, mais recentemente, infrações legais e violências. Eles assinalam
que pouco se tem questionado, por exemplo, o lugar social destes sujeitos como
propositores.
No que tange à educação e às medidas socioeducativas junto aos infratores,
vale ressaltar que tanto as técnicas quanto os métodos que possibilitam um
encontro etnográfico, assim como a escuta do jovem protagonista viabilizaram
abordar as múltiplas realidades dos adolescentes e a delinear os contornos dos
mais distintos cenários por onde transitam os adolescentes de hoje, significando
uma rica contribuição para o avanço dos estudos neste campo uma vez que
promoveram mudanças significativas nas vidas destes jovens.
Os autores do artigo configuram o contexto em que se insere o adolescente
hoje e descrevem, com acuidade, as relações impeditivas e as que possibilitam
a “travessia” pela adolescência.
Embora não se trate propriamente de pesquisas na modalidade de
intervenção, segundo afirmação dos próprios autores, elas trazem contribuições
que caminham nesta direção, uma vez que os pesquisadores estão imersos na
realidade que estudam e geram um campo rico de dados que se oferecem como
subsídios para elaboração de intervenções na realidade destes jovens.
O ponto forte destas pesquisas reside no fato de que elas priorizam
as “narrativas” dos sujeitos adolescentes, considerando-os como atores
sociais, com os quais os pesquisadores estão em direta interação, de maneira
contextualizada.
Ademais, se pode ainda sublinhar que elas aportam subsídios para uma
intervenção na realidade subsidiando, por exemplo, as elaborações de projetos
em políticas públicas, voltados para os jovens e, sendo assim, extrapolam os
muros da academia.
Dessa maneira, podemos assinalar que o grande mérito deste trabalho
reside no fato de que ele aponta os riscos de ser adolescente hoje, considerando
tanto a perspectiva de prejuízos e danos, como também a possibilidade de
novas construções, tirando assim o peso estigmatizante que a palavra risco
comporta.
Já o artigo de Ramires, V. e Benetti, S., traz para o debate a problemática
da pesquisa-intervenção, referindo-se a sua aplicação no âmbito da psicologia
clínica e explicitam que têm como alicerce a teoria e a clínica psicanalítica. Elas
assinalam o caráter pioneiro de Freud no que tange à aplicação da modalidade
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pesquisa-intervenção e trazem como referência, que embasa esta afirmativa, o
texto freudiano, de 1912, intitulado Recomendações aos médicos que exercem
a psicanálise, no qual ele coloca, de forma explícita, que o tratamento analítico
e a pesquisa são coniventes.
A pesquisa de Ramires, V. e Benetti, S. foi realizada com crianças e
adolescentes que buscavam ser atendidas pelo serviço e teve como enfoque o
momento inicial do tratamento, momento no qual, segundo as pesquisadoras,
empreende-se uma avaliação psicológica. As autoras argumentam que a avaliação
já se constitui em uma ação intervencionista, uma vez que o processo de avaliação
deve promover uma transformação.
Esse ponto do texto é propício a despertar debates. Considerando-se,
por exemplo, que avaliar significa dar um valor, o qual é sempre da ordem da
comparação, é possível afirmar que, nessa situação, o avaliador encontra-se
em uma posição de controle e de saber sobre o outro. Assim, mesmo que o
avaliador compartilhe com o sujeito da pesquisa os resultados da avaliação e
obtenha o seu consentimento, este, mesmo assim, encontra-se na posição de
objeto que é avaliado por alguém que tem um saber sobre ele, ainda que, repito,
este saber seja compartilhado. Ora, esse lugar não poderia ser ocupado por um
analista, caso tomemos como referências as indicações lacanianas sobre o saber
do analista. Lacan, em 1953 afirma que o analista em cada caso particular deve
ignorar o que ele sabe. No texto intitulado “Variantes do tratamento padrão”
ele assinala que “O fruto positivo da revelação da ignorância é o não - saber
que não é uma negação de saber, mas sua forma mais elaborada”. O analista
se faz portador da palavra falada. Ele acolhe, no “silêncio do ouvinte”.
Zenoni, por sua vez ao se referir ao saber do analista na experiência analítica
afirma que este não pode ser adquirido através dos livros, uma vez que se trata de
um saber estruturalmente suposto. É justamente por isso que o analista preserva o
silêncio e, mesmo que este fale, o faz desde um fundo de silêncio, de um lugar onde
“a palavra dá lugar à palavra” do analisante possibilitando assim a emergência de
um saber do inconsciente. Podemos então inferir que quando do lado do analista
há saber, do lado do analisante se efetiva um fechamento do inconsciente.
Esta temática foi aprofundada por Lacan, em uma conferência, que
proferiu na Faculdade de Medicina, em Strasburgo, intitulada “Então, vocês
terão escutado Lacan”. Referindo-se ainda à posição do analista ele acrescenta
que este deveria se empenhar no sentido de conquistar uma “justa posição de
despojamento e de desarmamento. Eu diria que esta é a posição do analista,
enquanto um homem entre outros, que deve saber que não é, nem saber nem
consciência, mas é dependente tanto do desejo do Outro quanto de sua fala”.
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Aprendendo com os jovens
O texto de Chaves, J. tem como referência o trabalho realizado no âmbito
de um programa, desenvolvido pela Sociedade Brasileira para o Progresso da
Ciência, na seção regional do Rio de Janeiro, que se denomina “SBPC Vai à
Escola”, e tem como objetivo principal o fomento da interação entre professores
e pesquisadores.
Desta experiência nasceu o desejo da autora de realizar uma pesquisa tendo
como temática central os relacionamentos amorosos na atualidade. Trata-se
aqui de uma proposta que visa a intervir na realidade dos jovens no intuito de
provocar uma reflexão sobre um tema de grande atualidade.
Foram realizadas 26 palestras, sendo que 19 em escolas públicas e 7 em
escolas privadas atingindo um público de 1091 alunos e 18 profissionais
envolvidos no processo pedagógico. Elas tinham como objetivo levar os jovens
a se pronunciar sobre o tema e a instigá-los a revelar suas opiniões, conceitos
e experiências.
Esta pesquisa sobre o amor, ao trazer a narrativa dos adolescentes, oferecenos um retrato sobre o modo de um número expressivo de adolescentes ter um
relacionamento amoroso e viver o amor na atualidade.
Os resultados da pesquisa nos motivam a refletir, um pouco mais
detidamente, sobre a maneira como se delineiam as relações hoje. O trabalho
nos revela que elas adquiriram uma enorme flexibilidade, e que a capacidade
de estabelecer vínculos amorosos encontra-se debilitada. Nos dias atuais vem
se discutindo sobre o fato de que os relacionamentos acontecem em rede, via
internet. Os relacionamentos em rede passaram a ter primazia e sua marca
diferencial é que são construídos e desconstruídos com grande rapidez. Muitas
vezes estes se iniciam e terminam na esfera da virtualidade.
Laurent, ao refletir sobre a comunicação nos tempos do chat, diz que ela “é
a indústria da palavra vazia.Você pode estar todo o dia teclando e conformar-se
em ser um adolescente da época de hoje..(...) Isso é comunicação. É o uso da
palavra para não dizer nada que tenha a ver profundamente com você”. Temos
então uma diluição da palavra o que se efetiva na forma resumida e quase
mínima em que ela é usada nos diálogos via computador.
Podemos, então, considerar que o nosso tempo se caracteriza por um
franqueamento dos valores, dos ideais e do simbólico de modo geral. Segundo
Bauman, nos encontramos no final da modernidade sólida, dando lugar ao que
o autor designa de modernidade líquida, em que temos “um mundo repleto de
sinais confusos, propenso a mudar com rapidez e de forma imprevisível”.
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Isso tem conseqüências sérias para nossa capacidade de amar, pois os
vínculos, que de alguma forma mantinham o sujeito ligado ao Outro, se
dissolveram e, conseqüentemente, se afrouxaram os laços sociais. Segundo
Bauman “a modernidade líquida em que vivemos traz consigo uma misteriosa
fragilidade dos laços humanos – um amor líquido.

Desejo de saber e a promoção da palavra
Gostaríamos, neste momento, de retomar algumas considerações referentes
aos ensinamentos que a pesquisa na modalidade intervenção nos proporciona e
sublinhar que nestes estudos existem pontos de convergência com as reflexões
de Lacan sobre o que significa ocupar o lugar de ensinante. Nesse contexto, é
importante recordar suas palavras ao se referir ao seu ensino: “eu me exercitei
para me colocar em uma posição de ensino bem particular, pois ela consiste
em partir de novo sobre certo ponto, certo terreno, como se nada houvesse
sido feito”.
Lacan, referindo-se, no Seminário 2, ao que “tange à apreensão do nosso
campo clínico” ele adverte para dois perigos que comprometem as nossas
ações: O primeiro é não ter curiosidade suficiente e o segundo é compreender
com muita facilidade. Podemos acrescentar ainda que a compreensão leva ao
adormecimento, enquanto que a curiosidade promove a fala.
Estas questões são aprofundadas no Seminário 11, onde Lacan delineia dois
campos de pesquisa, que são consideradas como científicas, um se caracteriza
pela atitude de procura e outro campo é aquele onde se realizam achados. No
primeiro campo o pesquisador já tem em mente o que deve buscar e o que
pretende encontrar. Já no segundo campo e este é o que nos interessa, o nãosaber funciona como motor da investigação.
Por fim podemos tomar estas afirmações de Lacan como referência
também para o pesquisador que optou pela modalidade pesquisa-intervenção
e concluir que este também se deixa guiar por uma postura de despojamento
de qualquer saber prévio. É esta postura que tem possibilitado a realização de
intervenções eficazes que respeitam a singularidade dos sujeitos da pesquisa e
que promovem transformações genuínas. É a escuta e o olhar marcado pelo
desejo de saber que criam as condições de possibilidade para que um novo
saber possa vir a ser construído. Portanto, podemos afirmar que nesse contexto
o poder da palavra se situa do lado do sujeito.
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Nas pesquisas que são apresentadas a seguir é possível constatar que a
narrativa dos atores da pesquisa é a peça fundamental o que nos leva a inferir
que no método pesquisa-intervenção a palavra tem o seu peso restituído, a
experiência pode então ser valorizada possibilitando então transformações na
realidade.
Se considerarmos o contexto do capitalismo os efeitos da pesquisaintervenção adquirem ainda uma maior significação. Lembro aqui as críticas
que Walter Benjamim faz à sociedade capitalista apontando que nela a
narrativa teria perdido a sua força e que a arte de narrar encontrava-se em
vias de se extinguir. Ele dizia que era como se estivéssemos privados de uma
faculdade que nos parecia segura e inalienável: a faculdade de intercambiar
experiências.
É importante assinalar que, já em 1936, Benjamim preconizava que as
ações da experiência (Erfahrung) se encontravam em vertiginoso processo de
degradação. Para este pensador existe um laço entre o fracasso da experiência
e o depauperamento da arte de narrar. Portanto, nesse contexto, recuperar
a condição dos sujeitos enquanto narradores, enquanto agentes da palavra é
de vital importância.
Concluímos remetendo às palavras do poeta Carlos Drummond de
Andrade:
Uma letra se esforça
Para subir à palavra
Que não se molda nunca
Ou se omite a leitura
Na câmara sombria
Carvão cavado em dia
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O risco e a possibilidade:
ser adolescente em contextos brasileiros
Ana Cecília de Sousa Bastos, Mirela Figueiredo Iriart, Miriã Alves Ramos
de Alcântara, Feizi Milani e José Eduardo Ferreira Santos

No discurso de diversos atores sociais, a adolescência é associada a questões
como abuso de álcool e drogas, gravidez precoce, comportamentos anti-sociais,
desinteresse pelos estudos e, mais recentemente, a infrações legais e a violências.
Pouco se tem questionado, no entanto, o lugar social desses sujeitos como
propositores de mudanças e construtores de ações coletivas. Em certo sentido,
“permanecem semi-invisíveis, apesar da sempre crescente visibilidade que
têm alcançado principalmente no interior dos meios de comunicação”, como
problematiza Abramo (1997, p.32).
Para além de um grupo populacional específico, os adolescentes são sujeitos
com expressões identitárias diversas, com possibilidades distintas de inclusão
social, que se definem a partir de elementos biológicos, culturais, ideológicos
e políticos, configuradores de espaços e práticas sociais próprias, a depender
de diferenças de classe social, gênero, posição na família, localidade geográfica.
A sua dificuldade de inserção social se expressa de distintas formas: na falta
de participação social, na precária inserção no mundo do trabalho e reduzido
acesso a atividades culturais (cinema, teatro, museus, etc.), desafiando as políticas
públicas em quase todos os países da América Latina.
Despossuídos, enquanto consumidores, e desterritorializados, enquanto
parte de uma sociedade regulamentada por meio das relações de trabalho, os
indivíduos - e aí podemos incluir um grande contingente de adolescentes dos
grandes centros urbanos - não encontram nas relações com o Estado os sistemas
de proteção que garantam sua inclusão social. Hoje a forma de contrato social
está baseada no “hiperindividualismo”, produzido por um ideal neoliberal de um
sujeito para o qual a sociedade não faz sentido (NARDI, 2002). Para o autor, ‘a
crise contemporânea’ pode ser pensada como o limite a partir do qual se balizam
formas de resistência e construção de novas estratégias de inserção, numa
sociedade que respeite as diferenças e que tenha como princípio a justiça social.
Mais do que a inclusão – num sistema que é excludente – o que se discute aqui é
a transformação de uma dinâmica social, que reduza os processos de desfiliação
567
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– termo usado por Castel (1997) preferencialmente à exclusão – marcados pela
perda de suporte social e desengajamento material e simbólico dos indivíduos.
O adolescente ocupa um lugar social de passagem entre o universo privado da
família, de dependência em relação às figuras parentais, para o espaço público,
reconhecidamente ocupado pelos adultos, sem que lhes sejam oferecidas
oportunidades de inserção e participação social legítimas.
Neste artigo, sumarizamos reflexões e aprendizados construídos através dos
estudos empíricos realizados no âmbito de nosso grupo de pesquisa, Contextos
e Trajetórias de Desenvolvimento, especificamente ao focalizar o que aqui
nomeamos como “o risco de ser adolescente”. Essa expressão, de alguma força
retórica, certamente reflete um conjunto de preocupações sobre as quais nos temos
debruçado, em particular quando consideramos aspectos ligados à vitimização
dos jovens ou à sua exclusão quanto a recursos sociais e a possibilidades de
participação. No entanto, considerando o significado epidemiológico de “risco”
como probabilidade, queremos ter em perspectiva tanto a idéia de perigo e dano
quanto a de probabilidade de emergência de novas construções psicológicas e
sociais. Ao mesmo tempo, recusamos a expressão “de risco” como explicativa e,
mais ainda, seu uso como uma espécie de estigma que pesa sobre sujeitos jovens
pobres e sobre os contextos em que vivem.
Ayres (1996) salientou a necessidade de compreensão do conceito de
vulnerabilidade como a susceptibilidade de indivíduos, grupos ou mesmo de
uma nação de vir a sofrer algum dano, a partir de três dimensões: individual,
social e política. Condições como a exclusão e o não acesso a bens materiais
e culturais (escola, serviços de saúde, lazer, informação de qualidade,
oportunidades de inserção no mercado de trabalho), a negligência, o abandono
e a violência, podem se traduzir em vulnerabilidades sociais, reduzindo a
autonomia e conseqüentemente a participação e cidadania dos adolescentes.
Salienta-se o caráter relacional e a responsabilidade bilateral de qualquer situação
de vulnerabilidade. Caso contrário, estar-se-ia vitimizando e tutelando sujeitos
“vulneráveis”, como categoria naturalizada (AYRES, FREITAS JR., CALAZANS,
SALETTI FILHO, 2003).
Os percursos individuais são frutos da tensão entre as necessidades
culturais e as demandas pessoais. Embora se possa falar do desenvolvimento
humano como um sistema aberto, produtor de novidades psicológicas, as
trajetórias de desenvolvimento apóiam-se sobre disposições sociais, que agem
como possibilidades e limites, orientando a sua direção (VALSINER, 1994). Os
circunscritores (constraints) funcionariam como canalizadores, que facilitam ou
organizam o desenvolvimento do sujeito em algumas direções e aquisições e o
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distanciam de outras, preservando a imprevisibilidade e a abertura para o novo.
Os circunscritores são tanto de ordem material como simbólica e se constroem
e reconstroem sob a influência de diversos fatores situacionais e interativos,
continuamente em movimento, constituindo a base para a construção de
representações, crenças e concepções pessoais – self constraints (SILVA, ROSSETIFERREIRA & CARVALHO, 2004).
Ao se posicionarem e serem posicionadas discursivamente nas interações
com os outros, as pessoas constroem sentidos sobre si mesmas e sobre o mundo.
Neste jogo interacional, em que participam diferentes pessoas, em diferentes
contextos, a novidade se cria, à medida que novos posicionamentos são
ativamente construídos, na multidirecionalidade característica da construção
de significados similar a uma rede cuja trama é permanentemente tecida. Não
são posições prévias, mas produtos das interações sociais, abertas a contínuas
reconstruções. A capacidade de resignificação, de criação de novas formas de
identificação, posicionamento e papéis coincide com o próprio processo de
desenvolvimento.
Os campos interativos são considerados como um do desenvolvimento,
a partir de onde se desenrolam processos dialógicos, através das ações
compartilhadas, em que os participantes transformam-se mutuamente,
modificam suas funções psicológicas e se abrem a novas possibilidades de ação,
interação e desenvolvimento. Parte-se da idéia de que a pessoa é múltipla, pela
multiplicidade e heterogeneidade dos outros com quem interage e das posições
que vai ocupando discursivamente (OLIVEIRA, GUANAES e COSTA, 2004).
Por sua vez, os campos interativos estão mergulhados em uma matriz
sócio-histórica, de natureza semiótica, que se expressa em componentes pessoais
e contextuais, presentes na organização dos espaços sociais, das rotinas e das
práticas, favorecendo certos significados e sentidos. A dialética entre os elementos
discursivos e as condições socioeconômicas e políticas mostra a heterogeneidade
da matriz, o seu princípio não determinista e a flexibilidade com que circunscreve
os processos desenvolvimentais (nos níveis micro e macrossociais).
Assumindo uma abordagem sistêmica, ecológica e cultural sobre o
desenvolvimento humano, focalizamos, em nossos estudos: (a) a exploração das
dimensões processuais, contratuais/relacionais e simbólicas (Goodnow, 1996) do
contexto de desenvolvimento e (b) a adoção de uma perspectiva comparativa de
análise. Ao fazê-lo, assumimos o pressuposto de que Bronfenbrenner se inscreve
na tradição da pesquisa sócio-cultural, recusando a redução de sua contribuição
ao uso da metáfora espacial pela qual é mais conhecido (Tudge, Shanahan &
Valsiner, 1997; Wang & Brockmeier, 2002, p.50).
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Por outro lado, torna-se necessário aprofundar os modos pelos quais as
fronteiras entre os diferentes níveis do contexto de desenvolvimento – sejam estes
delimitados espacial, relacional ou simbolicamente -, são semioticamente construídas
e reconstruídas. A análise de processos semióticos que modificam as condições
subjetivas e contextuais pelas quais transições ecológicas (através de diferentes
contextos ou níveis de contexto) e desenvolvimentais (implicando mudanças
psicológicas e processos de construção de novos papéis sociais e novas identidades)
se realizam muito têm a ganhar a partir da Psicologia Cultural do Desenvolvimento
(Valsiner, 2004, 2007; Rossetti-Ferreira et al, 2004; Zittoun, 2006).
A ênfase sobre transições se justifica (a) pela perspectiva desenvolvimental
que orienta a nossa pesquisa, implicando que o olhar sobre transições favorece
a análise de processos em momentos de mudança, mais favoráveis à análise de
novidades psicológicas e (b) pela perspectiva educacional, em sentido amplo,
compatível com a inserção de quase todos os autores em uma prática junto a
adolescentes, em diversos contextos.
Segundo Cowan (1991), transições podem ser definidas como “processos que
resultam em uma reorganização qualitativa da vida interna e do comportamento
externo”, envolvendo uma perspectiva “de dentro” (um inside looking out - como
o indivíduo compreende e sente o próprio self e o mundo) e uma perspectiva “de
fora” (um outside looking in – referente a uma dimensão da identidade social,
ocorrendo a reorganização do nível de competência pessoal do indivíduo ou da
família, papéis e relacionamentos com outros significativos). A trajetória de vida
das pessoas é marcada por transições, normativas ou não- normativas, as quais,
por sua vez, acarretam diferentes situações e momentos de risco (Cowan, 1991;
Elder Jr., 1991). As condições sob as quais as transições se processam nascem
do encontro de trajetórias individuais e contextos culturais e sociais, que têm
uma textura própria e diferentes graus de permeabilidade:
“Criamos limiares na profundeza de nossos mundos internalizados de
sentimentos e significados. (…) Significados tais como incesto, santidade,
propriedade, são limiares de significados – signos promotores – que regulam
nossas intenções e nossa ação. Outros – lixo, inimigo, ajuda – nos impelem
a uma ação apropriada, atravessando esses portais. Enquanto criamos essas
fronteiras – tanto interna quanto externamente -, estabelecemos o palco para
nossa possibilidade de atravessá-las” (Valsiner, 2006, p.4).
•

Cultura pessoal e coletiva transformam-se mutuamente, e à ordem social como
um todo.
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•

De certa forma, ao longo do desenvolvimento, somos migrantes através de
fronteiras e limites semioticamente construídos, dentro de uma dinâmica de
familiaridade e estranhamento (Valsiner, 2007).

A seguir, após caracterizar brevemente esses estudos, destacamos os
conceitos e as estratégias metodológicas que vêm se mostrando mais relevantes
e úteis em nossas análises, as quais se alinham em torno de dois grandes blocos:
(1) contextos em que o adolescente brasileiro urbano, de classes populares, está
inserido; (2) relações (processos proximais) que favorecem ou restringem a
transição (travessia, na expressão de Ferreira Santos) pela adolescência.
Cabe uma observação preliminar no sentido de que não se trata propriamente
de estudos que adotem metodologias de pesquisa-ação ou de intervenção social.
Em seu conjunto, os estudos aqui focalizados se debruçam sobre práticas
sociais que se voltam para a juventude, seja em contextos educacionais, seja no
contexto da aplicação de medidas socioeducativapara jovens infratores. Estão
imersos nessa realidade, que é seu objeto de análise. Alguns dos pesquisadores
têm uma prática enquanto educadores sociais, mas procuram assumir um certo
distanciamento ao conduzir suas análises.
Pode ser dito que um ponto relevante da nossa pesquisa tem sido a
possibilidade de utilizar uma metodologia que valoriza o encontro com as
diferentes realidades da adolescência, possibilitando o intercâmbio de pontos de
vista, assim como o desvelamento dos riscos e das estruturas de oportunidades
existentes e disponíveis nos contextos, desde favelas, projetos sociais e escolas.
Esse delineamento metodológico deu-se pela junção de métodos e técnicas que
valorizam o encontro etnográfico, assim como a escuta dos jovens enquanto
protagonistas.
Há uma preocupação metodológica dos pesquisadores em promover
a divulgação de conhecimentos relevantes sobre a juventude brasileira,
possibilitando assim um corpus de dados que pode subsidiar ações nos mais
diferentes níveis, desde profissionais que lidam cotidianamente com os jovens,
assim como políticas públicas que buscam a inserção e a promoção da cidadania
através de ações pautadas pela educação e profissionalização.

Contextos da adolescência: risco e possibilidade
Ao revisitar o sertão brasileiro, sua história, sua cultura, seus problemas,
Luiz Fernando Carvalho, diretor da minissérie “A Pedra do Reino”, escreveu
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em seu caderno de anotações o seguinte: “Sempre tive a idéia do sertão duro,
cinza, ligado à morte, lugar de sobrevivência. Eu morei no sertão quando era
criança e mantive essa idéia. Mas ‘A Pedra do Reino’ me mostrou outro sertão.
Um lugar de vida, histórias, força, cor. Um lugar onde chove em um dia, e no
dia seguinte está tudo verde”.
Uma observação similar poderia ser feita, com o devido cuidado, em relação
às favelas brasileiras. É necessário aproximar-se das favelas como realidades
totais, sem subestimar a experiência de seus habitantes em seu potencial para
a vida e evitando fortalecer estereótipos e preconceitos que acabam, por seu
poder estigmatizante, tornando-se um mecanismo a mais de exclusão social.
Abordar, enquanto realidades totais, os cenários dentro dos quais se movem os
adolescentes em Novos Alagados, favela de Salvador, é o que Santos (2004) fez
em seu estudo.
Travessias (Santos, 2004)

O autor buscou identificar e descrever as experiências ligadas à adolescência
em um contexto de risco psicossocial, em Novos Alagados, Bahia. Orientado
pela abordagem ecológica do desenvolvimento humano e numa perspectiva
interdisciplinar, o estudo assume a adolescência como um construto psicossocial.
Adotou-se uma metodologia qualitativa, baseada na observação participante e
no estudo de casos, lançando mão de múltiplos recursos: entrevistas narrativas,
observações, diários e cadernos de campo e fotografias. O extenso material
qualitativo reunido (parte dele longitudinalmente) foi organizado em dois níveis
de análise: 1) descrição do contexto: espaços, cenários, atividades e práticas
dos adolescentes; 2) estudo de quatro casos tomados como exemplares do
que significa ser adolescente em Novos Alagados. A análise dos casos permitiu
configurar a trajetória de desenvolvimento de quatro adolescentes do sexo
masculino, focalizada em dois momentos (1994, 2003). Foram caracterizados os
domínios nos quais transita o adolescente em situação de risco psicossocial; os
fatores de risco e proteção – tomados enquanto estruturas de oportunidade no
que se refere à ação do adolescente – disponíveis no contexto caracterizado pela
pobreza urbana; sua inserção ou não nestes domínios e como os adolescentes
percebem as transições por que passam, ao descrever as dimensões pessoais e
contextuais que organizam suas vivências ao longo dessas transições. Aparece,
ao longo do estudo, uma variada disposição de domínios, caracterizados
como fatores de risco e proteção (estruturas de oportunidade) no contexto
de desenvolvimento dos adolescentes. Destacam-se, dentre eles, o papel dos
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projetos sociais, da música e da cultura como formas de socialização e inserção;
a atuação suportiva da família, das relações proximais; o impacto da violência;
o fenômeno aqui denominado “desterro”; a vitimização.
Para mapear as dinâmicas do contexto enquanto risco e possibilidade, o
pesquisador debruçou-se sobre trajetórias de desenvolvimento dos adolescentes
(CROCKETT, 1995), que se constituíram nessa pesquisa em importantes
demarcadores de situações e dinâmicas que podem mostrar a atuação e a
interação dos adolescentes em contextos de desenvolvimento. Analisando essas
condições, fomos percebendo que na favela existem novas formas e expressões
da violência que alteram os mecanismos de pertença ao contexto, gerando
novas formas de sociabilidade e ao mesmo tempo impedindo a sociabilidade.
A noção de “desterro” foi proposta como categoria analítica para dar conta
dessa dinâmica, que se costuma ser desencadeada pela violência. Seja levando
os adolescentes a novos rumos, seja interrompendo suas trajetórias, podemos
perceber que o desterro apareceu como uma espécie de apartação do contexto
de relações dos adolescentes, impedindo-os de permanecer na favela ou tendo
que conviver com riscos iminentes à sua saúde e socialização.
O desterro gerado pela ação da violência provoca uma espécie de
desenraizamento dos adolescentes com referência a fatores constitutivos de
sua identidade, como o território e a rede de relações. Pela análise de quatro
casos tomados para estudo, chegamos à paradigmática conclusão de que a
violência desterra os adolescentes, através da morte – dois adolescentes foram
assassinados ao longo do estudo - ou da saída do bairro de origem – dois deles
mudaram-se para outras cidades, com medo de morrer, tendo que refazer a vida
em outros contextos. Essa desterritorialização liga-se à separação precoce da
família, implicando novas condições potenciais de risco à vida dos adolescentes,
fragmentação e instabilidade nas relações dos adolescentes com as pessoas e o
lugar onde habitam, vitimização entre pares, cerceamento da liberdade com a
perda do livre trânsito dos adolescentes pelas ruas da favela, ameaça de morte e
perseguições ocasionadas por desentendimentos e brigas (SANTOS e BASTOS,
2005). Esses exemplos indicam que a violência modifica a relação não só dos
adolescentes com o seu contexto de desenvolvimento, como afetou também as
suas famílias.
Ao mesmo tempo, o estudo mapeou o contexto de desenvolvimento através
de cenários de risco e proteção por onde transitam os adolescentes, indicando
que em espaços urbanos como as favelas existem situações, instituições e relações
que podem orientar e favorecer o acionamento de mecanismos de confronto e
mesmo de suporte dos adolescentes frente às situações desfavoráveis, como a
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pobreza, o desemprego e a violência. Na favela estudada identificamos que os
adolescentes mantêm uma relação de pertença nos mais diversos níveis, desde
a família até grupos, instituições, como os projetos sociais, e que essa pertença
está relacionada às habilidades desenvolvidas nessas relações e espaços.
O conceito de pertencimento apresentou-se como categoria êmica para dar
conta desse outro aspecto (SANTOS e BASTOS, 2005), indicando formas de
interação desenvolvidas ou encontradas pelos adolescentes na favela, gerando
vínculos que podem orientar e promover o acionamento de mecanismos de
proteção. O pertencimento está, portanto relacionado à presença de fatores como
a organização comunitária, participação dos adolescentes em atividades, grupos,
associações comunitárias, projetos sociais e às habilidades culturais. Dentre
estas, destacam-se a música, a capoeira e outros esportes, pois, nesses espaços e
relações os adolescentes estão inseridos e atuando, o que mostra que a dinâmica
contextual da favela contém uma dinâmica própria onde se contrapõem forças
e formas de interação dos adolescentes com o contexto.
Assim, a nossa contribuição tem sido a de mostrar como co-existem em um
contexto de risco psicossocial, caracterizado pela pobreza urbana, dinâmicas
que podem promover ou alterar o desenvolvimento dos adolescentes, enquanto
polaridades existentes, que se alternam no cotidiano.
No limite da exclusão:
o adolescente autor de ato infracional (Alcântara, 2006)

Em diário de um escritor, obra de 1786, Dostoievski relata o encontro com
um menino mendigo nas ruas frias de São Petersburgo. Ele escreve que, após
aquele encontro,
“fiquei sabendo do número enorme de crianças que mandam mendigar daquela
maneira, quando o frio é mais rigoroso. Se nada arranjarem poderão ter a certeza de serem espancados ao voltar para casa. [...] É claro que não demoram muito
para começar a roubar. E muita vez o roubo chega a converter-se em paixão,
em pequenos de oito anos que dificilmente se julgam culpados por terem os
dedos demasiadamente ágeis. Cansados dos maus-tratos dos que o exploram,
fogem e não voltam mais aos buracos em que o maltratavam; preferem sofrer
fome e frio e ter a liberdade de vagar por conta própria”.

Realidade semelhante vive grande contingente de crianças e adolescentes
no Brasil. Em seu estudo, Alcântara (2007) analisa significações construídas
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por atores diversos acerca da juventude na contemporaneidade no contexto
da Vara Especializada para Adolescentes em Conflito com a Lei. Discute-se
o encontro dialógico envolvendo família e atores judiciais durante as etapas
processuais que visam à reconstituição das histórias de vida dos adolescentes,
em registros documentais de setenta e oito ações socioeducativas públicas. A
perspectiva teórico-metodológica do self dialógico foi utilizada na análise com
base na hipótese de que as posições dos atores são continuamente redefinidas
e negociadas nos encontros e interações entre os atores, processo em que a
memória narrativa atualiza múltiplos posicionamentos.
As histórias de vida reconstituem a construção e/ou ruptura do vínculo
familiar de adolescentes, e revelam dimensões que integram o eixo relacional
pertencimento-desterro a partir de descritores que incluem a continuidade,
a ruptura dos vínculos familiares e a construção de significados acerca do
pertencimento. O conceito de pertencimento, proposto autores como Weil
(2001), Paugam (2003), Castel (1998) é revisitado por Ferreira-Santos & Bastos
(2005) para descrever processos que surgem das interações do adolescente com
grupos ou pessoas significativos que inserem o adolescente na cultura. Nesse
sentido, o conceito recoloca o sentido de morada, ou seja, espaço potencial para
o desenvolvimento da pessoa que surge a partir de um encontro significativo
com aqueles que portam saberes específicos (FERREIRA-SANTOS & BASTOS,
2005).
Os relatos registrados foram analisados a partir deste conceito considerando
os seguintes campos da experiência humana que promovem o desenvolvimento
do adolescente na contemporaneidade: significados, localidade e narrativas.
Pertencer a um lugar, pessoa ou grupo implica participar de significados
simbólicos, sociais e contextuais que se traduzem no encontrar-se ligado a
uma cultura como eixo, a partir do qual, são construídos sentidos para os
acontecimentos. O pertencimento enquanto abertura a reflexão e empatia com
o outro se expressa como morada (RABINOVICH, 2006) e, portanto, na forma
como o adolescente ocupa o território, a casa, a rua, a escola. Em seu sentido
ontológico refere-se ao adolescente no espaço de relações, o eu como morada
para si mesmo e para outros. Esta dimensão alcança o envolvimento em práticas
culturais (GOODNOW, 1995) como a proposta e o engajamento em redes de
relações (comunidade, vizinhança) e manifesta seu aspecto dinâmico enquanto
processo de construção de significados que podem ser ativados em encontros
com pessoas, contextos e práticas como arte, literatura, música.
Do ponto de vista psicológico, o pertencimento reflete a inclusão social
do adolescente a partir de suas redes de relacionamentos e da possibilidade
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de construção de significações que o aproximam dessa experiência (CLEGG,
2006).
A figura materna destaca-se não apenas pela presença no curso do processo,
mas pela persistência com que acompanha o adolescente. Suas narrativas
apontam para vias de sociabilidade, risco e prática infracional de adolescentes, a
busca por minimizar as conseqüências da infração mediante trocas significativas
entre pessoas e contextos, a fim de restituir, em algum sentido, a ruptura gerada
pela infração, recorrendo inclusive ao poder público para garantia da proteção
do adolescente. As narrativas paternas, por sua vez, referem-se à construção
de sentidos relativos aos seguintes eixos: a. prática infracional; b. intervenções
na medida socioeducativa; c. conflitos intergeracionais. As demandas do
adolescente parecem desafiar as respostas oferecidas pela família, exigindo
a busca de intervenções de demais atores sociais e apontando para ausência
de suporte social e de políticas públicas que repercutam inclusive sobre a
constituição de sentidos subjetivos para a convivência social. A investigação
aponta posicionamentos e vozes parentais diversas em relação à integralidade e
família, bem como do lugar social da família e do adolescente em face da prática
infracional que evoca limites da continuidade de vínculos. Os posicionamentos
de figuras de cuidado demarcam padrões de trajetórias e propiciam demandas
para o sistema de garantias. As relações dialógicas, no contexto de campos
interativos, evocam e constroem idéias conflitivas acerca da prática infracional,
da trajetória do adolescente e dos recursos da família para inserção social.
Caminhos de inclusão social: promovendo uma cultura da paz(Milani, 2005)

O estudo realizado por Milani (2005) define-se enquanto estudo de três
organizações educacionais, tomadas enquanto casos e focalizando-se as práticas
exitosas na prevenção da violência interpessoal e/ou promoção da cultura de
paz. As organizações situam-se em distintas Unidades Federativas do Brasil
– uma escola pública em bairro periférico, um projeto de educação em Saúde
desenvolvido por um órgão oficial em parceria com uma ONG, num bairro de
baixa renda, e uma escola internacional privada. Todas têm como público-alvo os
adolescentes e foram escolhidas devido ao reconhecimento social de seu trabalho
em prol da prevenção da violência e/ou promoção de uma cultura de paz.
Tomando cada organização educacional como unidade de análise, procedeuse à condução de entrevistas (quatro no total) com dirigentes e educadores e
de grupos focais com adolescentes e educadores de cada organização (em um
total de nove), realizadas durante visitas com a duração de dois a três dias.
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Participaram do estudo 41 adolescentes (21 do sexo masculino e 20 do feminino,
com idades variando entre 11 e 25 anos), 38 educadores (32 em grupos focais
e seis entrevistados) e seis dirigentes.
Na análise do material assim obtido, são entrecruzados os discursos dos
diversos atores sociais envolvidos, na tentativa de responder às seguintes questões:
nas organizações educacionais que trabalham com adolescentes existem diferentes
modelos de prevenção da violência interpessoal? Qual é a principal estratégia
adotada por cada um dos programas analisados, com o objetivo de favorecer a
emergência de novas significações, práticas culturais, valores e comportamentos,
condizentes com e conducentes à cultura de paz? E, do ponto de vista do adolescente,
que conteúdos, temáticas e metodologias potencialmente transformadores são
desenvolvidos por essas organizações e reconhecidos pelos adolescentes? Como
se caracterizam as relações interpessoais entre educandos, e entre educandos e
educadores, nesses contextos de aprendizagem? Há características, processos e
significados comuns às três organizações? Quais seriam as características essenciais
de um programa de promoção da cultura de paz direcionado a adolescentes? As
práticas exitosas reconhecidas pelos educandos foram consideradas características
essenciais desses contextos de aprendizagem, sendo classificadas em princípios
norteadores, metodologias, ênfases programáticas e estruturas relacionais. As duas
últimas são destacadas, na medida em que essas temáticas e conteúdos, assim como
as interações propiciadas pelo convívio interpessoal, desempenham um papel
central no direcionamento dos processos de desenvolvimento dos participantes
desses programas, resultando na emergência de novas significações, práticas
culturais e comportamentos, e por conseguinte, de novos sujeitos.
Orientam a análise de dados o modelo ecológico do desenvolvimento
humano, uma crítica à noção e aos benefícios do protagonismo juvenil e uma
revisão da literatura a respeito de violências na escola e seu enfrentamento.
Na apresentação da experiência das organizações estudadas, buscou-se
identificar, no discurso de dirigentes, educadores e adolescentes, a principal
estratégia que caracteriza cada um desses contextos de aprendizagem. O
trabalho conclui sugerindo que programas dessa natureza adotam um enfoque
propositivo, no sentido de mobilizar as pessoas para a construção de relações e
práticas que fomentem a solidariedade, o bem-estar coletivo e a justiça.
Espera-se, desse modo, oferecer uma contribuição aos esforços de
enfrentamento às violências, por duas vias. Primeiro, pela identificação de
estratégias socioeducativas bem-sucedidas que poderão ser adotadas ou
reforçadas por programas de atenção básica à saúde, escolas e outros projetos
educacionais, e organizações da sociedade civil. Segundo, pela análise das novas
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significações e aprendizados que emergem das três experiências analisadas,
servindo de insumo para a elaboração de políticas públicas e para a tomada
de decisões estratégicas, tendo em vista a construção de uma sociedade mais
justa, ética e solidária.
Caminhos de inclusão social:
projetos sociais como estruturas de oportunidade (Iriart, 2005)

Esta pesquisa visou analisar comparativamente diferentes contextos da
adolescência em Salvador: um projeto social (ONG), uma escola pública estadual
e um centro socioeducativo para adolescentes em conflito com a lei, em regime
semi-aberto, no que diz respeito: (a) às possibilidades de participação, (b) aos
mecanismos de inclusão oferecidos/construídos e (c) aos posicionamentos
atribuídos/assumidos pelos jovens.
Dentro de uma perspectiva sistêmica, os contextos serão compreendidos
como “ecologias desenvolvimentais”, ao se considerarem os processos de
interação pessoa-contexto, as ações e papéis compartilhados, em seus diferentes
níveis. No nível semiótico, recorta-se o fenômeno desenvolvimental em suas
múltiplas dimensões (macro e microsistêmico, pessoal e temporal), de forma
processual e inclusiva, configurando-se metaforicamente redes de significação
através das quais se desenrolam processos dialógicos, composta por elementos
discursivos múltiplos e antagônicos, interrelacionados dinamicamente (RossetiFerreira; Amorim; Silva & Carvalho, 2004).
Estes dois níveis, semiótico e sistêmico, convergem na compreensão da
unidade dialética pessoa-contexto, instituindo formas de análise mais complexas
que não dicotomizem o que Valsiner (1997) considera como uma “separação
inclusiva” (inclusive separation), ao compreender a existência separada, porém
interdependente, destas variáveis. Neste estudo estes níveis interdependentes
se expressam nas categorias: permeabilidade do contexto e posicionamento dos
sujeitos, configurando campos de possibilidades por onde os jovens podem se
deslocar, mediando trajetórias de inserção social, mais ou menos integradas
socialmente.
O modo como os contextos de desenvolvimento (escola, família, grupo
de pares) estruturam suas fronteiras espaciais e sociais (hierarquias, direitos
e obrigações, equilíbrio de poder), circunscrevendo limites e possibilidades
de participação e deslocamento dos sujeitos e as estruturas de oportunidades
oferecidas/construídas, é aqui definida pela categoria permeabilidade do
contexto.
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O posicionamento dos sujeitos se define pelo conjunto de posições morais,
deveres, direitos e obrigações dos participantes de uma interação, mais a força
social do seu discurso e a história das convenções sociais que sustentam as
suas falas. As possibilidades discursivas estão sendo criadas na interação, onde
as posições do self são negociadas ativamente (Oliveira, Guanaes & Costa,
2004).
Durante um período aproximado de dois meses em cada contexto, a
pesquisadora inseriu-se e acompanhou a rotina institucional, observando as
hierarquias de poder, o movimento dos jovens no contexto, registrando em
diários de campo e aproximando-se sucessivamente dos jovens para a formação
de grupos focais. Respeitando a dinâmica particular de cada contexto, a forma
de acesso aos jovens e a seqüência da investigação variou, embora as técnicas
utilizadas para coleta de dados fossem as mesmas: grupo focal com 7 a 16 jovens
de ambos os sexos inscritos voluntariamente, entrevista semi-estruturada com
4 educadores, coordenadores e/ou técnicos e entrevistas em profundidade com
4 jovens em cada contexto, escolhidos pela pesquisadora.
Os três contextos observados foram analisados a partir de uma perspectiva
sistêmica e semiótica quanto à qualidade das dinâmicas interativas e
estruturas de oportunidades que favorecem, assim como pela configuração
de redes de significação a partir das quais os sujeitos co-constroem sentidos e
posicionamentos nas interações dialógicas. Aqui são destacadas as redes, que
devem ser entendidas como espaços virtuais que se constroem na interrelação
dos elementos materiais e simbólicos, tendo como pano de fundo o espaçotempo sócio-histórico- cultural e interativo. Para cada contexto foi criada
uma tipologia metafórica da rede: Rede Continente, rede Vazada e Rede
Aprisionadora.
A Rede Continente- Projeto Social

O Projeto trabalha predominantemente com adolescentes de escola pública,
com idades entre 12 e 20 anos. A metodologia pedagógica é centrada na arte
e educação, através do teatro e poesia. A rede aí delineada é favorecedora
da emergência dos discursos dos jovens e da construção de sentidos que os
identificam como sujeitos e os valorizam enquanto mobilizadores culturais.
A expectativa positiva que marca os discursos dos educadores produz uma
possibilidade concreta de desenvolvimento para os jovens, posicionando-os
como sujeitos participativos e criativos. O microcontexto se articula a outros
contextos (escola, família e comunidade), criando rotas de acesso a outros
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níveis do sistema, gerando estruturas de oportunidades pela inserção em
práticas não habituais e pela emergência de novos significados compartilhados e
negociados nas interações. Os percursos possíveis construídos pelos jovens vão
do maior diálogo com a família, passando pelo reconhecimento de si mesmos
como “artistas”, fortalecimento da sua auto-estima, indo até as possibilidades
de participação na escola e na comunidade, a depender da maior ou menor
permeabilidade destes contextos à ação dos jovens. Pôde-se considerá-la uma
rede continente, no sentido do acolhimento e vínculo afetivo que favorece,
e também no sentido da construção de um referencial, a partir de onde os
jovens se vêem representados e se representam e onde ampliam seus recursos
desenvolvimentais.
Escola Pública: Rede Vazada

A Escola se localiza no subúrbio de Salvador, numa área caracterizada pela
pobreza, exclusão e marginalização, o que torna os jovens mais vulneráveis ao
crime, ao consumo de drogas e à violência, ao lado de uma forte organização
comunitária e da presença de vários projetos sociais dirigidos para crianças,
adolescentes e suas famílias. Devido à pouca visibilidade do jovem na escola,
cujos limites físicos, materiais, assim como simbólicos, não favoreceram a sua
identificação, configura-se uma rede vazada, pela fragilidade dos vínculos e
pela ambigüidade dos discursos e sentidos aí tecidos, revelando pontos de
tensão. Os significados atribuídos aos jovens pelos educadores colocam-nos
numa posição de vítimas da pobreza, da falta de estrutura familiar, ou como
culpados pelo desinteresse, indisciplina e falta de consciência sobre o futuro. O
discurso dos jovens, em contrapartida, revela um mal-estar em relação a este
lugar estigmatizado em que são mantidos, reivindicando maior participação e
reconhecimento, assim como um maior comprometimento dos educadores com
a aprendizagem, revelando sua preocupação com o futuro. A escola mantémse no papel tradicional de transmissora de conhecimentos, permanecendo
descontextualizada da realidade dos seus estudantes e reforçando as fronteiras
de classe social, ao não instrumentalizá-los com ferramentas básicas: cognitivas,
comunicacionais e sociais, requisitos mínimos para a inclusão. O acesso a
novos contextos de desenvolvimento (projetos sociais, grupos de igreja, ação
comunitária organizada), em conjunto com a família, amplia as malhas da rede
de significações, favorecendo a construção de rotas alternativas de inserção, seja
pelo futebol, pelo teatro ou capoeira.
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Centro Sócio-Educativo: Rede Aprisionadora

A maioria dos jovens aí atendidos está confinada à institucionalização que gera
dependência, falta de autonomia e despersonalização. O contato com a família
para muitos já foi desfeito, a comunidade de origem significa um risco de vida
- para aqueles que estão jurados de morte -, a ausência de pontos fixos e de elos
- vínculos afetivos, modelos de socialização, projetos de vida - que favoreçam o
surgimento de uma malha por onde o sujeito possa se deslocar dificulta a transição
desenvolvimental, enredando-os numa rede aprisionadora, cristalizando-os como
objetos de políticas públicas e não lhes atribuindo a posição de sujeitos ativos
na (re)construção de suas trajetórias de vida. As possibilidades de construção
de recursos desenvolvimentais de enfrentamento aos riscos/desafios crescem
em relação direta às estruturas de oportunidades oferecidas pela instituição:
descoberta de vocações, participação em festivais de música, engajamento em
algumas capacitações – padaria, jardinagem, reciclagem de papel. Porém, para a
concretização de percursos de inserção efetiva – no sentido da integração social
e do desenvolvimento saudável -, é necessário que se invista na construção de
um senso de cidadania, de pertencimento social e de valorização da pessoa, que
possibilitem a ressignificação e reconstrução de suas trajetórias de vida.
Essa tipologia se apresenta como um recurso relevante para uma abordagem
dinâmica sobre as estruturas de oportunidade que se apresentam aos jovens.

Considerações finais
A análise da textura dos contextos de desenvolvimento disponíveis para
adolescentes vivendo sob condições consideradas de risco social oferece
perspectivas relevantes para a compreensão de sua realidade, na medida em que
esclarece aspectos dinâmicos dessa transição, considerando os vários sujeitos e
agências sociais que aí se encontram em relação.
A seguir, tentamos uma sistematização dos pressupostos teóricos e
metodológicos que vêm orientando a nossa pesquisa sobre ser adolescente, em
contextos sociais adversos.
Tal como saúde, desenvolvimento é um conceito possibilístico, atravessado
pela dimensão do tempo nos níveis filogenético, histórico, ontogenético e
microgenético. Tendo em perspectiva o vir-a-ser, essa compreensão implica um
compromisso com a promoção do desenvolvimento e uma passagem de modelos
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que focalizam doença ou dano para outros que focalizem saúde/desenvolvimento e
desafios. Pessoa e contexto são interdependentes e se influenciam reciprocamente.
Há que reconhecer, aqui, o caráter bidirecional dessa relação e o que Valsiner
(1994) chama de “agentização” do contexto, ou seja, sendo constituídos por outros
sociais (pessoas, valores, símbolos), o contexto retroage sobre o indivíduo. Essa
ação costuma ser moralmente direcionada (Valsiner, 2007).
É necessário “reconhecer a estrutura psicológica dos ambientes, suas
disponibilidades para ações individuais, e os mecanismos pelos quais
influenciam o desenvolvimento psicológico”(p.6). As pessoas constroem sentidos
sobre si mesmas e sobre o mundo ao se posicionarem e serem posicionadas
discursivamente nas interações com os outros. A capacidade de resignificação,
de criação de novas formas de identificação, posicionamento e papéis, coincide
com o próprio processo de desenvolvimento, salientando-se aí a posição ativa dos
sujeitos no seu agenciamento. O conceito de transição (Cowan, 1991; Zittoun,
2006) mostra-se relevante aqui.
A interdependência pessoa–contexto envolve níveis complexos de interações,
abertura para a novidade, reciprocidade e multidirecionalidade (diferentes
percursos são possíveis a cada momento). Essas trocas são de natureza semiótica
(Valsiner, 2004, 2007). A dialética entre os elementos discursivos e as condições
socioeconômicas e políticas mostra a heterogeneidade da matriz sócio-cultural,
o seu princípio não-determinista e a flexibilidade com que circunscreve os
processos desenvolvimentais (nos níveis micro e macro sociais).
A ecologia desenvolvimental envolve dimensões espaciais, culturalmente
construídas, “agentizadas”, colocando regras quanto a limites, permeabilidade,
acesso e transição (Goodnow, 1996); podemos falar aqui de processos de
inclusão e exclusão, os quais permitem ou restringem formas de integração e
de participação, que também são pessoalmente construídas.
A integração e a participação serão permitidas ou restritas em paralelo ao
contrato social em vigor em determinado contexto, implicando um conjunto de
direitos e obrigações. No caso do adolescente, cada microcontexto em que ele
está inserido representa um microsistema (conjunto de interações, papéis sociais,
recursos materiais e simbólicos), em interação com outros microssistemas
(grupos de amigos, comunidade, redes sociais) e com o macrosistema (valores,
ideologias, discursos sociais, estrutura econômica e política de uma sociedade).
No interior de cada microsistema, observamos a pessoa em desenvolvimento
(recursos, demandas), os processos proximais (experiência relacional, transições,
emergência do novo), mudanças contextuais (eventos críticos) e o tempo (tempo
histórico, o tempo vivido e o tempo presente). A maior ou menor permeabilidade
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dos microssistemas depende das estruturas de oportunidade em grande parte
disponibilizadas mediante processos proximais.
Cada microssistema, por sua vez, constitui-se por práticas discursivas que
se produzem na interação entre diferentes atores (com suas crenças, valores,
princípios que norteiam suas ações e posicionamentos). A partir daí, o sujeito
tem a oportunidade de re-elaborar seus pontos de vista e seus posicionamentos,
negociando dialogicamente sentidos e significações no encontro/ confronto entre
os semelhantes e os diferentes. Tais posicionamentos dos sujeitos delimitados
por lugares físicos e simbólicos constituem-se em fronteiras de pertencimento
e/ou exclusão, circunscrevendo diferentes maneiras de ser e estar em relação a
si e ao outro. Todos estes acima são conceitos propostos por Bronfenbrenner
(1979/1996, 2005), que se mostraram valioso recurso para descrição e análise
da realidade de adolescentes em contextos brasileiros considerados de risco.
Numa realidade marcada pelo drama da exclusão social, torna-se
especialmente relevante compreender o modo pelo qual contextos se organizam
para maior permeabilidade, e pessoas se empoderam para ultrapassar barreiras
contextuais. Valsiner (2007) reconhece que a existência humana consiste, em
grande parte, em construir, ultrapassar e reconstruir fronteiras. Processos
de individuação semiótica se dão justamente nessa dinâmica de afirmação
e diferenciação, inclusão e exclusão, que conformará também relações e
permeabilidade entre grupos e fronteiras sociais. Nas palavras de Lotman (1990),
citado pelo autor,
“... fronteira pode ser definida como o limite externo da primeira pessoa na
forma em que esta se move. Esse espaço é ‘nosso’, ‘meu próprio espaço’, ‘culto’,
‘seguro’, ‘harmoniosamente organizado’ e assim por diante. Em contraste, ‘o
espaço deles’ é ‘outro’, ‘hostil’, ‘perigoso’, ‘caótico’... A fronteira pode separar os
vivos dos mortos, povos assentados e povos nômades, a cidade das planícies;
pode ser uma fronteira de estado, ou uma fronteira social, nacional, confessional
ou de qualquer outro tipo” (p.131).

A análise de contextos brasileiros para a adolescência mostra que as
estruturas de oportunidade se modificaram. Aumentaram as desigualdades
sociais, falta qualificação profissional, a escolarização é deficiente, são precárias
as estruturas de lazer. A composição da rede social é outra – a família e a escola
encontram-se fragilizadas em seu potencial para promover o desenvolvimento,
a exclusão social é maior e as barreiras à mobilidade social são mais rígidas (até
pela presença de mecanismos mais complexos de estigmatização). A cultura
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do imediato, da banalidade e da violência afeta o modo de viver. Há um
descompasso entre o abandono histórico à criança e ao adolescente e a urgência
de enfrentar seus efeitos, por um lado, e, por outro, a precariedade do sistema
de cuidados (especialmente nos setores educação e saúde).
O suporte social à família é tanto mais necessário quanto menos priorizado
pela sociedade e pelo poder público; nos grandes centros urbanos, suas redes
e saberes tradicionais estão enfraquecidos, sem que estejam suficientemente
desenvolvidas estruturas de suporte social que os substituam. Observa-se
fragilidade ou ausência de pontes e mediação entre estratégias de socialização
nos vários níveis do sistema social.
Os estudos conduzidos dentro de nosso grupo de pesquisa se caracterizam
por valorizar narrativas de adolescentes e atores sociais com os quais interagem
em seu contexto imediato. Têm, quase sempre, uma qualidade etnográfica
(especialmente o estudo de Santos, 2004) e uma marca de originalidade, seja pela
adoção de uma perspectiva comparativa (Iriart, 2004, Milani, 2005), seja pelo
tratamento dado a processos no âmbito de uma Vara Especializada para Infância
e Juventude. As categorias que permitiram a análise e interpretação dos dados
podem ser referidas em sua organicidade, uma vez que não apenas se mostram
teoricamente coerentes com o referencial aqui adotado como também têm um
valor instrumental potencial para orientar ações de avaliação e planejamento
de ações voltadas para os jovens. Destacam-se as noções de pertencimento e
desterro (Santos, 2004, Alcântara, 2007), o foco sobre dialogia (Iriart, 2004,
Alcântara, 2007), a descrição de estruturas relacionais e o foco sobre promoção
de desenvolvimento e cultura de paz (Milani, 2005), a tipologia de redes de
suporte social (Iriart, 2004).
Ainda é fundamental produzir análises contextualmente sensíveis e
capazes de incorporar uma perspectiva desenvolvimental ao considerar riscos
e possibilidades que o adolescente, visto como um sujeito ativo, encontra
em sua trajetória. Os estudos no âmbito do grupo Contextos e trajetórias de
desenvolvimento expressam esse desejo.
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Pesquisa-intervenção na clínica psicológica
da infância e da adolescência
Vera Regina Röhnelt Ramires e Sílvia Pereira da Cruz Benetti

O objetivo deste capítulo é discutir a pesquisa-intervenção como modalidade
de pesquisa no âmbito da clínica psicológica da infância e da adolescência. Tal
discussão está alicerçada nos projetos de pesquisa que vêm sendo produzidos
na linha de pesquisa “Clínica da Infância e da Adolescência, do Mestrado em
Psicologia Clínica da UNISINOS.
Nossa experiência com a pesquisa-intervenção situa-se no campo da
Psicologia Clínica, não somente como campo que circunscreve a investigação,
mas também como um campo onde, a partir de determinada perspectiva teórica
e metodológica, sustentam-se práticas clínicas, vinculadas à pesquisa ou não.
Para delimitar nossa compreensão a respeito da pesquisa-intervenção no âmbito
da Psicologia Clínica, em nossa experiência referenciada por contribuições da
teoria e da clínica psicanalítica, iniciaremos revisando alguns conceitos acerca
da abordagem qualitativa de pesquisa, do método psicanalítico/método clínico
e da pesquisa-intervenção propriamente dita, para então discutir as questões e
algumas dificuldades com as quais nos deparamos no exercício dessa modalidade
de investigação.

A abordagem qualitativa de pesquisa
A complexidade do estudo da subjetividade e da experiência humana, seja
em sua dimensão individual, social ou institucional, demanda um enfoque
epistemológico que a contemple. Nesse sentido, a abordagem qualitativa,
ao problematizar conceitos como confiabilidade, validade e objetividade,
ao valorizar a implicação do pesquisador, a singularidade dos participantes
da pesquisa e ao enfatizar o contexto social em suas múltiplas perspectivas,
possibilita uma visão de processo e se aproxima dessa complexidade.
Sem implicar necessariamente numa contraposição aos métodos
quantitativos, a abordagem qualitativa se volta para o universo dos significados,
587
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motivos, crenças, valores, atitudes, correspondendo a um espaço mais profundo
das relações, processos e fenômenos não-redutíveis à operacionalização de
variáveis (Minayo, 2000; Romero, 2000; Goldim, 2000). Rey (1997) propõe
uma epistemologia a qual denomina qualitativa, sendo que com o termo
“qualitativo” busca caracterizar o processo de construção do conhecimento,
o que não significa o uso exclusivo de métodos qualitativos. A epistemologia
qualitativa implica o aspecto processual da construção do conhecimento, não
sendo definida pela expressão direta dos instrumentos utilizados. Na visão
desse autor, os métodos qualitativos e quantitativos podem se compatibilizar
numa epistemologia alternativa ao positivismo, desde que não se tornem um
fim em si mesmos, “em abstrato”. Servem como indicadores de um processo de
construção de conhecimento, em cujo curso vão adquirir sentidos os resultados
procedentes de diferentes instrumentos de investigação e/ou diagnóstico.
“O caráter essencialmente interpretativo e construtivo do conhecimento
sobre a subjetividade” (Rey, 1997, p.377) é um dos balizadores que assinala
a especificidade da epistemologia qualitativa, que legitima todas as fontes de
informação que convergem em dado momento histórico.
A pesquisa-intervenção, como veremos adiante, não pode ser pensada numa
abordagem de pesquisa que não seja a qualitativa (Szymanski & Cury, 2004). Dessa
abordagem, por ora, seria importante delimitar três aspectos fundamentais, para
depois retomá-los: a implicação do pesquisador, a singularidade e complexidade
do participante da pesquisa, e a visão de processo.
O método psicanalítico, o método clínico e a pesquisa-intervenção

Nossa reflexão sobre a pesquisa-intervenção no campo da Psicologia Clínica
a situa como uma modalidade de pesquisa alicerçada no método clínico. Nessa
modalidade, que pressupõe a contemporaneidade entre pesquisa e tratamento,
o pesquisador utiliza sua prática clínica como lócus de pesquisa. Prioriza-se a
singularidade do sujeito, e a intervenção sistemática do pesquisador é prevista
de alguma forma. Leva-se em conta a interação entre pesquisador e participante,
a relação estabelecida entre ambos.
Como nossa principal inspiração teórica nesse exercício de investigação
é psicanalítica, seria importante assinalar que Freud, nesse âmbito, pode ser
considerado o pioneiro da pesquisa-intervenção. Em 1922, num texto intitulado
“Psicanálise e teoria da libido”, Freud escreveu que “Psicanálise é o nome: 1º. de
um método para a investigação de processos anímicos que são inacessíveis de outro
modo; 2º. de um método terapêutico de perturbações neuróticas baseado em tal
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investigação e 3º. de uma série de conhecimentos psicológicos assim adquiridos, que
vão constituindo paulatinamente uma nova disciplina científica” (1973, p.2661). Em
1912, Freud já havia assinalado a coincidência entre investigação e tratamento no
trabalho analítico. Para Freud, cada caso clínico tratado poderia ser considerado como
um projeto de investigação, na medida em que se trabalha sempre com hipóteses a
serem confrontadas com a observação (Barros, 2006).
Esse processo se desenvolve sobre a base da análise sistemática da relação
transferencial e contratransferencial, levando em conta a implicação do analista
durante seu transcurso. Toda investigação psicanalítica, portanto, seria do tipo
qualitativo, na medida em que trabalha em profundidade com casos específicos,
como assinalou Mezan (1994). Partindo do singular, o trabalho de pesquisa
em psicanálise, ao buscar apreender as determinações dessas particularidades,
extrai suas dimensões universais, nelas contidas pela sua própria natureza
(Mezan, 1993).
O tema da pesquisa em psicanálise é objeto de controvérsias acirradas,
marcadas por diversas oposições (Eizirik, 2006; Fonagy, 2003; Green, 2003).
Uma delas contrapõe a interlocução da psicanálise com as ciências humanas à
interlocução com as ciências naturais (Green, 2003; Lo Bianco, 2003). Uma outra
oposição situa num extremo aqueles que, como Aguiar (2001), Green (2003) e Lo
Bianco (2003), consideram como pesquisa em psicanálise aquela que só se deixa
circunscrever no seio do processo psicanalítico propriamente dito, enquanto
para outros autores a pesquisa em psicanálise, além do sentido estrito acima
mencionado, também pode ocorrer ou ser aplicada em outros cenários clínicos
ou teóricos, lançando mão dos conceitos da teoria psicanalítica e de diversos
métodos de investigação (Eizirik, 2003; Fonagy, 2003; Herrmann, 2004).
No meio dessa querela entre ciências da natureza e ciências humanas, alguns
situam a psicologia num “domínio vago e mal determinado... porque não seria
difícil encontrar em seu interior uma tendência objetivista, parente do pólo das
ciências da natureza” (Green, 2003, pp.489-490), podendo-se ou devendo-se,
conseqüentemente, prescindir dela.
Aguiar (2001), ao discutir o surgimento da Psicologia Clínica, aponta a
reivindicação da sua paternidade por parte da França e dos Estados Unidos.
Considera, porém, que é no país europeu que esse nascimento assumiria alguns
contornos peculiares. Um deles diz respeito à sua especificação pelo método
clínico, enquanto modalidade de investigação dos processos anímicos, que iria se
opor ao método experimental. O outro tem a ver com a íntima associação entre
a Psicologia Clínica e a Psicanálise, sem precedentes fora da França. Conclui esse
autor que o método clínico pressupõe duas dimensões paradigmáticas e próprias
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da clínica psicanalítica – a singularidade do sujeito e a contemporaneidade
entre pesquisa e tratamento, tendo suas raízes mais importantes na clínica
psicanalítica. Deve, portanto, subsumir-se à noção de método psicanalítico,
ainda que seja apenas no contexto intramuros do movimento psicanalítico.
Observa-se assim que, dependendo do ponto de vista, a Psicologia corre o
risco de ver-se desterritorializada no próprio campo que ajudou a circunscrever.
Fonagy (2003) refere a metáfora da falha geológica que percorre a Psicologia pelo
meio e que marca o encontro de duas placas tectônicas que separam duas áreas
que poderiam ser contíguas e dialogar. De um lado, os que praticam a psicologia
experimental, as neurociências cognitivas, a neurobiologia, o desenvolvimento
humano e outras subespecialidades; de outro, a psicanálise. As duas não são tanto
oposta uma à outra, mas sobretudo ignorantes uma da outra. Objetos de estudo
como a natureza da representação mental, o pensamento, as relações humanas,
são descritos de maneiras muito diferentes dos dois pontos de vista. Fonagy
aponta que, lamentavelmente, raramente os membros de uma comunidade lêem
os artigos da outra, o que inviabiliza o debate. Resta a indiferença.
Nosso interesse nessa discussão reside na posição de Fonagy (2003),
que compartilhamos, e que atesta o muito que temos a aprender de outras
disciplinas – antropologia, neurociências, psicologia cognitiva, psicologia do
desenvolvimento, filosofia, neurobiologia. A colaboração interdisciplinar é
uma estratégia indispensável na construção do conhecimento e fundamenta
nossa experiência com a pesquisa-intervenção, tal como será exemplificada
aqui. Principalmente se considerarmos que o inconsciente, objeto de estudo
por excelência da Psicanálise, é uma das dimensões importantes e fundamentais
da subjetividade. Mas é uma dessas dimensões, não a única. E o seu estudo
não esgota a compreensão dessa mesma subjetividade. O que nos remete da
discussão do método psicanalítico para a reflexão sobre o método clínico e sobre
a Psicologia Clínica, na medida em que tal reflexão nos permite uma ampliação
da investigação/intervenção para objetos que podem ir além dos conteúdos
inconscientes sem deixar de considerá-los.
Plaza (2004) discute os riscos dessa desterritorialização da Psicologia
Clínica, partindo de uma retrospectiva que inicia com Lagache em 1949 na
França. Definindo-a como uma disciplina fundamentada sobre “o estudo
aprofundado dos casos individuais”, Lagache apoiou-se em noções médicas e
mesmo experimentais. Propondo a Psicologia Clínica como uma abordagem
total do indivíduo, situada na interface de vários modos de reflexão e de várias
práxis, o projeto de Lagache foi alvo de duras críticas provenientes de colegas
médicos, filósofos e psicanalistas. Mesmo assim esse projeto manteve seu
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rumo pois, conforme Plaza, respondia a uma demanda social. Novas questões
eram colocadas e não encontravam outro lugar para serem formuladas,
teorizadas, resolvidas. Favez-Boutonier, conforme relatado por Plaza, definiria
posteriormente muitos pontos deixados em suspenso por Lagache, superaria
ambigüidades e abriria um debate que ainda não terminou.
Favez-Boutonier, como Lagache, queria promover a Psicologia Clínica no
quadro universitário e mantinha uma distância crítica em relação à psicanálise,
mesmo estando nela implicada (era médica, filósofa e psicanalista). Definia a
Psicologia Clínica e a Psicanálise como domínios específicos e separados, mas
em interação, propondo que a Psicologia Clínica, com outros métodos, explorava
terrenos desbravados anteriormente pela Psicanálise. Desta forma, prática clínica
e pesquisa clínica encontravam-se articuladas como registros complementares
e indissociáveis. Pesquisa e atividade clínica caminhavam paralelamente, sendo
o ensino o lugar de sua articulação, para Favez-Boutonier (Plaza, 2004).
Quando a Psicanálise tornou-se o alvo de severas críticas na década de
1970, pelo seu “familiarismo”, pelo “falocentrismo”, pelo seu “psicanalismo”
redutor e por aparecer como instrumento privilegiado de controle social a
Psicologia Clínica, enquanto parente próximo, também foi alvejada por filósofos
e por sociólogos (Plaza, 2004). Enquanto vinculada ao setor de atendimentos
e de cuidados, era questionada pela medicina; se tentasse se autodefinir fora
da psicanálise, era acusada por ela. Todas essas dificuldades se somavam à
primeira, assinala Plaza, que era a dificuldade de se manter frente à psicologia
experimental, que o desenvolvimento das neurociências só veio reforçar.
Contestada numa legitimidade apenas esboçada, a Psicologia Clínica na
década de 1970 discutiria seus pressupostos, seus procedimentos. Abrindose principalmente para as ciências humanas, identificar-se-ia muitas vezes
como psicologia social. As formações ocorridas nesta década e nas seguintes
rejeitariam com veemência a função do exame psicológico, as nosografias rígidas,
a psicopatologia, os testes psicológicos, correndo o risco de jogar fora o bebê da
psicologia clínica com o banho da crítica (Plaza, 2004).
Entretanto, alinhamo-nos às reflexões de Plaza (2004) quando ela
assinala que muitos psicólogos clínicos, enquanto profissionais praticantes e
pesquisadores, mesmo tendo uma formação e/ou função de psicanalistas, não
é apenas enquanto psicanalistas que se situam. A Psicologia Clínica pode - e
às vezes necessita - integrar sistemas teórico-práticos diferentes, ou mesmo
divergentes, “sem se reivindicar uma escola” (p.15). No instante da realização de
uma pesquisa, de uma consulta ou da transmissão de um curso, os psicólogos
clínicos “situam-se em um campo no qual se cruzam sistemas de reflexões e
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registros diferentes. E é precisamente por estarem nesta encruzilhada que não
podem reivindicar uma filiação ou uma doutrina e aparecem, então, como uma
espécie de mestiços, dificilmente situáveis” (Plaza, 2004, p.15).
A tentação pela acomodação fácil, rápida e confortável numa doutrina, numa
escola, com seus pressupostos teóricos e seus métodos precisos e bem delineados,
não é pequena. Entretanto, quando nos apoiamos exclusivamente na teoria
psicanalítica, sentimos a lacuna da dimensão social, apenas para citar uma delas.
Por outro lado, ao assumirmos uma perspectiva sociológica, nos ressentimos
da negação do psicológico. Talvez por isso a Psicologia Clínica apareça como
disciplina pouco definida, já que seu projeto de estudo do indivíduo a conduz
necessariamente a buscar os pontos de contato entre o psicológico e o sociológico,
entre subjetividade e alteridade, entre afeto e representação, entre o pulsional
e o simbólico, entre a interioridade e a instituição, como assinala Plaza (2004).
No plano teórico, somos conduzidos para o domínio da interdisciplinaridade
ou da transdisciplinaridade. No plano metodológico somos levados à utilização
de diversos instrumentos, integrando-os numa nova perspectiva, que ultrapassa
seu quadro inicial, e da qual nos fala Rey (1997).
É nesse domínio, por vezes não tão preciso, que autores como Allones
(2004), Giami (2004), Giami e Samalin-Amboise (2004) e Plaza (2004) buscarão
considerar a pesquisa clínica que alia a intervenção com a pesquisa científica, da
mesma forma que discutirão Eizirik (2006), Fonagy (2003), Hermann (2004) no
campo da psicanálise. Uma das questões apontadas por Giami (2004) salienta
que o fato de se compreender que o momento da coleta de dados pode ter valor e
trazer vantagens para o participante assinala uma especificidade dessa modalidade
de pesquisa, ao mesmo tempo que traduz sua complexidade e dificuldade.
Um dos aspectos dessa complexidade reside no fato de que a pesquisaintervenção implica, ou pode vir a implicar, a articulação de dois tipos de
metodologias: a da pesquisa e a da intervenção. Em alguns momentos do
processo, elas poderão coincidir, mas não sempre possivelmente. Além
dessa, coloca-se a questão que diz respeito às demandas do pesquisador e às
demandas do participante ou paciente. Por exemplo, se o pesquisador tem por
objetivo pesquisar algum aspecto relacionado à psicoterapia breve e, durante o
processo terapêutico com os pacientes, a princípio selecionados para participar
da pesquisa, encontrar material que sugira outra indicação para aquele
paciente, temos um impasse aí. Nem sempre as demandas do pesquisador e as
demandas dos participantes de uma pesquisa-intervenção serão idênticas ou
complementares, o que suscita questões éticas da maior importância no exercício
dessa modalidade de pesquisa.
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Giami e Samalin-Amboise (2004) destacam que as relações entre a prática
clínica e a prática da pesquisa clínica em psicologia possuem articulações e
defasagens. A questão da continuidade, da ruptura e da compatibilidade entre as
duas, portanto, é inevitável. Assinalam esses autores dois movimentos: um deles
conduzindo à passagem para a pesquisa em situações regidas inicialmente por uma
demanda e um contrato do tipo terapêutico; o outro conduzindo à passagem à
intervenção em situações que foram iniciadas a partir da demanda do pesquisador
relacionada ao objetivo de produção do conhecimento. Esses autores fazem uma
distinção entre a situação de pesquisa e a situação de intervenção partindo do
critério de demanda inicial. Na situação terapêutica, em geral, é o indivíduo quem
formula uma demanda endereçada ao clínico, enquanto na situação de pesquisa
é o pesquisador quem propõe ou explicita aos participantes seus objetivos para
esclarecê-los e obter seu consentimento. Contudo, diferentemente da pesquisa
experimental, assinalam que na pesquisa clínica os procedimentos e os próprios
objetos de estudo são menos estanques e menos distintos.
A prática clínica revela-se como um campo extremamente fértil para a
pesquisa e para a produção de conhecimentos. Além disso, revela-se também
como mobilizadora de importantes impactos e angústias sobre o profissionalpesquisador. Ora, a reflexão é um dos meios mais promissores que ele dispõe
para conservar a integridade do seu funcionamento psíquico e intelectual (Giami
& Samalin-Amboise, 2004). Ainda na opinião desses autores, ela constitui um
dos instrumentos necessários para mediar a relação entre o profissional e os
indivíduos. A reflexão pode originar questões para a pesquisa. Dessa forma,
prática clínica e pesquisa alimentam uma a outra e enriquecem-se.
Por outro lado, há que se considerar as ambigüidades e dificuldades que
podem perpassar essa modalidade de pesquisa. A riqueza da prática clínica e
do seu objeto de atenção será confrontada com a exigência de redução que os
imperativos de um trabalho científico implicarão (Giami, 2004). Por mais que
seja pautada pela epistemologia qualitativa, alicerçada numa visão de processo
e ciente da complexidade do seu objeto de estudo, necessariamente terá que
se estabelecer um recorte sobre o qual serão analisadas hipóteses explicativas,
referências conceituais, novas significações. Ocorre, conseqüentemente, uma
redução que, para Giami, é inerente ao conhecimento de tipo científico e que
leva o pesquisador a separar e escolher alguns fios da complexidade do objeto
com o qual ele se depara.
Giami (2004) considera uma segunda ambigüidade resultante da necessidade
do pesquisador de dispor de situações que o coloquem exatamente diante
dessa complexidade. Tais situações, produtoras de complexidade e de sentido,
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originariam uma dificuldade em distinguir o registro da intervenção do registro
da pesquisa que, para o autor, não poderiam ser colocados no mesmo plano.
Ainda que prática clínica e pesquisa não tenham que estar compartimentadas,
Giami entende que os dois procedimentos não possam ser conduzidos de frente
e simultaneamente na mesma situação, levantando a questão da temporalidade
e do que chama de “suspensão, retomada e a posteriori” (p.45).
Antes de analisarmos a questão da temporalidade, uma outra questão
importante para os que se dedicam à pesquisa-intervenção no campo da
Psicologia Clínica e que se sobrepõe a esta diz respeito à escuta terapêutica
e à escuta da pesquisa. A escuta terapêutica, especialmente se ela for
psicanaliticamente orientada, é aberta e caracterizada pela “atenção flutuante”,
tal como foi formulada por Freud (1912/1973). Ela leva também à consideração,
nesse cenário clínico, da dinâmica transferencial, que não deixa de ser uma
espécie de filtro para essa escuta. Em contrapartida, a escuta de pesquisa
poderá estar focalizada sobre algum aspecto particular da dinâmica psíquica do
indivíduo, grupo ou instituição participante da pesquisa. Esse foco, na medida
em que não coincidir com a demanda desse participante em cada momento
dado, poderá se constituir como um viés, tanto para a dimensão terapêutica
quanto para a dimensão da investigação da pesquisa-intervenção.
Para superar essas dificuldades, Giami (2004) postula tempos distintos que
se encadearão na pesquisa-intervenção. A situação terapêutica/de intervenção
é um momento de coleta do material. Depois o pesquisador o integra em um
dispositivo que permita considerar os diferentes processos que aí ocorrem e
retomá-los para tratá-los a posteriori. A intervenção, assim, é um momento e
uma dimensão no interior de um dispositivo de pesquisa.
Nessa concepção, “o procedimento clínico de pesquisa se constrói
progressivamente em uma sucessão de momentos de elaboração científica e
de momentos de relação com os atores” (Giami, 2004, p.45). Numa primeira
fase do processo, o pesquisador constrói um corpo de hipóteses, traduzindo
questões saídas da prática e/ou da teoria e das pesquisas já conduzidas na
área para a linguagem conceitual da pesquisa. Ao mesmo tempo em que
reduz o domínio do objeto, essa tradução permite o seu aprofundamento e a
sua ampliação interna. As entrevistas clínicas e outros métodos de coleta do
material constituem, para Giami, momentos de confrontação das hipóteses
do pesquisador com a realidade das pessoas e das situações. “O sujeito
entrevistado constitui um interlocutor privilegiado do pesquisador” (p.46).
Já o momento de análise desse material, ao invés de colocar o pesquisador
diante dos sujeitos, coloca-o diante de um conjunto de produções desses
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sujeitos. Esse a posteriori da coleta dos dados exige uma suspensão da relação
com os participantes, quando sua problemática novamente será discutida à
luz, desta vez, das hipóteses de pesquisa, do referencial teórico. Trata-se de um
movimento espiral, que implicará um processo permanente de construção e
desconstrução do objeto da pesquisa.
Nessa mesma direção, Freud (1912/1973) havia postulado que o trabalho
psicanalítico de investigação sobre o material clínico obtido junto aos
analisandos deveria ser levado a cabo somente após concluído o processo
analítico. Entendia que antes do término do tratamento não seria conveniente
elaborar cientificamente um caso, reconstruindo sua estrutura e tentando
determinar sua trajetória. Tal sobreposição poderia sacrificar o êxito terapêutico.
Recomendava, então, que se esperasse o final da análise para submeter o material
reunido a um trabalho mental de síntese.
Mesmo levando em consideração todos esses aspectos, de continuidade e
de ruptura entre as dimensões da pesquisa e da intervenção, é possível situar
alguns pontos em comum e de contato entre as duas, e descritos de diversas (e
complementares) maneiras (Allones, 2004; Andrada, 2003; Giami, 2004; Giami &
Samalin-Amboise, 2004; Rocha, 2003; Szymanski & Cury, 2004). Destacaríamos
alguns de especial interesse para a nossa experiência com a pesquisa-intervenção,
alicerçada nas características e concepções do procedimento e do método clínico:
a ligação com a prática, a importância da demanda, a consideração da relação
e da implicação do pesquisador/profissional, suas relações com a psicanálise e
a sua ética. Retornaremos a eles.
Antes de passarmos ao relato de uma experiência, gostaríamos de
problematizar o termo pesquisa-intervenção, especialmente a intervenção. O
que é intervenção no campo da Psicologia Clínica e da pesquisa-intervenção?
Quando se está fazendo uma intervenção ou uma avaliação, um exame, uma
entrevista, uma simples coleta de dados? No campo da clínica esses limites são
muito tênues. Uma entrevista, uma pergunta, conduz a pessoa pensar, refletir,
ela se transforma. Nesse sentido, o que muitas vezes é considerado como uma
avaliação já se trata de uma intervenção.
Ancona-Lopez (2002) questionou esses limites e salientou que “toda atuação
psicológica é uma ação de intervenção cujo significado será dado pelo campo
relacional que se estabelece entre as partes e que é exclusivo e peculiar àquele
momento e àquela relação” (pp.28-29). Quando uma pessoa se encontra com
um psicólogo, espera de alguma forma ser atendida em suas necessidades,
pouco importando para ela sob que nome esse atendimento seja efetuado. Para
a autora, muitas vezes, ao nomear sua prática, ao enquadrá-la de alguma forma
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(teórica ou tecnicamente), o psicólogo corre o risco de limitar ou empobrecer um
encontro rico de possibilidades. Sendo assim, poderíamos inclusive considerar
que mesmo a atividade de pesquisa que não se pretenda pesquisa-intervenção
pode não deixar de sê-lo. Dessa forma, a separação entre uma ação de avaliação
ou de coleta de dados e uma ação de intervenção e/ou terapêutica no campo da
Psicologia Clínica corre o risco de ser mero artifício teórico-técnico, mas que
carece de significação para os seus participantes.
Uma experiência no campo da clínica psicológica da infância e da adolescência

Parte importante da nossa experiência no campo da clínica psicológica e
da pesquisa tem sido desenvolvida no âmbito da clínica-escola de psicologia
da universidade na qual nosso Programa de Pós-Graduação está inserido. Essa
clínica-escola integra um Programa de Ação Social na área da saúde, programa
esse interdisciplinar, composto por professores e acadêmicos de Nutrição,
Enfermagem, Serviço Social, além daqueles da área da Psicologia. Em seu escopo,
o Programa de Ação Social da UNISINOS na Área da Saúde (UNIPAS – Saúde)
está pautado pelas políticas de ação social da universidade, que direcionam
práticas sociais voltadas para as desigualdades sociais (Follmann, 2006), no caso
deste Programa, as práticas no campo da saúde.
O conceito de saúde tem sido profundamente ampliado nas últimas décadas,
contemplando de modo crescente a sua complexidade. Em contraposição à
negatividade do conceito de tempos atrás, que apontava basicamente para a
ausência de doença, hoje se dispõe de uma concepção positiva e multidimensional,
mais próxima de dar conta de um objeto tão “indisciplinado, não-linear, plural,
multifacetado”, como mostra Almeida Filho (1997). Segundo esse autor, não
há, no campo científico contemporâneo, objeto de estudo com mais alto grau
de complexidade do que o processo saúde-doença-cuidado, nem tampouco
campo mais justificadamente transdisciplinar.
Acreditamos ser a saúde produto de um amplo espectro de fatores, que
transcendem a dimensão dos indivíduos e das famílias, bem como dos seus estilos
de vida, mas que inclui toda uma gama de aspectos sociais, culturais, históricos,
políticos e econômicos. Entre os determinantes gerais das condições de saúde,
Buss (2003) inclui vários fatores relacionados com a qualidade de vida, como um
padrão adequado de alimentação e nutrição, de habitação e saneamento, boas
condições de trabalho, lazer, oportunidades de educação ao longo de toda a vida,
ambiente físico saudável, apoio social para famílias e indivíduos, estilo de vida
responsável e possibilidades adequadas de cuidados de saúde. Para a promoção
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da saúde, é importante o foco no coletivo de indivíduos e no ambiente, o que
abrange as políticas públicas e ambientes favoráveis ao desenvolvimento da saúde
e ao reforço do protagonismo e da autonomia dos indivíduos e das comunidades.
É nesse contexto que se insere nossa reflexão sobre a saúde mental.
Busca-se, no UNIPAS - Saúde, propiciar uma formação que contemple
a integralidade das ações em saúde, desenvolvendo assim as competências
necessárias para o trabalho de atenção integral em saúde. O perfil do profissional
que se quer formar, de modo articulado aos projetos pedagógicos dos cursos
envolvidos, aponta para um profissional capaz de reconhecer o processo
saúde-doença-cuidado como um processo complexo e transdisciplinar, um
profissional consciente dos seus compromissos com as demandas de sua região
e com a construção de políticas públicas adequadas, sensível, ético, criativo
e autônomo, capaz de atuar em equipe interdisciplinar e capaz de criticar e
reavaliar constantemente as práticas em saúde desenvolvidas, reinventando-as
em sintonia com o seu contexto espaço-temporal.
Os objetivos do Programa são: a) desenvolver ações integrais em saúde
junto à população em situação de vulnerabilidade e risco social, tendo em
vista as necessidades constitutivas dos processos de desenvolvimento humano
e societário; b) potencializar a cidadania, a partir de uma intensa e extensa
articulação com as organizações da sociedade civil e governo municipal; c)
contribuir nos processos de deliberação e controle das políticas de saúde e
ambiente; e d) oferecer um campo de prática e de pesquisa para o futuro
profissional que contemple a integralidade das ações em saúde.
Foi nesse cenário que, durante os anos de 2005 e 2006, desenvolvemos
um estudo que focalizou as condições de saúde mental e de vida de crianças
e adolescentes atendidos por esse Programa. A maior clientela recebida é
constituída justamente por crianças e adolescentes que buscam atendimento
a partir de diversas fontes de encaminhamento: escolas, profissionais da saúde
do município e cidades vizinhas, Conselho Tutelar, Juizado da Infância e da
Juventude, indicação de amigos, parentes, além da procura espontânea. No
ano de 2002, 45,9% dos atendimentos realizados foram dedicados a crianças e
adolescentes de até 19 anos. Em 2003, essa porcentagem se elevou para 57,63%.
Além disso, vínhamos constatando um agravamento constante nos problemas
que afetam a saúde mental da população da região, sendo que as condições
em que as crianças e adolescentes se encontravam quando chegavam ao nosso
Programa vinham sendo cada vez mais complexas e prejudicadas.
No ano anterior ao início deste estudo, entre os motivos de consulta
apontados com maior freqüência, encontramos: problemas/conflitos nos
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relacionamentos; isolamento, solidão, tristeza e depressão; ansiedade e agitação;
dificuldades na escola; agressividade; transtornos alimentares; déficit de
atenção e hiperatividade; violência doméstica; problemas de conduta. Muitas
vezes algumas ou várias dessas queixas apareciam associadas. Era crescente e
significativo também o número de crianças e adolescentes encaminhados pelo
Juizado da Infância e Juventude, encaminhamentos esses vinculados a processos
tais como medidas de proteção, destituição de pátrio poder, entre outros.
Sendo assim, consideramos que o mapeamento das condições de vida
e a identificação, análise e compreensão das condições de saúde mental da
população infantil e adolescente atendida, além de contribuir para a melhoria
dessas condições e favorecer o curso de desenvolvimento desses jovens, poderia
se constituir como um importante subsídio para a Linha de Pesquisa “Clínica da
Infância e da Adolescência”, do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da
Universidade, possibilitando a criação de um Banco de Dados importante para a
mesma. É de salientar que o modelo do projeto político-pedagógico dessa proposta
de PPG está centrado na pesquisa-intervenção, na inserção do pesquisador na
realidade e demandas de sua região e no desenvolvimento de investigações que
venham a contribuir também para o avanço e melhoria das políticas públicas no
campo da saúde. O que está em sintonia com as diretrizes das Políticas de Ação
Social da Universidade, mencionadas acima.
Uma referência recorrente na literatura especializada é a alta demanda
infantil aos serviços de saúde mental na rede pública de saúde e nos programas
oferecidos pelas Clínicas – Escolas. As Clínicas –Escolas de Psicologia têm como
finalidade básica possibilitar um campo de prática profissional desenvolvendo
uma formação em consonância com as novas realidades e demandas sociais,
políticas e culturais (Peres, Santos e Coelho, 2004). Ao mesmo tempo, essas
instituições exercem um papel social de extrema importância, pois oferecem
à população economicamente desfavorecida uma possibilidade de acesso a
serviços psicológicos gratuitos ou de baixo custo (Herzberg, 1996).
Apesar disso, como mostraram Boarini e Borges (1998), são raríssimos
os estudos ou pesquisas dedicados a identificar as tendências epidemiológicas
relativos a essa população no Brasil. Isso ocorre num cenário onde se constata que
novas psicopatologias vêm surgindo na clínica psicológica, que estão a indicar
a necessidade premente de repensar teorias e práticas. Retomar a experiência
emocional humana, como uma questão clínica fundamental, evitará o equívoco
de teorizações ultrapassadas e descontextualizadas e também a utilização de
modalidades de intervenção que já não atendem às necessidades emergentes,
conforme demonstrou Vainsberg (2001).
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Vários estudos têm sido empreendidos tomando como objeto as Clínicas
– Escolas. A maioria focaliza a caracterização da clientela (Barbosa, 1992;
Santos, Moura, Pasian & Ribeiro, 1993; Enéas, Faleiros & Sá, 2000; Romaro &
Capitão, 2003; Louzada, 2003). Alguns se dedicaram à descrição dos serviços
oferecidos (Santos, 1987; Yamamoto, 1997; Silvares, 2000; Mito, 2001). Alguns
focalizaram a população adulta atendida nas Clínicas – Escola (Santos, Moura,
Pasian e Ribeiro, 1993; Enéas, Faleiros & Sá, 2000; Peres, Santos & Coelho,
2004) ou o abandono das psicoterapias (Lhullier, Nunes, Antochevis, Porto
& Figueiredo, 2000).
O perfil da clientela costuma ficar limitado aos dados sociodemográficos
como idade, sexo, escolaridade e motivo da consulta, algumas vezes fixandose num diagnóstico ou hipótese, e o encaminhamento dado. Entretanto, não
encontramos estudos que mergulharam mais profundamente nas condições de
vida e de saúde mental das crianças e dos adolescentes estudados, analisando-as
e compreendendo-as nas suas peculiaridades, na sua singularidade e dinâmicas
próprias. Da mesma forma, os estudos realizados, em sua maioria, seguem o
enquadramento da pesquisa desvinculada da intervenção que acontece nesses
settings, exceto quando a tomam como objeto de estudo, em geral para avaliá-la
com relação aos resultados produzidos.
Nosso objetivo principal foi identificar, analisar e compreender as condições
de saúde mental e de vida de crianças e adolescentes de classe socioeconômica,
baixa atendidos pelo UNIPAS – Saúde. Também buscamos mapear as demandas
encontradas nas crianças e adolescentes participantes do estudo, partindo da
caracterização dos indicadores individuais, familiares, sociodemográficos e
ainda dos indicadores diagnósticos. A partir deste conhecimento, visávamos
a desenvolver uma Base de Dados que nos permita repensar as estratégias de
intervenção utilizadas e, em continuidade a esse projeto, implementá-las e
avaliá-las. Os resultados obtidos também nos ofereceram subsídios para que
pudéssemos avaliar as políticas públicas voltadas para a saúde mental de crianças
e adolescentes da região, e o quanto as mesmas vêm ou não ao encontro das
suas demandas.
Participaram desse estudo 80 crianças e adolescentes entre 4 e 19 anos de
idade. A cada mês, no ano de 2004, uma média de 50 crianças e adolescentes
buscavam atendimento no UNIPAS Saúde. Estimou-se, portanto, que em 2005,
entre os meses de março e novembro, período previsto para a coleta dos dados,
em torno de 400 novos casos nessas faixas etárias procurariam o Programa.
Um(a) a cada cinco crianças e adolescentes que buscaram atendimento foram
convidadas a participar do estudo, totalizando 80 participantes, sendo 40
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crianças e 40 pré-adolescentes e adolescentes. Na discussão que se segue, mais
do que os resultados, destacaremos prioritariamente as questões metodológicas
da pesquisa, tendo em vista o objetivo deste artigo.

Alguns apontamentos metodológicos acerca da
pesquisa-intervenção na clínica da infância e da adolescência
O estudo foi realizado, portanto, com crianças e adolescentes (e seus
familiares ou responsáveis) que buscaram atendimento psicológico. Focalizamos,
neste projeto, o momento inicial do atendimento, que caracterizamos como uma
avaliação psicológica. Avaliação psicológica que estava a serviço da identificação
e da compreensão da demanda dessas crianças e adolescentes, bem como dos
objetivos de conhecimento e reconhecimento dessa população e da sua realidade
individual, familiar e social.
Partimos da premissa que a avaliação psicológica já se constitui como um
processo de intervenção, sendo muito mais do que um mero levantamento de
dados sobre o sujeito. A própria realização das entrevistas e/ou da aplicação de
determinados testes ou técnicas psicológicas, num setting particular e único
pelas suas especificidades, implica uma intervenção cujo potencial não é nem
um pouco desprezível. A avaliação psicológica é um processo de intervenção
capaz de promover autoconhecimento, capaz de ampliar a compreensão do
indivíduo sobre seu modo de estar no mundo, de se relacionar, de refletir
sobre as suas motivações, os seus conflitos, suas relações, seu comportamento,
suas dificuldades e limitações. A compreensão e o conhecimento que resulta
dessa avaliação não é desvinculado do indivíduo avaliado, sendo ele um ator
ativo no processo de construção desse conhecimento, dessa compreensão.
Como resultado de toda avaliação psicológica, pode-se obter um incremento
na autonomia, no autoconhecimento e na capacidade de autocrítica do
indivíduo.
A modalidade da pesquisa-intervenção se viabiliza aqui também na medida
em que o psicólogo esteja aberto para a co-participação do avaliado, disposto a
compartilhar os conhecimentos que se forem configurando durante o processo.
Tal enfoque leva o avaliado a “participar do processo e a abandonar a postura
passiva de “sujeito” a ser conhecido” (Ancona-Lopez, 2002, p.33). Nesse setting,
o psicólogo divide com o avaliado a responsabilidade pelo processo da avaliação
e compartilha com ele seus conhecimentos, suas observações e descobertas. Faz
devoluções durante a realização da avaliação, o que permite confirmar, refutar e/
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ou retificar suas hipóteses, e produzir re-significações ou mesmo novos sentidos
para comportamentos usuais, para modos relacionais instaurados e a ruptura
da compreensão costumeira acerca das coisas. Esse é um processo dinâmico,
contínuo, não se constituindo como dois momentos ou duas etapas estanques:
primeiro a da avaliação e depois a da intervenção.
Em sua dimensão de intervenção, mesmo quando vinculada à pesquisa, há
uma ética que orienta as ações do psicólogo. Assim, no processo de avaliação
psicológica analisado aqui, o compromisso maior do profissional-pesquisador
é com as pessoas avaliadas, tratando-se de um procedimento que deve ser
colocado a serviço, primordialmente, dessas pessoas. Nesse contexto, os métodos
e as técnicas utilizados pelo psicólogo-pesquisador no processo de avaliação
têm uma importância secundária, eles são um instrumento nas suas mãos e
não o contrário. Em primeiro plano está a postura do psicólogo-pesquisador,
a Ética que rege a conduta desse profissional e a serviço do que e de quem ele
se coloca. Seus pressupostos, suas concepções e a forma como dialoga com
os seus vários interlocutores. A priorização da relação, do campo relacional
que se estabelece com as pessoas avaliadas e daquilo que pode ser produzido
e construído nesse campo, em benefício dessas pessoas. Isso é radicalmente
diferente do contexto no qual o avaliado é tomado como um objeto passivo, a
ser examinado, medido, diagnosticado, violado na sua intimidade por alguém
que possui recursos para tanto e que fornecerá posteriormente seus achados
para a comunidade científica da qual faz parte, muitas vezes completamente
estranhos para o indivíduo avaliado.
O modelo teórico que orientou a realização das entrevistas iniciais do
atendimento psicológico buscado para as crianças e os adolescentes do estudo
foi inspirado nas consultas terapêuticas de Winnicott (1971/1984). Winnicott
não as considerava uma técnica, já que não há casos iguais, e justificava sua
importância por atingir a necessidade e a pressão social nas clínicas. Identificava
como a principal dificuldade na avaliação dos casos para esse tipo de trabalho
a avaliação do meio ambiente imediato da criança, o que nos conduziu, entre
outros motivos, à utilização de instrumentos que nos possibilitassem essa
avaliação.
Winnicott (1971/1984) acreditava que, se fosse dada oportunidade de uma
maneira adequada e profissional para uma criança, ela exporia e traria seus
problemas predominantes ou conflitos emocionais presentes naquele momento
da sua vida. Na consulta terapêutica, esse material poderia ser trabalhado, na
medida em que a criança sentisse que a compreensão poderia ser acessível e
a comunicação num nível profundo fosse possível. Ainda assim, para o autor,
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a interpretação do inconsciente não seria o ponto mais importante dessas
entrevistas.
O modelo metodológico que orientou a realização das entrevistas com
as crianças, adolescentes e seus familiares foi, portanto, o da entrevista clínica
(inspirado no método clínico, para nós, muito próximo do método psicanalítico).
Esse modelo não excluiu que utilizássemos alguns dispositivos que nos permitissem
um conhecimento mais detalhado de dimensões importantes das características
das crianças e adolescentes e do seu entorno, já que nosso objetivo era conhecêlas não apenas no que diz respeito a uma dimensão intra-subjetiva, mas também
numa dimensão inter-subjetiva e contextual. E nos preocupava prolongar
demasiadamente as entrevistas, tendo em vista as questões da transferência e da
resistência que começam a surgir com intensidade crescentes.
Para as entrevistas iniciais com as crianças e seus responsáveis, dedicamos
uma média de 10 encontros, obtendo-se um material clínico que totalizou em
torno de 400 horas de atendimento. Essas entrevistas foram realizadas por
uma das pesquisadoras responsáveis (psicóloga e especialista em psicoterapia
psicanalítica, com mais de 25 anos de experiência nessa modalidade de
atendimento psicológico), por uma psicóloga e especialista em psicoterapia
psicanalítica de crianças e adolescentes, com experiência de mais de 5 anos no
atendimento de crianças, e por três estagiários e bolsistas de iniciação científica,
com experiência de pelo menos 2 anos no atendimento clínico de crianças.
Para as entrevistas com os adolescentes, foram dedicados uma média de 7 a
8 encontros, que foram realizados pela outra pesquisadora responsável pelo
projeto (também psicóloga e especialista em psicoterapia psicanalítica, com
mais de 25 anos de experiência nessa modalidade de atendimento psicológico)
e por mais três estagiários e bolsistas de iniciação científica, com experiência de
pelo menos 2 anos no atendimento clínico de crianças e adolescentes.
Realizamos entrevistas com os pais ou responsáveis legais de todas as
crianças e adolescentes atendidos, para levantamento da história familiar,
da história de vida e história clínica da criança ou adolescente, e também do
Genograma, que nos permitia uma compreensão da configuração e da dinâmica
familiar. Sua visão do filho ou filha, da família, sua situação profissional, inserção
social, todos esses foram aspectos abordados nessas entrevistas. Utilizamos
também com pelo menos um dos cuidadores da criança o questionário MOS
(para Medidas de Rede e Apoio Social, adaptado para o Brasil por Chor & col.,
(2001). Com este instrumento visávamos a avaliar a rede social e a rede de
apoio (afetivo, emocional, material e de informações) com as quais pudessem
contar pelo menos o principal cuidador das crianças participantes. Com os
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adolescentes, essa rede social e a de apoio foi avaliada por eles mesmos através
desse instrumento.
Foram realizadas em média três horas de jogo com as crianças e os testes
projetivos HTP e Teste do Desenho da Família, de uma maneira flexível e
consoante às necessidades e possibilidades das crianças. Com os adolescentes,
foram realizadas em torno de duas entrevistas não estruturadas, e utilizada a
Escala do Vínculo Parental (baseada no Parental Bonding Instrument (PBI),
desenvolvido por Parker, Tupling e Brown (1979) e adaptado para o português
brasileiro por Hauck e colaboradores (2006). Foi utilizada, também, a técnica da
Autobiografia. Com os participantes de 6 a 16 anos de idade utilizamos a Escala
de Inteligência Wechsler para Crianças, WISC-III, adaptado por Figueiredo
(2002). Através desse instrumento, buscamos contemplar a análise da dimensão
cognitiva desses participantes, que pudesse complementar a compreensão dos
aspectos emocionais, familiares e contextuais.
À proporção em que as entrevistas transcorriam, os dados que iam sendo
obtidos eram discutidos e por vezes conduziam à formulação de alguma nova
hipótese que se buscava explorar, nas entrevistas que se seguiam, seja com
a própria criança ou adolescente ou com seus cuidadores. A compreensão
que ia sendo construída era trabalhada com esses participantes, e colocada
sempre como hipóteses a serem confirmadas ou refutadas pelos mesmos. Esses
feedbacks eram centrados prioritariamente no motivo da consulta e demandas
identificadas a partir do mesmo, da mesma forma que as alternativas de
encaminhamento pensadas e propostas. Buscou-se atender a essas demandas e
àquilo que era desejado pelas crianças, pelos adolescentes e por seus familiares.
Evidentemente, a riqueza do material clínico obtido muitas vezes ultrapassava o
que era demandado naquele momento. É importante salientar que foi necessária
uma certa descontinuidade entre a dimensão da pesquisa e a da intervenção nesse
caso. Priorizou-se a intervenção ao longo dessas entrevistas, por uma questão
ética e pelos parâmetros metodológicos que foram discutidos até aqui. Numa
outra temporalidade, todo esse material era retomado e novamente analisado,
desta vez priorizando-se a dimensão da pesquisa (Giami, 2004).
Devemos ressaltar, contudo, que todos os participantes (crianças,
adolescentes e seus familiares ou responsáveis) eram sabedores que estavam
participando de uma pesquisa, tendo concordado com isso. Foram esclarecidos
sobre a mesma, seus objetivos e procedimentos, e assinaram um Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido, de acordo com as diretrizes e normas
regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos (CNS 196/1996) e
Resolução do Conselho Federal de Psicologia nº. 016/2003.
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As crianças e os adolescentes foram atendidos nas suas demandas.
Continuaram em atendimento psicoterápico, se esse fosse o caso, ou atendimento
familiar ou grupo-terapia. Em alguns casos foram encaminhados para
outros setores da rede de saúde da comunidade. Alguns interromperam esses
atendimentos, por razões diversas, e muitos concluíram tais processos, com
bons resultados.
Todas as entrevistas vinculadas à pesquisa eram relatadas detalhadamente,
de modo dialogado quando suas características assim o permitiam, e de modo
a contemplar também a comunicação não-verbal, bem como as impressões
e sentimentos do entrevistador. Eram depois analisadas e discutidas
pelo grupo de pesquisa orientado pelas pesquisadoras responsáveis pelo
projeto. A compreensão que se buscou atingir acerca dos participantes da
pesquisa, como já dissemos, abrangia diferentes dimensões da vida desses
sujeitos, razão pela qual lançamos mão de dispositivos que, à primeira vista,
poderiam parecer antagônicos quanto aos seus pressupostos epistemológicos.
Entretanto, nos alinhamos à discussão de Rey (1997) que mencionamos antes,
quando ele considera que métodos qualitativos e quantitativos podem se
compatibilizar no processo de construção do conhecimento. Isso ocorre na
medida em que não se tornam fins em si mesmos, mas tão somente um (dos)
instrumento nas mãos do pesquisador e a serviço, sobretudo, do processo
de(auto)conhecimento gerado na pesquisa clínica, especialmente enquanto
pesquisa-intervenção.
Com relação aos resultados, foi possível constatar que aproximadamente
75% das crianças participantes do estudo viviam em configurações familiares
distintas do modelo tradicional – mãe, pai e filhos biológicos de primeira união.
Das 40 crianças avaliadas entre 4 e 11 anos de idade, apenas 11 viviam com seus
pais biológicos (e com seus irmãos, quando têm) em uma primeira união. Todas
as outras 29 crianças experimentaram alguma forma de transição familiar (12
crianças vivenciaram a separação dos pais, sendo que 8 viviam com a mãe e
os irmãos e 4 com a mãe, os irmãos e o padrasto; 5 crianças viviam com a avó,
devido à separação dos pais ou ao fato da mãe ser solteira; 1 criança vivia com
a mãe solteira; 2 crianças vivenciaram a morte do pai – sendo uma por suicídio,
e viviam com a mãe e irmãos; e 6 crianças viviam com os pais biológicos que
estavam em segunda ou mais uniões – nesse caso a transição familiar tinha sido
vivida pelos pais).
Um número expressivo de crianças (14) apresentou dificuldades
relacionadas às manifestações depressivas, contrariando achados anteriores
que apontavam os problemas de aprendizagem como a dificuldade mais
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freqüente identificada na clientela infantil das clínicas-escolas. Um número
também expressivo apresentou dificuldades relacionadas aos problemas de
conduta (11 crianças).
Na análise das características familiares e contextuais, constatamos que
trinta e cinco crianças enfrentavam problemas psicossociais e ambientais,
entre os quais se destacavam especialmente os problemas com o grupo de
apoio primário: separação dos pais, ausência ou distanciamento do pai,
morte de familiar próximo, novo casamento da mãe e/ou do pai, gravidez na
adolescência dos pais, uso de drogas por parte da mãe, negligência, abandono
por parte do pai e da mãe, abuso físico, maus-tratos, violência física entre os pais,
maus-tratos sofridos por parte da mãe, disciplina inadequada (rígida, criança
apanha; superproteção da mãe), problemas de saúde mental na família (psicose,
depressão mãe/pai, fobias dos pais, alcoolismo, suicídio do pai), problemas de
saúde na família (obesidade, câncer da mãe), mãe se prostitui e usa drogas,
irmão em situação de rua. Setenta por cento do principal cuidador das crianças
avaliadas (em geral a mãe) percebia um apoio social médio ou nenhum apoio
social (25% dos casos).
Entre os adolescentes participantes do estudo, constatamos que 15 (37%)
residiam com a família de origem e os demais estavam inseridos em novas
configurações familiares, sendo que 5 adolescentes viviam com a mãe, 4 viviam
com o pai, 12 viviam com a mãe ou pai e companheiro e 4 adolescentes viviam
em outros arranjos familiares (tios, avós, outros parentes). A rede de apoio
disponível para os adolescentes foi percebida como oferecendo um suporte
de qualidade apenas regular. Quanto aos aspectos clínicos, identificamos que
14 adolescentes apresentavam manifestações depressivas e 14 apresentavam
problemas de condutas envolvendo agressividade e violência.
Identificamos que grande parte das situações definidas como sintomáticas
referia-se às trajetórias de desenvolvimento em situações contextuais e
individuais de grande risco e vulnerabilidade. Isto é, quanto ao contexto
verificamos que os grupos familiares pertenciam à parcela mais vulnerável
economicamente, com baixo nível escolar, com dificuldades de acesso
profissional, passando por experiências de desemprego parental, re-arranjos de
cuidado (morar com parentes, pais indo morar em outros locais em função de
emprego). Além disso, as comunidades onde muitas das crianças e dos jovens
transitavam apresentavam alto índice de violência, tornando a experiência
de exploração do contexto e estabelecimento de novas relações interpessoais
uma tarefa desafiadora. Finalmente, a escola, local onde os participantes
encontrariam um dos principais grupos de convívio fora das experiências
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familiares, apresentava-se, por questões de falta de infra-estrutura e preparo
dos professores e equipe em geral, como um local que não conseguia atender
às demandas de suporte emocional e social desses jovens. Nesse sentido,
repetiam-se experiências de fracasso no estabelecimento de vínculos afetivos
alternativos que poderiam ser promotores da saúde, ao repararem experiências
prévias de dificuldades no atendimento das necessidades de desenvolvimento
pessoal. Essas situações acabavam por se tornarem crônicas, resultando em um
padrão de dificuldades escolares de repetências e abandono escolar a partir
da adolescência. Ao nível familiar, observamos que as crianças e os jovens
que participaram do estudo tiveram experiências de rompimento precoce
dos vínculos parentais, seja em função de perda por morte de um dos pais
ou por abandono real, situação em que a criança era cuidada por terceiros
(familiares ou instituições). Mesmo quando essas experiências de ruptura
não estavam presentes, foi possível constatar, na maioria dos casos, uma
fragilidade e inconsistência desses vínculos afetivos, presentes não apenas
nas díades avaliadas que integraram a pesquisa, mas também com relação a
esses pais ou cuidadores e as suas próprias figuras parentais, num processo
de transmissão transgeracional.
Ao nível individual, várias das dificuldades dos adolescentes - emocionais,
relacionais e cognitivas, já vinham se manifestando desde a infância e não
haviam sido atendidas, no sentido de avaliação e encaminhamento adequado.
Portanto, as situações no momento da intervenção já haviam se constituído
como padrões internos de funcionamento, traduzindo-se em interações
difíceis e conturbadas com o meio ambiente, e exigindo intervenções
terapêuticas nos diferentes sistemas - individual, familiar e escolar. A presença
de um alto índice de depressão grave e de comportamentos agressivos e
delinqüentes é um exemplo das manifestações clínicas dos padrões internos
de funcionamento psíquico. Desta forma, situações que já poderiam ter sido
detectadas precocemente tornaram-se mais complexas e, a partir disso, exigiam
planos terapêuticos baseados em intervenções de maior custo para a rede de
atendimento.
Constatamos que as crianças e adolescentes participantes do estudo
estiveram expostos a múltiplos fatores de risco. Os problemas com o grupo
de apoio primário que foram identificados possivelmente dificultaram o
atendimento das suas necessidades essenciais. Além disso, percebeu-se, através
das suas histórias de vida e familiar, que encontraram dificuldades nos dois
marcos fundamentais para a estruturação psíquica, conforme nos ensina a
teoria psicanalítica. Tanto no que diz respeito à experiência de investimento
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amoroso, reconhecimento, o que seria necessário para o estabelecimento
seguro de um senso de identidade subjetiva, quanto no que diz respeito às
experiências de limites claros, coerentes (castração simbólica), o que seria
necessário para o estabelecimento seguro de uma identidade sexual, e de
parâmetros éticos e reguladores da sua conduta. Talvez esse seja um dos fatores
que ajude a explicar as dificuldades identificadas relativas às depressões e aos
problemas de conduta, que nos remetem para essas vivências e para as suas
lacunas.
Os mecanismos de risco, que se constituem pela presença e interação
de vários fatores de risco, presentes em muitas das histórias com as quais
nos deparamos, parecem apresentar uma transmissão transgeracional. Os
problemas de saúde mental circulam de geração em geração. Desta forma,
não se rompe também o ciclo da pobreza.
Questionamos até que ponto as políticas públicas de saúde mental
voltadas para essa população são adequadas. Embora possamos contar em
nosso país com uma legislação na área da saúde e dos direitos da criança e
do adolescente que pode ser considerada avançada, a materialização desses
direitos não está garantida. A articulação das ações na área da educação, da
saúde e das ações sociais parece não acontecer suficientemente. Essas crianças
e jovens crescem com carências e dificuldades importantes que muitas vezes
não são, sequer, identificadas, quanto mais trabalhadas.
Por outro lado, não podemos deixar de reconhecer seus recursos
e capacidades de enfrentamento e superação dessas adversidades, seu
potencial de saúde. Mas também não podemos considerar que essa seria uma
responsabilidade individual apenas, isentando os governos, a sociedade, os
profissionais envolvidos nessas redes e nós, pesquisadores, dos nossos papéis
e compromissos com essas questões.
Ao mesmo tempo em que reconhecemos os limites das entrevistas que
constituíram a nossa pesquisa-intervenção com essas crianças e adolescentes,
vivenciamos a riqueza desse espaço e as possibilidades abertas pela escuta
interessada e empática. Experiência nova para a maioria dessas crianças e
adolescentes: ver-se diante de alguém que, para além e mais do que o interesse
na realização da sua pesquisa, os reconhecia como sujeitos e comprometiase com as suas necessidades e demandas. Certamente o atendimento dessas
necessidades implica ações em várias direções: sensibilização dos governos
e da sociedade que resulte em ações concretas, abrangentes e permanentes
de atenção precoce em saúde mental, tanto em nível individual, familiar e
comunitário; na potencialização do papel da escola na prevenção, identificação
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das situações de risco e de suporte em saúde mental; no investimento na
capacitação dos profissionais da rede de educação, saúde e ação social para
diagnósticos adequados nos diferentes níveis de atenção; no estímulo e
facilitação do desenvolvimento de redes de apoio nas comunidades.
No que diz respeito à entrevista clínica e aos procedimentos clínicos
discutidos aqui, inclusive quando fazem parte de um projeto de pesquisaintervenção, acreditamos na sua capacidade inigualável de possibilitar um
espaço para o desenvolvimento da capacidade de atribuir significado às
experiências vividas, às experiências difíceis, traumáticas, abrindo um caminho
para sua elaboração e superação. Afinal, como nos ensina Fonagy, história não
é destino.
É possível que aqui, nesta riqueza de possibilidades oferecida pelos
procedimentos clínicos, resida um dos pontos de tensão entre as dimensões da
pesquisa e da intervenção. Com Giami (2004), somos levados a refletir sobre a
exigência de redução dos procedimentos de pesquisa. Retomando o objeto de
estudo da Psicologia Clínica, nos termos de Lagache, “o estudo da pessoa total
em situação”, Giami assinala a imensidade desse objeto, dificilmente compatível
com as exigências dos procedimentos da pesquisa científica. As escolhas e os
recortes que terão que ser operados, portanto, denunciam a contradição entre
o ideal da clínica e as exigências dos procedimentos científicos.
Giami (2004) nos mostra como essa contradição se impõe, em face
da “necessidade de uma construção, que implica o abandono da ilusão do
objeto dado” (p.41). Dessa forma, “a pessoa total”, a singularidade do sujeito
participante dessa modalidade de pesquisa, “não é dado a priori: resulta de
uma construção que decorreria não apenas da psicologização e da análise do
funcionamento psíquico” (p.41). Além disso, nossa escuta clínica também se
limita a considerar alguns aspectos elegidos como importantes e significativos,
obedecendo aos parâmetros de nosso referencial teórico. Essa redução, para
Giami, na verdade, já seria uma segunda redução, antecedida pelos processos
de construção do objeto de estudo.
Um outro ponto de tensão está relacionado às dimensões da pesquisa e da
intervenção e ao quanto elas coincidem ou se articulam ou não (Giami, 2004).
Quando o pesquisador obtém dos participantes da sua pesquisa-intervenção
a validação das suas interpretações abre-se uma possibilidade de elucidação
dos processos de mudança que estão ocorrendo nesse campo. Porém, Giami
(2004) alerta para o risco de que a pesquisa seja absorvida pela situação de
intervenção, “sem se beneficiar do a posteriori necessário à confrontação entre
as hipóteses e o material coletado” (p.43).
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Por outro lado, há o risco de que a intervenção se veja sacrificada pelo
recorte estabelecido pela pesquisa. No procedimento clínico, especialmente
aquele que seja psicanaliticamente orientado, não há possibilidade de prever
para onde e de que forma o processo será conduzido, o que implica um
desafio constante para o pesquisador, no sentido de confirmar ou refutar
completamente hipóteses, num extremo, vendo-se convocado a reconstruí-las,
voltar ao ponto de partida etc.
Finalmente, retomando alguns pontos que podem ser comuns e favorecer
o contato e a articulação entre a pesquisa e a intervenção, é importante
sublinhar que a prática clínica constitui um privilegiado de pesquisa. Nesse
campo nos deparamos, como lembra Allonnes (2004), com uma noção de
experiência, diversamente compartilhada, e com a necessidade de uma certa
distância em relação à experiência, e a regulagem dessa distância. Uma boa
distância, para o autor, seria aquela que permite trabalhar e compreender.
O procedimento clínico, inclusive quando sustenta uma proposta de
pesquisa-intervenção como a que consideramos aqui, pressupõe uma demanda.
Para Allonnes (2004), toda situação inter-humana supõe uma dupla demanda
essencial de saber e de amor, de conhecimento e de reconhecimento, o que
coloca, em última instância, demandante e demandado, ambos, em posição
de demandantes. De outra forma, Allonnes entende que nenhum encontro
seria possível. Esse postulado apóia o procedimento clínico, que se desdobra
sobre o espaço aberto pela demanda, que poderá ser analisada, estruturada e
instrumentalizada. Nesse espaço, deslocamentos (de comunicação, de mudança,
de sentido) são operados, controlados por determinados dispositivos que
acionam métodos: “protocolo de observação, situação de entrevista, ‘enquadre’
do teste, ‘laboratório’ de cura analítica”, conforme Allonnes (2004, p.23).
A pesquisa-intervenção, sustentada pelo procedimento clínico,
é um dispositivo interpessoal. Trabalha sobre uma relação, na qual,
conseqüentemente, o pesquisador está tão implicado quanto seu interlocutor.
Allonnes (2004) busca em Balint alguns balizadores para a consideração da
relação e da implicação do pesquisador: a tomada de consciência intelectual
e afetiva da sua implicação, que se desdobra em várias direções – ideológicas,
institucionais, da relação, e em vários níveis –, peso do passado, do presente,
da identidade pessoal e profissional; a tomada de distância e do seu lugar,
principalmente pela confrontação com os outros; e, finalmente, o balizador
oferecido pelo manuseio e o controle da relação, que se dá principalmente pela
organização crítica dos métodos, o que pode se dar de maneira tranqüilizadora,
defensiva, e/ou criativa.
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Os fenômenos transferenciais e contratransferenciais fazem parte desta
relação, constituindo uma de suas dimensões fundamentais. Acreditamos que
o fato de não serem o seu foco de análise em alguns procedimentos clínicos e
de pesquisa-intervenção não diminui a sua importância e nem os seus efeitos,
o que não significa que devessem assumir este lugar em todos os momentos.
Nossa convicção apóia-se na reflexão de Allonnes (2004) que considera que
posições diversas e em graus variáveis são possíveis em relação à psicanálise,
na intervenção e na pesquisa: primeiro, é possível negar, não considerar
os problemas transferenciais; segundo, é possível estar na transferência,
adaptando-se; a terceira possibilidade seria trabalhar sobre a transferência, que
corresponderia à posição da cura psicanalítica. É importante que tenhamos
clara a posição do procedimento clínico em relação à psicanálise, nos projetos
que empreendemos, segundo esse enfoque.
No que diz respeito à ética que orienta o pesquisador, no campo da
clínica da infância e da adolescência, não podemos deixar de considerar o
panorama que encontramos na atualidade, bem como o seu contexto e todos
os problemas que o atravessam, como discutimos acima. Problemas que se
estendem em vários planos: o individual, o familiar, o comunitário, o social,
o econômico, o das políticas públicas. Nesse contexto, de tantos problemas,
injustiças e desigualdades sociais, nos perguntamos se é lícito e ético canalizar
investimentos e esforços para um projeto de investigação que não seja uma
pesquisa-intervenção.
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“A palestra é sobre o quê?”
Falando para/com jovens sobre relacionamentos amorosos
Jacqueline Cavalcanti Chaves

Introdução
Este capítulo trata de um trabalho desenvolvido a partir do Programa
SBPC Vai à Escola, o qual foi criado e realizado pela Sociedade Brasileira
para o Progresso da Ciência – seção Regional do Rio de Janeiro. Através da
promoção de diversas palestras em escolas, o programa pretendeu estimular
e fomentar a interação entre professores e pesquisadores de instituições de
ensino superior do Estado do Rio de Janeiro e alunos do ensino básico deste
Estado. Do convite para participar deste programa, surgiu o projeto de pesquisaintervenção analisado neste artigo e cujos objetivos foram: (1) por meio da
palestra, divulgar conhecimentos sobre os relacionamentos amorosos de jovens
na contemporaneidade, (2) provocar uma reflexão sobre este assunto, e (3)
investigar os conceitos, os sentimentos, as experiências e as dúvidas de estudantes
e professores do Ensino Médio sobre o referido tema.
O projeto de pesquisa-intervenção representou um duplo desafio: primeiro,
dar palestras de forma acessível, interessante, instigante e reflexível para
professores e, principalmente, para estudantes do nível Médio, das redes de ensino
pública e privada do Estado do Rio de Janeiro; segundo, falar e desencadear um
debate sobre os relacionamentos amorosos da contemporaneidade. O primeiro
aspecto é visto como um desafio posto que pouco freqüentemente professores
universitários e pesquisadores atravessam os muros da Universidade para levar à
comunidade “leiga”, e discutir com ela, o seu saber. A apresentação e a discussão
sobre os conhecimentos produzidos nas instituições de ensino superior e nos
centros de pesquisa são mais facilmente realizadas entre os pares, através de
meios (revistas científicas, congressos, seminários etc) constituídos para este fim.
Assim sendo, o trabalho de falar para um público “estranho” exige flexibilidade
para, por exemplo, adequar a linguagem utilizada; sensibilidade para, dentre
outros aspectos, selecionar, avaliar e adaptar – se necessário, no momento da
comunicação –, o material a ser apresentado, tendo em vista as possibilidades
614
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de compreensão dos participantes do encontro; e abertura e humildade para
escutar e valorizar as falas do público, e para refletir sobre e, algumas vezes,
modificar as expectativas que se têm diante de tal empreitada.
O segundo aspecto é percebido também como um desafio, já que muitas
vezes homens e mulheres não se interessam em discutir a questão amorosa seja
porque não querem ou não podem pensar sobre o assunto seja porque vêem
o amor, a relação amorosa, como um aspecto da vida que deve ser vivenciado,
experimentado, e não pensado e debatido. Comumente, para vários desses,
o amor é entendido como um sentimento natural, inerente ao ser humano,
que pode ser vivido e manifesto de diferentes maneiras. Ele é compreendido
como o mesmo, como algo dado, com o qual o indivíduo nasce e é capaz ou
não de vivenciá-lo, expressá-lo e compartilhá-lo. Para aqueles que pensam
assim, o significado do amor é o mesmo para todos; todos têm as mesmas
expectativas diante dele e consideram satisfatória uma mesma prática amorosa.
Contrariamente a esta compreensão, entendo que o amor tem significados e
formas diferentes que são próprias a determinadas épocas, culturas e grupos
sociais. A maneira como o indivíduo sente, expressa e vivencia o sentimento
amor está relacionada a um conjunto de idéias, fantasias, imagens e discursos
ao qual ele tem acesso, no qual ele é inserido por intermédio da sua família,
dos meios de comunicação e do(s) grupo(s) social(ais) ao(aos) qual(quais) ele
pertence. Assim sendo, por meio do questionamento, da reflexão, da palavra e
das atitudes cotidianas, o indivíduo pode buscar construir relações que sejam
mais satisfatórias para ele e seu parceiro.
Por entender que o amor não é unívoco, que a noção de amor é datada, que
as práticas amorosas expressam uma determinada noção de amor ou o desvio
desta e a construção de uma outra, logo, que o campo amoroso é dinâmico,
que práticas e conhecimentos se interferem mutuamente, penso que é possível
e necessário discutir sobre as configurações e as re-configurações amorosas da
atualidade. Essa discussão pode criar condições para que homens e mulheres
reflitam sobre os seus conceitos, as suas práticas e os seus sentimentos. E com
isso venham a conquistar uma liberdade crucial que implica um movimento
de resistência do indivíduo à repetição pura e simples do já instituído; uma
consciência de si, um exercício de domínio sobre os próprios desejos e prazeres
que, enfim, possibilita a ele ser autor do próprio destino e gerir a própria vida.
Por acreditar nessa possibilidade, por considerar importante e profícua a
divulgação e a discussão com públicos diversos sobre os saberes produzidos na
academia, e por ver na chamada da Sociedade Brasileira para o Progresso da
Ciência – seção Regional do Rio de Janeiro, para participar como palestrante do
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programa SBPC Vai à Escola, um instigante campo de pesquisa é que foi aceito
tal convite e enfrentados os mencionados desafios.

O programa SBPC Vai à Escola
Patrocinado pela Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e pelo
Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), o programa SBPC Vai à Escola
ocorreu ao longo do ano de 2006, tendo sido suspenso em setembro daquele
ano. Embrionariamente chamado de A Ciência Vai à Escola, o programa tem
como preocupações e interesses a melhoria da qualidade do ensino brasileiro;
a divulgação dos conhecimentos produzidos nas universidades e nos centros de
pesquisa e as suas inclusões nos programas de ensino básico; e o intercâmbio
entre professores e pesquisadores de instituições de ensino superior e alunos
do Ensino Médio do Estado do Rio de Janeiro (Lopes, s/d). De acordo com as
informações do site desse programa, através dele “professores e diretores de
escolas públicas ou privadas, urbanas ou rurais, de ensino médio, de qualquer
município do Estado do Rio de Janeiro, podem solicitar, sem nenhum custo
financeiro, a apresentação, em sua escola, de qualquer uma das palestras
relacionadas neste site” ( http://www.sbpcrj.org.br ). As palestras listadas no site
estão separadas em áreas do conhecimento tais como Astronomia, Astronáutica
e Astrofísica; História, Geografia, Arqueologia e Paleontologia; e Sociologia,
Filosofia, Psicologia, Pedagogia, Educação e Sociedade. No último acesso ao site
(01/07/07), nesse último grupo de áreas, havia 37 palestras inscritas. Cada uma
das palestras tem junto ao título um resumo, além do nome do palestrante, a
sua formação e titulação acadêmica. As escolas tinham a liberdade de escolher
quais e quantas palestras quisessem. Deste modo, muitas delas pediram várias
palestras e, em alguns casos, demandaram a mesma palestra mais de uma vez,
a qual viria a ser dada para diferentes turmas de alunos.
Apesar da boa repercussão do programa SBPC Vai à Escola, de acordo
com informações da sua coordenação, ele foi suspenso devido ao término
da verba disponível. Segundo estas informações, Isso aconteceu antes do fim
do cronograma por causa do número de escolas requisitantes e de palestras
solicitadas que foi maior do que o previsto inicialmente. Este fato pode ser
considerado um dos indicadores do sucesso deste programa, assim como
da carência de propostas como essa, e do interesse das escolas por novos
conhecimentos e atividades pedagógicas para os seus corpos docente e discente.
No que diz respeito especificamente à palestra inscrita no programa que deu
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origem a este artigo, o seu título é “Ficar com”, ficar “ficando” e namorar. Foram
recebidas 53 solicitações para esta palestra, das quais dezenove puderam ser
atendidas (12 de escolas públicas e 7 de escolas privadas), atingindo um público
total de 1.091 alunos e 18 profissionais (professores, diretores ou coordenadores
pedagógicos).
A referida palestra foi pensada e construída a partir dos trabalhos
desenvolvidos em meus cursos de Mestrado e Doutorado (Chaves, 2001 e 2004).
O objetivo dela é apresentar, aos alunos de Ensino Médio e aos professores
interessados, os resultados de duas pesquisas sobre os relacionamentos
amorosos juvenis da atualidade. Estas pesquisas tiveram como suporte o
estudo de diversos trabalhos da Psicologia, da Sociologia, da Antropologia, da
Filosofia e da História relacionados ao tema, e a análise de entrevistas realizadas
com jovens. A partir destas pesquisas, pode-se dizer que “ficar com” e ficar
“ficando” (ficar “ficando” é “ficar” várias vezes com uma mesma pessoa) são
práticas afetivo-sexuais características dos jovens contemporâneos. Junto ao
namoro, estas formas de relacionamento podem ser vividas como diferentes
etapas de uma relação amorosa, ou seja, primeiro os jovens “ficam”, depois vão
“ficando” (ficar “ficando”) e, por fim, namoram. Embora estas formas possam
ser experimentadas como diferentes etapas do relacionamento, os jovens não se
sentem obrigados a seguir essa seqüência. Isso quer dizer que dois jovens podem
“ficar” durante uma noite e depois não se encontrarem novamente. Esta relação
momentânea é possibilitada pelos princípios do “ficar com”, dentre os quais o
do não-compromisso com o outro e o da busca do prazer próprio. A decisão
de “ficar com” alguém pode depender do interesse do jovem em encontrar um
namorado ou da insistência dos amigos ou do nível de carência. As passagens
do “ficar com” para o ficar “ficando” e desse para o namoro são decididas
e reguladas pelos próprios indivíduos. Cada uma dessas formas relacionais
expressa diferentes níveis de compromisso com o outro, bem como de interesse,
de disponibilidade e de satisfação. Em grande parte das vezes, a satisfação obtida
em uma “ficada” é mais física, superficial, enquanto no namoro há também uma
satisfação sentimental provocada pelo envolvimento amoroso que aí é visto
como importante. Na atualidade, a valorização dos interesses, da satisfação e da
liberdade individual – nesse caso, entendida como viver como bem quiser e ser
livre para transitar e ter opções e ser livre para escolher –, contribui para que
haja uma flexibilização e uma individualização das regras que regulamentam o
relacionamento amoroso. Apesar desta mudança ser provocada, em parte, pelos
próprios jovens, ela cria um ambiente instável, pouco ou nada previsível, o qual
faz com que muitos deles se sintam inseguros. Para alguns, esta insegurança
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torna mais difícil confiar no outro, sentir a segurança íntima de que este outro
se preocupa com eles e lhes dará apoio quando necessário.

A metodologia de pesquisa e os seus limites
Conforme explicitado anteriormente, os objetivos do trabalho aqui analisado
eram dar uma palestra sobre os relacionamentos amorosos de jovens na
contemporaneidade, provocar uma reflexão acerca deste assunto e investigar
os conhecimentos, os sentimentos, as experiências e as dúvidas de estudantes
e professores do Ensino Médio sobre o referido tema. Para tal fim, o formato
da palestra foi delineado da seguinte maneira: duração – aproximadamente de
30 a 45 minutos de apresentação e de 20 a 40 minutos de debate; número de
participantes – 30 a 40. Desde os contatos iniciais com a escola até a realização
da palestra, os discursos de professores, diretores, coordenadores pedagógicos
e alunos foram registrados em relatórios específicos para cada uma das
escolas. Posteriormente, foi efetuada a análise de conteúdo desses relatórios
buscando responder a duas questões que se relacionam aos desafios expostos
inicialmente e aos objetivos do presente artigo, quais sejam, (1) os limites dessa
modalidade de pesquisa-intervenção e (2) a produção dos participantes sobre
os relacionamentos amorosos durante o debate.
Na realização da palestra, ao término da apresentação, chamando atenção
para a importância desse momento de troca, os participantes eram convidados a
fazer comentários e perguntas sobre os trabalhos relatados e questões específicas
acerca dos relacionamentos amorosos, a falar das suas experiências, idéias,
dúvidas e sentimentos. Com relação ao número de participantes, inicialmente
acreditava-se que aquele seria um número razoável para atender, ao mesmo
tempo, ao programa SBPC Vai à Escola e à escola, e para criar um ambiente
propício para uma discussão / conversa sobre as relações íntimas. Apesar desse
delineamento, diversas vezes o solicitante havia previsto a palestra para um
número de pessoas muito maior: 80, 100, 120 estudantes. Na medida do possível,
procurou-se limitar esse número e chegar a um quorum que satisfizesse a todas
as partes, já que um dos objetivos da palestra era estimular o debate e com ele
provocar uma reflexão que pudesse vir a deslanchar condições para que os
participantes pensassem criticamente sobre as suas relações amorosas. Pensavase que isso poderia ser dificultado caso a quantidade de pessoas fosse muito
grande, o que talvez gerasse entre os participantes dispersão e constrangimento
para falarem de suas intimidades.
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Ainda que o número de participantes tenha variado de 25 a 90, a quantidade
de pessoas não foi determinante na maneira como a palestra transcorreu. Ao
analisar a posteriori o trabalho, percebeu-se que a promoção de um debate
com muitas pessoas, por um lado, pode vir a restringir as oportunidades de
todos os participantes se expressarem e as chances de aprofundamento sobre
um tema específico. Por outro, como aconteceu nesse trabalho, ela dá margem
ao surgimento de uma maior diversidade e/ou número de idéias expondo
os participantes a uma gama mais ampla de conhecimentos, percepções e
experiências relacionadas ao tema, além de permitir que um número maior de
pessoas seja afetado pela proposta de trabalho.
Não obstante a previsão inicial para a duração da palestra (mínimo 50
minutos, máximo uma hora e 25 minutos), o tempo total dela variou de 45
minutos à uma hora e 45 minutos, sendo que na maioria das escolas (quatorze) a
palestra durou uma hora (em três escolas) ou mais (em onze escolas). A duração
e o horário definido para a palestra tiveram conseqüências sobre a sua dinâmica
em muitas escolas, o que, por sua vez, em alguns casos parece ter comprometido
os efeitos esperados por essa intervenção. Algumas vezes a palestra foi feita em
uma hora na qual os alunos estavam mais cansados ou mais inquietos ou mais
preocupados com o final do turno e a saída da escola. Durante a palestra, isso
contribuiu para que a atenção e o interesse de alguns fossem menores ou mais
inconstantes e o debate ficasse esvaziado.
Ao longo da execução do trabalho, uma série de modificações nos públicosalvo e formato previstos da palestra, e até mesmo no seu conteúdo, precisou
ser feita. Modificações resultantes das necessidades e das realidades que, grande
parte das vezes, se mostraram diversas, mais complexas do que o esperado. Se
por um lado efetuar essas transformações nem sempre foi fácil por ter exigido
sensibilidade e humildade para fazer uma rápida leitura do contexto educacional,
docente e discente, local, e flexibilidade para mudar o necessário, por outro
lado, elas produziram dados importantes para a avaliação da proposta de
trabalho. Paralelamente às ponderações já feitas, outras variáveis precisam ser
discutidas a fim de se pensar sobre os limites dessa pesquisa-intervenção. As
variáveis mais importantes que se mostraram fundamentais para o impacto e a
repercussão da intervenção foram a demanda e o comprometimento da escola
com o trabalho proposto. Elas puderam ser analisadas a partir dos seguintes
aspectos: a demanda manifesta e a implícita, as quais nem sempre coincidiram,
do solicitante, o qual é aqui visto como representante dos interesses da escola; as
atitudes e os discursos dos professores, do diretor, do coordenador pedagógico
e do solicitante quando este era diferente daqueles; o conhecimento dos alunos
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sobre a realização da palestra e o seu tema; a preparação (organização) prévia
da escola ao evento e durante a sua execução; o interesse manifesto e implícito
no tema dos relacionamentos amorosos.
A solicitação da palestra foi feita na grande maioria das vezes pelo/a
coordenador/a pedagógico/a ou orientador/a educacional. Em menor
número a solicitação veio do/a diretor/a ou professor/a. No contato inicial
com as escolas, todos os solicitantes mostraram já ter definido previamente o
público-alvo. Várias dentre elas haviam pensado em oferecer a palestra para
todas as turmas de uma determinada série ou para as turmas de diferentes
anos escolares. Ao saberem da restrição do número de participantes, algumas
simplesmente excluíram uma(s) turma(s), outras foram mais cuidadosas e
se propuseram a fazer inscrições prévias ou selecionar os alunos realmente
interessados no tema ou escolher os “alunos que estão precisando ouvir isto”
(o tema dos relacionamentos amorosos). No trabalho da escola para formar o
grupo participante, foi possível vislumbrar um aspecto da sua demanda com
relação a esta palestra. Percebeu-se que para alguns solicitantes a palestra era
vista como mais uma atividade ou uma atividade diferente para os alunos. Por
exemplo, no primeiro contato com uma solicitante, ela falou da necessidade
de os alunos do 3º ano do Ensino Médio assistirem a palestras para cumprir
uma determinada carga horária para a sua formação (formação de professor).
Uma outra solicitante, no dia da palestra, ao entrar no auditório comigo e me
apresentar aos alunos, disse a eles que eu ia “fazer uma palestra interessante”,
que esta era “uma atividade diferente para vocês”, que assim “além das aulas
vocês têm um outro tipo de atividade”. Alguns solicitantes mencionaram o
fato de terem pedido diversas palestras ao programa SBPC Vai à Escola, o que
pareceu expressar uma preocupação maior com o oferecimento de algo novo
para os seus alunos do que com a aprendizagem e a discussão específicas sobre
determinados temas.
Se para algumas escolas a palestra teve como principal função o
oferecimento ao corpo discente de uma atividade pedagógica “diferente”, o
que pode ser compreensível, sobretudo no caso de escolas carentes de recursos
pedagógicos diversos, para outras ela foi escolhida na tentativa de resolver ou
minimizar problemas com os quais a escola não sabe ou não consegue lidar.
Alguns solicitantes, ao falarem do interesse na palestra, mencionaram questões
dos alunos percebidas por eles como problemáticas, tais como: o “ficar”, o
relacionamento sem compromisso; a preocupação maior com os relacionamentos
do que com a vida do colégio, a educação, os estudos; o interesse na sexualidade;
a gravidez precoce; o homossexualismo; o uso pelos jovens do remédio Viagra.
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É possível pensar que alguns desses solicitantes tinham a expectativa de que eu
proporcionasse aos alunos as respostas que eles não podiam oferecer. Outros
talvez não esperassem respostas aos ditos problemas, mas sim uma apresentação
de conhecimentos que ajudassem a eles e aos alunos a refletirem sobre suas
experiências, idéias, sentimentos e expectativas afetivo-sexuais.
Esse último tipo de demanda é condizente com a preocupação de alguns
deles em darem continuidade à discussão sobre o tema, o que, por sua vez,
expressa o grau de comprometimento com o trabalho realizado através do
programa SBPC Vai à Escola e, de forma mais ampla, com a eficácia das atividades
desenvolvidas na escola e com a formação do seu alunado. Entre as dezenove
escolas atendidas, cinco solicitantes disseram pretender continuar a abordagem
do tema dos relacionamentos amorosos nas aulas de Biologia ou de Filosofia e
Sociologia. Este número é pequeno e aponta para uma forte limitação deste tipo
de intervenção pontual, qual seja, o risco que há de os conhecimentos, as idéias
e os sentimentos despertados no desenvolvimento da palestra e do debate se
perderem em meio às demais atividades e conteúdos escolares. Este risco pode
ser minimizado se a escola ou até mesmo um único professor se comprometer
a levar adiante, ampliar e aprofundar a discussão e as possibilidades de trabalho
deslanchadas por esta proposta de intervenção. Isso significa que não basta
à escola requisitar a um especialista uma palestra sobre o assunto. É preciso
também que ela assuma parte da responsabilidade e do esforço necessários para
construir e reconstruir conceitos, para provocar um questionamento sobre as
práticas, os sentimentos e as expectativas do público-alvo, e para forjar alguma
mudança.
Ainda que somente cinco escolas tenham de alguma forma manifestado
o interesse em dar continuidade ao trabalho, o comprometimento com ele foi
avaliado também a partir de outros elementos. As diferenças entre as escolas
se deram pelo fato de: o solicitante estar na escola no dia/horário da palestra;
os funcionários terem conhecimento do evento programado; as formas de
divulgação da palestra entre os alunos; os alunos saberem previamente da
realização de uma palestra; os alunos saberem previamente do assunto da
palestra; o solicitante ou responsável pelo evento entrar comigo no local da
palestra; o solicitante ou responsável me apresentar à turma; o solicitante
e/ou responsável assistir à palestra; outros professores assistirem à palestra; o
solicitante, o responsável e/ou o professor ter autoridade e respeito na turma;
a atenção e o acolhimento dispensados a mim; o interesse demonstrado pelo
tema dos relacionamentos amorosos; e a exposição para mim da escola e de
algumas atividades realizadas por ela. Quanto mais a escola se responsabilizou e
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se comprometeu com estes diversos aspectos mais positivo foi o desenvolvimento
do trabalho.
Esse foi o elemento central na execução e nas repercussões da intervenção.
O modo como a escola se envolveu na realização da palestra fez a diferença na
qualidade do trabalho. Isto é, quanto mais a escola participou ativamente da
proposta mais os alunos responderam de maneira positiva seja no modo como
assistiram à palestra seja na forma como participaram do debate. O nível de
engajamento da escola com a proposta fez mais diferença do que as variáveis
de público-alvo (número e perfil dos estudantes), de localização da escola, de
duração da palestra e de tipo de escola (pública ou privada, urbana ou rural).
A partir deste trabalho pode-se afirmar que os projetos que se pretende pôr
em prática em escolas devem buscar enfaticamente a parceria da direção,
dos profissionais da instituição. No entanto, essa parceria, para ter resultados
positivos na realização do projeto, deve se caracterizar pela ação, por uma
posição ativa da escola. Para além da permissão ou do convite para executar um
trabalho em suas dependências, com o seu público, a escola precisa colaborar na
construção de condições para que ele possa ser bem desenvolvido e venha a ter
desdobramentos que não mais dependam da presença dos autores da proposta
do referido trabalho. Somente assim a escola, os corpos docente, discente e
técnico, poderá assimilar e se apropriar do conhecimento, das idéias e das
experiências que lhe são oferecidas. Somente assim o público-alvo poderá sair da
posição passiva, de quem assiste ao trabalho do outro, e participar ativamente da
produção de algo que é de todos. Foi isso o que grande parte dos alunos presentes
à palestra “Ficar com”, ficar “ficando” e namorar fizeram ao participarem do
debate. Propiciaram uma reflexão coletiva sobre os relacionamentos amorosos
e um conjunto de dados que me permitiu dar prosseguimento aos meus estudos
sobre este tema.

A produção dos participantes da palestra
Conforme mencionado anteriormente, o debate com um grande número
de participantes pode, por um lado, dificultar o aprofundamento de um tema
específico e, por outro, como ocorreu neste trabalho, facilitar o surgimento de
uma variada gama de conhecimentos, sentimentos, percepções e experiências.
Levando em consideração que, no que diz respeito às diferenças de idade,
escolaridade, nível socioeconômico, tipo e localização da escola, a diversidade
dos grupos participantes não teve impacto importante sobre a forma como
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esta pesquisa-intervenção se desenvolveu nem sobre a produção dos alunos,
o material será analisado em seu conjunto enfatizando, todavia, a questão
de gênero que aqui se mostrou relevante. Apesar desta pesquisa se propor a
investigar os conhecimentos, os sentimentos, as experiências e as dúvidas de
estudantes e professores do Ensino Médio, de escolas públicas e privadas, os
dados da pesquisa se referem fundamentalmente aos alunos, já que, no total,
somente dezoito profissionais participaram das palestras. Os discursos dos
participantes foram divididos em três eixos que, embora não esgotem o material
coletado, caracterizam os temas principais abordadas por eles: (1) as práticas
afetivo-sexuais; (2) a (des)confiança e a (in)fidelidade; e (3) o preconceito e as
questões de gênero. Embora os eixos se entrecruzem, eles foram separados a fim
de organizar a análise dos dados da pesquisa, a qual deixa margem para outras
leituras que não puderam ser efetuadas em função dos limites deste trabalho.
Tendo feito essa ressalva, a discussão aqui realizada sobre a produção dos
participantes pretende contribuir com os estudos referentes aos relacionamentos
amorosos, às práticas afetivo-sexuais de jovens na atualidade e às questões de
gênero que têm sido levados a cabo por diversos pesquisadores.
Antes da discussão sobre os eixos propriamente ditos, cabe assinalar uma
questão marcante ao longo da realização do trabalho. Trata-se das diversas
e inúmeras dúvidas e alguns comentários dos participantes. São perguntas
específicas do tipo:
“O que é metrossexual?”; “Se a pessoa que ‘fica’ muitas vezes depois continua se
sentindo vazia, então por que ela ‘fica’?”; “No ‘ficar’ em série (“ficar” em série
é “ficar com” várias pessoas seguidamente, em uma mesma noite) o ‘ficar’ é só
beijo ou tem sexo também? Tem diferença se só beija ou se transa também?”;
“O que é melhor: namorar ou ‘ficar’?”; “Beijar muito na boca tem perigo de
pegar sapinho?”; “Os alunos ficam muito interessados na aula que eu dou
sobre a química da paixão” (comentário do professor de Biologia feito para
mim); “Que mudanças biológicas, orgânicas, os adolescentes estão vivendo
que tornam mais difícil os meninos assumirem que gostam?” (pergunta feita
por uma professora); e “As meninas, por serem mais sensíveis, emocionais que
os meninos, elas sentem mais do que eles quando ‘ficam’ e depois não tem
continuidade?” (pergunta feita por uma professora).

Destas perguntas chamo a atenção para dois aspectos. Conforme já foi
apontado em outras pesquisas (Castro, Abramovay e Silva, 2004; Heilborn et al.,
2006), o primeiro é o que mostra a necessidade de informação, de esclarecimento
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e, principalmente, de discussão reflexiva de alunos e professores sobre os
sentimentos, as práticas, as expectativas e os conhecimentos afetivo-sexuais.
Como assinala Heilborn et al. (op. cit.):
“(...) a necessária difusão de informação e esclarecimento não pode prescindir
do envolvimento dos próprios segmentos-alvo e do reconhecimento de que,
se se trata de estimular a ‘consciência’ em relação a determinados comportamentos íntimos, mais se deveria tratar de estimular a sua ‘reflexividade’ geral,
entranhada num processo de cidadanização global e coerente” (p.25).

De acordo com Heilborn et al., as estratégias das políticas públicas que visam
a prevenir práticas afetivo-sexuais consideradas como inconvenientes, tais como
a gravidez precoce e a falta de preservativo nas relações sexuais, têm se centrado
na responsabilização individual por esses comportamentos (ibidem). Feito desse
modo, faz-se crer que as decisões dos indivíduos independem das condições
sociais, culturais e econômicas sob as quais suas subjetividades são construídas e
nas quais eles vivem. Contrariamente a essa idéia, pode-se tomar como exemplo
a atitude de uma jovem que decide ter uma relação sexual sem exigir do parceiro
o uso de preservativo. Tal decisão é concernente ao modelo hierárquico e
assimétrico das relações de gênero ainda presente na sociedade brasileira, o qual
contribui para que a mulher se sinta mais vulnerável e insegura no momento da
negociação com o parceiro sobre o uso do preservativo (Castro, Abramovay e
Silva, 2004: 173). Ao exigir do parceiro o uso da camisinha, muitas vezes, a mulher
teme ser vista por ele como promíscua ou, no caso de uma relação estável, colocar
em dúvida o sentimento de confiança mútua. Partindo deste exemplo, podemos
supor que uma intervenção focada exclusivamente nas práticas de contracepção
e de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, e uma informação isolada
acerca desses temas possivelmente será inócua se, paralelamente, não promover
uma reflexão e discussão mais ampla. Esta deve abarcar, entre outras questões, a
vida afetivo-sexual de homens e mulheres na atualidade, a história da diferença
entre os sexos e os valores dominantes em nossa sociedade, os quais contribuem
para o engendramento dos relacionamentos amorosos.
A promoção da reflexividade de que também tratam os autores já citados
poderia contribuir para colocar em cheque o segundo aspecto para o qual
atento que é o da naturalização e o da “biologização” do tema das relações
afetivo-sexuais, prática comum nesse público. A concepção naturalista da vida
afetivo-sexual expressa uma determinada maneira de pensar a diferença entre os
sexos, qual seja, o modelo essencialista da diferença sexual que foi construído a
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partir do pensamento moderno iluminista (Neri, 2008: 4-5). Esse modelo define
a existência de dois sexos essencialmente diferentes em função da natureza e
da anatomia, delineia o feminino como um ser frágil, dependente e sensível,
e instaura “uma nova hierarquia entre os sexos a partir de uma dicotomia
entre masculino (atividade, razão, espaço público) e feminino (passividade,
sensibilidade, maternidade)” (ibidem). Condizente com esse modelo, o amor é
visto como algo inato, a-histórico, que se manifesta e se desenvolve naturalmente.
A sexualidade é calcada “(...) na natureza dos processos de amadurecimento
hormonal associados ao desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários”
(Calazans, 2005: 215). E as dessemelhanças de gêneros são explicadas através
do recurso às diferenças biológicas (Goldenberg, 2006: 39).
Confrontar essas noções implica , por exemplo, questionar o que um
aluno e uma aluna disseram, respectivamente: “Ah... Não se faz palestra disso
[sobre namoro]. Não faz sentido falar disso”, e “A gente não tem pergunta [para
fazer]. A gente tá vivendo isso tudo, não tem pergunta para fazer”. Para que o
questionamento, as informações e os esclarecimentos, a troca de idéias e de
experiências, a expressão de diferentes sentimentos sejam feitos, para que o
estranhamento do que já lhe é familiar aconteça, enfim, para que uma reflexão
crítica seja promovida e a possibilidade de mudança vislumbrada, é preciso
criar espaços de fala. Esses espaços devem possibilitar aos participantes serem
tocados por outras crenças, vivências e conhecimentos, e terem condições de
dar novos sentidos às suas experiências e a seus sentimentos. No entanto, não
basta criar estes espaços. Como pôde ser visto na realização deste trabalho,
muitas vezes os espaços são constituídos, porém seus participantes não sabem
como utilizá-lo porque não conseguem se exprimir ou escutar os outros ou
pensar de modo reflexivo. Nesse sentido, essa deve ser uma prática constante
para que alunos e professores aprendam a se expressar, a questionar, a refletir
criticamente, a escutar, a dialogar, a conviver de forma respeitosa.
Tendo assinalado essa questão que atravessou a realização do trabalho,
vejamos o que os participantes disseram sobre as práticas afetivo-sexuais, a partir
da palestra sobre o “ficar”, ficar “ficando” e namorar. De início sobressai dos seus
discursos a constância da prática do “ficar”: “Quando você sai para a night você
quer ‘ficar’. Todo mundo quer ‘ficar’” (participante do sexo feminino); “’Ficar’ está
na moda” (participante do sexo feminino); “Os alunos aqui preferem mais é ‘ficar’”
(comentário de uma professora feito a mim após o debate). Mais importante do que
procurar saber qual é a prática afetivo-sexual mais comum entre os jovens – questão
que em si não considero possível de ser respondida já que os jovens costumam
alternar as suas práticas – é perceber que o “ficar” é uma forma relacional que tem
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princípios estáveis que lhe são próprios, e pensar sobre as conseqüências desta forma
para o indivíduo e a sociedade. De acordo com Chaves (2001), estes princípios
são a falta de compromisso com o outro; a ruptura entre prazer e compromisso,
ou seja, o distanciamento entre prazer e norma/lei; a busca de prazer imediato, e
sem que haja qualquer tipo de obrigatoriedade ou responsabilidade com o outro;
a negação da alteridade; e a comutatividade do objeto.
Por seus princípios, o “ficar” vai ao encontro da desestabilização das relações
afetivo-sexuais, favorecendo-a. No Brasil, as regras que regulamentavam essas
relações passaram a ser flexibilizadas e a perder a clareza e a rigidez a começar
de, aproximadamente, meados da década de 1960. O afrouxamento de regras
e normas referentes à vida afetivo-sexual resultou de uma série de mudanças
de ordem político-social e cultural propiciada, dentre outros fatores, pelos
movimentos estudantil, negro, homossexual e feminista. Entre suas diversas
reivindicações, estes movimentos defendiam a construção de uma sociedade
autogovernáveis, a igualdade de direitos, o prazer e a liberdade individual (Chaves,
2004: 120-122). A partir da flexibilização daquelas regras, as práticas afetivosexuais passaram a ser experimentadas mais facilmente como tendo um fim em
si mesmo. Assim, por exemplo, no “ficar” o indivíduo pode satisfazer um prazer
ou uma necessidade imediata sem se preocupar com o prazer e a necessidade do
outro, sem assumir qualquer tipo de compromisso que não o consigo mesmo, sem
ter de olhar para o momento seguinte ao presente. Porém, ao mesmo tempo em
que a desestabilização das relações traz mais liberdade ao indivíduo para escolher
o que mais o apraz em contextos específicos, ela também provoca sentimentos
de insegurança e incerteza, logo de maior vulnerabilidade nos relacionamentos.
Além disso, a insegurança e a incerteza suscitam a expressão da ambivalência
de se desejar a um só tempo a aproximação e o estreitamento do laço afetivo e
o afastamento e a frouxidão do mesmo.
Se os princípios do “ficar com” são estáveis, diversos são os usos feitos
dele. Alguns participantes expressaram parte dessa diversidade: “’Ficar’ é isso,
levanta o ego” (participante do sexo masculino); “’Ficar’ é isso, levanta o astral”
(participante do sexo masculino); “Se você está em uma festa e tem um gato você
vai ‘ficar com’ ele” (participante do sexo feminino); “Se você está em uma festa
e está todo mundo ‘ficando’, e só tem você e teu amigo, vocês acabam ‘ficando’”
(participante do sexo feminino). Assim o “ficar” pode ser usado para o indivíduo
tentar melhorar a sua auto-estima; aproximar-se de uma pessoa considerada
atraente, e com isso, também mostrar para os amigos que ele é desejado por
alguém belo; e sentir-se pertencente ao grupo. Mas os participantes apontaram
também para algumas conseqüências da prática do “ficar”:
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“‘Ficar’ é bom para levantar o astral. Mas depois a gente se sente igual à antes”
(participante do sexo feminino); “Eu sumo mesmo. É mais fácil” [menino conta
que quando não quer mais “ficar” com alguém em uma festa ou não quer mais
sair com uma menina com quem ele tem saído e “ficado”, ele some, isto é, na
festa, afasta-se da pessoa dizendo, por exemplo, que vai ao banheiro e já volta
– e não volta –, e, em outras situações, deixa de procurá-la e de responder aos
seus telefonemas e mensagens sem antes ter dado a ela qualquer justificativa
ou sinal de que faria isso – sumir]; “Ah... Sumir é mais fácil” (participante do
sexo feminino); “Uma amiga me contou que a sua filha costuma ir para festas
e ‘ficar com’ a, b, c, d. Na outra semana ela vai para outra festa e ‘fica com’ x,
y, z. E assim vai o alfabeto todo. Um dia ela simpatizou mais com um destes
elementos do alfabeto, trocou mensagens e começou à combinar com ele de
se encontrar em determinadas festas e ‘ficarem’. A mãe da menina me contou
isso achando natural. E quando ela fala com a filha e pergunta se ela está
namorando, a filha responde que não, que não está namorando. Que cansou
daquela história de ‘ficar com’ a, b, c, e que agora ‘fica com’ este menino. Você
encontrou isso no teu trabalho? Essa história de cansar?” (comentário e pergunta da professora de Português).

Estes depoimentos apontam para a precariedade e a superficialidade de
muitos dos relacionamentos vividos pelos jovens – e não somente por eles, mas
também por vários outros não necessariamente jovens. Isso não significa que
as relações amorosas juvenis sejam obrigatoriamente precárias e superficiais,
mas sim que elas se tornaram mais instáveis e, muitas vezes, esvaziadas de
envolvimento amoroso mais profundo com o outro. Isso é sinalizado na resposta
que um colega dá ao jovem que pergunta: “Se a pessoa ‘fica’ e depois se sente
vazia, por que ela não busca um envolvimento?”. Seu colega responde: “Porque
é mais fácil, mais imediato. É um prazer físico que dá menos trabalho do que
o envolvimento”. Assim, se de imediato o “ficar” pode ajudar o indivíduo a
diminuir o seu mal-estar, “levantar o seu astral”, ele não resolve o seu vazio
interior nem dá conta das suas tristezas. Ao mesmo tempo em que o “ficar”
possibilita a aproximação de um outro permite também o seu afastamento sem
o menor pudor. Se por um lado através da prática do “ficar” é possível se viver
em uma constante busca de novidade e de novas sensações, a princípio, sem
restrições ou coações, por outro, devido a sua repetição e facilidade de acontecer,
ela provoca um contentamento tênue, um esmaecimento da felicidade. Em
grande parte das vezes, esse esmaecimento será combatido com a procura por
novas e mais intensas ou inusitadas experiências.

628 Pesquisa-intervenção na infância e juventude

Nos debates, os jovens levantaram temas que apontam para alguns
embaraços gerados pelas formas relacionais atuais, com os quais eles procuram
pragmaticamente aprender a lidar. A instabilidade e a efemeridade das relações
são dois exemplos. Uma menina afirmou que os relacionamentos são mais
instáveis hoje. Do mesmo modo um menino falou: “Mas os relacionamentos
hoje são assim. Mais instável, individual...”. Um rapaz disse: “Agora é ‘ficar’,
ficar ‘ficando’, namorar e ir saindo... E é isso! Tem mais é que aproveitar, vai se
prender a uma pessoa por quê?”. Uma outra menina falou: “É complicada esta
história de ‘ficar’ porque você ‘fica com’ uma pessoa e depois gosta dela, quer
continuar e a pessoa não quer... É ruim”. Um menino disse: “Às vezes eu namoro
uma menina e ela quer ficar o tempo todo junto, ou então chega fim de semana
e a menina não quer sair. Isso é ruim”. A resposta que algumas meninas deram
para ele é que “nessa hora o cara tem que saber lidar. De repente fica em casa,
pega um vídeo, compra uma pizza. É preciso saber chegar a um acordo”. Em um
contexto social de instabilidade, de flexibilização e individualização de regras e
normas que regulamentam a vida afetivo-sexual (Chaves, 2004), é preciso saber
chegar a um acordo, o que implica aprender a negociar. Negociar com o outro,
a fim de viabilizar o encontro com ele, a estrutura e a continuidade da relação,
o ajustamento entre as partes envolvidas e as trocas que se façam necessárias.
E negociar com si mesmo, no sentido de encontrar maneiras para satisfazer os
próprios desejos, de responder às próprias e diversas expectativas e necessidades.
Para que essas negociações sejam possíveis, é necessário que o indivíduo se abra
ao outro, reconheça e respeite as suas diferenças, e tenha algum conhecimento
e domínio de si, de seu desejo.
A maior instabilidade de muitas das relações amorosas atuais decorre
em grande parte do valor que se dá à manutenção da liberdade individual
entendida como o direito de se viver como bem quiser, sem restrições ou
limitações externas, e ter opções e ser livre para escolher. Ao priorizarem a
liberdade, nesse sentido, muitos jovens preferem “ficar” a namorar, como disse
essa jovem: “É melhor ‘ficar’ porque assim se tem liberdade”. Para muitos jovens
participantes dos debates esta liberdade no relacionamento significa não ter
compromisso com o outro, não ter de dar a ele satisfação ou explicação do que
quer que seja. É o que diz essa participante: “Eu prefiro ‘ficar’ porque namorar
é chato, porque tem compromisso, você não tem liberdade, tem que ficar dando
satisfação de onde vai, com quem vai. Eu tive um namorado que era assim. Eu
não podia isso, não podia aquilo, tinha que dar satisfação. Para isso já bastam
meus pais”. As possibilidades de ter opções, de vivenciar situações e histórias
amorosas diferentes, de experimentar e avaliar o grau de satisfação individual,
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de se afastar do outro a qualquer momento que assim o deseje são bastante
valorizadas por muitos jovens, como mostram as falas dessas meninas: “Agora
tem a fase do experimentar. Você ‘fica’, experimenta, e aí se gostar, namora. E se
você começa a namorar e depois não gosta? Como faz?”; “Tem também que você
‘fica com’ a pessoa e você conhece ela, e vai ‘ficando’ e vai aprendendo a gostar,
vai gostando, e aí namora”. Assim como dizem, por exemplo, essas meninas, o
“ficar” pode também ser percebido e vivido como uma etapa de um possível
relacionamento em construção. Em uma seqüência crescente no que diz respeito
ao compromisso e ao envolvimento amoroso com o outro, e à estabilidade da
relação, os indivíduos “ficam”, vão “ficando” e namoram.
Ainda que o relacionamento seja considerado estável, a busca por liberdade
não é necessariamente deixada de lado como mostram os depoimentos dessas
jovens: “Às vezes uma menina namora um cara, mas ‘fica com’ outros, não
que ela não goste do namorado, mas ela tem vontade de ‘ficar com’ outros”
(participante do sexo feminino); “Você pode namorar um cara, amar ele, de
verdade, e mesmo assim querer conhecer outros caras” (participante do sexo
feminino). Diferentemente dessas jovens, uma outra disse: “Se uma pessoa
realmente ama a outra, ela não vai trair. A fidelidade é característica do amor”.
Além da expressão do desejo de poder viver como bem quiser e ter opções, aqui
são colocadas em questão a noção de amor de cada um e as expectativas que
se têm frente às diversas formas relacionais. Dessa extensa discussão, tendo em
vista os limites desse trabalho, ressalto somente um aspecto que é o segundo
eixo de análise do material da pesquisa: a (in)fidelidade e a (des)confiança.
No discurso de vários participantes, fidelidade e confiança estão
necessariamente relacionadas e formam uma esperada equação que se traduz
em: relacionamento sério = ser fiel com o outro confiança mútua. Dentro desta
equação, a traição quando ocorre é percebida como uma ameaça à confiança
que se tem no outro. Confiança de que se é exclusivo na vida afetivo-sexual do
outro e na palavra deste. Em grande parte das vezes, com a infidelidade surge
um ambiente de insegurança e o medo de ser traído novamente. Ser traído
significa então colocar em dúvida a sinceridade e a credibilidade esperada e
depositada no parceiro. É dar margem ao surgimento real ou fantasioso de
mentiras e omissões. O contrário do “relacionamento sério” é não querer se
envolver profundamente, não querer compromisso estável com o outro, querer
somente usufruir o momento e satisfazer seus prazeres mais imediatos. É o que
aparece nas falas dessas jovens: “Entre muitos meninos há um que salva, que é
sério, fiel”; “Esses meninos [apontando para os meninos que estão na sala] são
moleques, aí não querem nada sério, só querem saber de zoar”. Apesar dessas
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falas marcarem a diferença de gênero, os depoimentos das jovens citados mais
acima mostram que a infidelidade não é restrita ao sexo masculino e que a
esperada equação já referida não é facilmente satisfeita.
De acordo com Castro, Abramovay e Silva (2004), em uma pesquisa com
alunos dos últimos anos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, pais e
professores sobre as relações existentes entre sexualidade e juventudes na escola,
verificou-se que no imaginário dos jovens a associação entre amor e fidelidade é
clara, e que para, em média, 80% deles o amor não pode existir sem fidelidade.
No entanto, contrariando o valor dado à fidelidade, para 40% destes jovens “o
amor proibido é sempre mais gostoso” (p.101). Em uma outra pesquisa sobre os
comportamentos sexuais e reprodutivos de jovens entre 18 e 24 anos de idade
(Heilborn et al., 2006), no exame sobre os valores relativos à sexualidade, a norma
de fidelidade ao parceiro afetivo ou conjugal foi aprovada por 80% dos homens
e 90% das mulheres. Porém, a pesquisa mostra que essa norma de fidelidade é
flexibilizada pela “ampliação da experiência afetivo-sexual, seja pela variabilidade
de parceiros sexuais ou pelo maior tempo transcorrido de vida sexual” (p.214).
Assim, quanto maior o número de parceiros(as) sexuais com quem já se teve uma
relação e/ou o tempo de vida sexualmente ativa mais a infidelidade é tolerada,
ou seja, a possibilidade de se ter relações sexuais com outra pessoa durante um
relacionamento afetivo é aceita por ambos os sexos.
Ainda, segundo outra pesquisa realizada com jovens de 18 a 25 anos de
idade sobre a estruturação dos relacionamentos amorosos na pós-modernidade
(Chaves, 2004), apesar de a fidelidade ser percebida por muitos como um
componente característico do amor, a infidelidade como um fantasma que
os persegue assombra a todos e se faz presente no discurso e/ou na prática da
grande maioria. Tendo em vista a análise de estudos como estes, vemos que
embora a fidelidade ao parceiro seja entendida pela maioria das mulheres e dos
homens como uma regra necessária ao relacionamento amoroso considerado
estável e “sério”, a persistente prática da infidelidade assinala a discrepância
entre a norma e a conduta. Além disso, a freqüência com que essa prática se
dá permite questionar a pertinência da regra da monogamia ainda dominante
no imaginário social brasileiro. É isso o que coloca, por exemplo, este jovem
participante do debate: “Se as pessoas ‘ficam com’ outras quando namoram,
talvez as relações não devessem ser monogâmicas... Porque não há fidelidade e
as pessoas traem, e fica uma hipocrisia. Talvez [o relacionamento] devesse ser
aberto para um e também abrir para o outro”.
O relacionamento aberto (relacionamento no qual a regra da monogamia
não é exigida) não é uma forma relacional nova e já foi, e ainda é, vivenciada
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por vários homens e mulheres. Contudo, no que diz respeito ao discurso
mais freqüente e às expectativas amorosas de muitos, como têm mostrado
inúmeras pesquisas, a monogamia, a exclusividade e a fidelidade denotam
comportamentos esperados. Do conflito entre o discurso (da fidelidade, da
monogamia) e a prática (da infidelidade), o ferimento recai sobre o sentimento
de confiança mútua. De acordo com Giddens (1993), a confiança juntamente
com o compromisso e a intimidade são os requisitos necessários para o que o
autor chama de “relacionamento puro”, o qual é característico da atualidade
e faz “parte de uma reestruturação genérica da intimidade” nas sociedades
contemporâneas (p.69). Para o autor, o relacionamento puro é “um vínculo
emocional próximo e continuado com outra pessoa (...) que só continua
enquanto ambas as partes considerarem que extraem dela satisfações suficientes,
para cada um individualmente, para nela permanecerem” (pp.68-69). Isso
significa que em qualquer momento, qualquer um dos parceiros pode se afastar
do outro se avaliar que este já não satisfaz mais as suas expectativas e desejos
atuais. Ainda segundo o mesmo autor, “no relacionamento puro, a confiança não
tem apoios externos e tem de ser desenvolvida tendo-se como base a intimidade”,
e a crença na capacidade do outro poder agir com integridade (p.153). Desse
modo, pressupõe-se que para a confiança florescer é preciso um tempo ao
longo do qual os parceiros se afirmarão confiáveis através de suas palavras e
atitudes. Entretanto, se olharmos para os discursos dos jovens participantes dos
debates, a crença na integridade do outro talvez se faça mais difícil quando este
recorre à estratégia do sumir para terminar uma relação amorosa ou para se
afastar de uma pessoa com quem ele está “ficando” sem ter de dizer a ela uma
palavra sequer, logo, sem se comprometer com as conseqüências da sua ação.
Essa crença talvez também se torne frágil diante de outras práticas de alguns
jovens tal como a deste que diz: “Ah... Você finge que confia na sua namorada,
ela finge que confia em você”.
Conforme afirma Giddens (op. cit.), no relacionamento puro, se para a
confiança ser desenvolvida é preciso, entre outros fatores, que os parceiros
correspondam à crença na integridade um do outro, a partir dos discursos
dos participantes dos debates se vê que aquele sentimento necessário ao
relacionamento amoroso muitas vezes acaba por se esvair e no seu lugar
crescer o seu oposto, a desconfiança. Sentimento este que aparece no discurso
de vários participantes tais como nos dessas jovens: “Tem muita desconfiança.
Todo mundo fica achando que vai ser traído”; “Tem muita desconfiança”. A
desconfiança surge também no comentário indignado de outra jovem: “Acontece
de duas pessoas estarem namorando e uma delas trair a outra sem dizer nada
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para ela, mentir para ela! Por que ela não fala a verdade?!”. E, ainda, decorrente
de especulações alheias: “Aqui [em sua cidade], como é uma cidade pequena,
todo mundo se conhece e tem muito disse me disse. Isso é muito chato. Tem
muita falação só por maldade, a troco de nada. Às vezes a menina está lá
tranqüila e vem alguém dizer que viu o namorado dela não sei onde, fazendo
não sei o quê. Aí começa a aparecer o ciúme, a menina começa a ficar atrás do
cara, desconfiada de tudo”.
A desconfiança em relação ao/à parceiro/a algumas vezes faz com que o/a
jovem aja da forma como ele/a acredita que o outro agiu, ou seja, sendo infiel. É
o que diz este jovem: “Se eu vou para uma festa e eu acho que ela [a namorada]
está ‘ficando com’ outro, eu vou pegar [‘ficar com’] todas”. E também esta jovem:
“Se ele [o namorado] vai a uma festa e eu em outra, eu acabo ‘ficando’. Vai que
ele está ‘ficando com’ outra lá...”. O que se depreende das falas desses jovens é que
a infidelidade é a moeda de troca entre muitos casais. Essa espécie de negociação
silenciosa é feita não somente em caso de desconfiança, mas também quando
se tem a certeza de que isso aconteceu, como dizem essas jovens: “A mulher dá
o troco, se o cara trai ela também vai trair; ela não vai ficar de boba”; “A mulher
não ficaria sendo chamada por todo mundo de traída, coitada, que ela também
trairia, faria a mesma coisa”; “A mulher faria justiça”. Segundo esses jovens, no
caso da quebra da regra de fidelidade, a antiga lei de talião é que deve vigorar,
isso significa que, para o bem ou para o mal, o indivíduo deve fazer ao outro
aquilo que este lhe fez. Preocupados em “dar o troco na mesma moeda”, “fazer
justiça”, esses jovens parecem não dimensionar o quanto a sua ação contribui
para fortalecer os sentimentos de desconfiança e insegurança que surgem nessa
dinâmica amorosa, e dos quais eles se ressentem.
Na passagem do segundo para o terceiro eixo de análise deste trabalho,
percebe-se que os temas da(in)fidelidade e (des)confiança são atravessados por
questões de gênero. De acordo com a pesquisa de Heilborn et al. (2006), no que
diz respeito à prática da infidelidade, ainda que se note “o enfraquecimento da
aceitação da infidelidade masculina exclusiva”, isto é, da idéia de que somente
os homens podem fazer sexo com outras pessoas quando se está em uma
relação afetiva (p.215), ela é uma prática marcadamente masculina (p.299). Já
para Goldenberg (2006), em sua pesquisa pôde ser observado que a distância
numérica entre os jovens, homens e mulheres, que traem não é tão grande.
Dentre os entrevistados, 60% dos homens e 47% das mulheres afirmaram já
terem sido infiéis (p.38). Por outro lado, segundo a autora, diferentemente da
prática, os discursos de homens e mulheres sobre este tema são significativamente
diferentes, por exemplo, no que concerne à justificativa dada para a traição:
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“Os homens se justificam por terem uma “natureza”, uma “essência” propensa
à infidelidade. Já as mulheres responsabilizam os maridos ou namorados por
elas serem infiéis (ou porque estão se vingando de uma traição que sofreram,
ou porque eles não satisfazem seus desejos de serem amadas ou desejadas, ou
porque eles – e suas inúmeras faltas – praticamente as empurraram a procurar
outros homens)” (Goldenberg, 2006: 37-38).

De acordo com a pesquisa da autora, a justificativa apresentada pelos homens
se relaciona à naturalização que é feita das dessemelhanças de gênero, que, como foi
dito anteriormente, acabam muitas vezes se ancorando em diferenças biológicas,
seguindo o modelo essencialista da diferença sexual. Assim, a idéia de o homem
ser por “essência” mais infiel do que a mulher se torna parte do imaginário social
e é usada para legitimar a traição masculina. No caso das mulheres, as razões
dadas por elas para as suas práticas culpabilizam os homens e retiram delas a
responsabilidade pelos seus desejos (op. cit.: 38). No que tange aos discursos dos
jovens participantes dos debates, as falas das meninas apontam para ambos os
lados. Para elas, a traição é justificada tanto como resposta aos comportamentos
do parceiro quanto pela busca de satisfação de um desejo próprio. Se, como
mostram os depoimentos das jovens acima, a traição da mulher pode ocorrer
em função de um sentimento de vingança – o que também pode acontecer com
o homem, conforme exemplifica o discurso do jovem já referido – e, com ela, a
noção de que assim se estaria fazendo justiça, levando em consideração outras falas
dos participantes do debate, muitas jovens traem porque manifestamente assim
o desejam. Por exemplo, como já citado, uma jovem disse: “Você pode namorar
um cara, amar ele, de verdade, e mesmo assim querer conhecer outros caras”. A
fala dessa jovem expressa a um só tempo um amor que exclui da sua semântica
os requisitos da fidelidade e exclusividade; uma expectativa de poder viver como
bem quiser, sem ter de fazer renúncias ou adiar a satisfação dos seus desejos; e
uma perspectiva de assunção das suas escolhas.
Para Goldenberg, “os comportamentos sexuais podem ter mudado,
tendendo a uma maior igualdade, mas o discurso sobre o sexo ainda resiste às
mudanças” (ibidem). Aqui também os dados da presente pesquisa diferem um
pouco daqueles de Goldenberg. A partir das falas dos participantes dos debates,
pode-se afirmar que a desigualdade entre os gêneros no que se refere à vida
afetivo-sexual ainda persiste na prática e no discurso. No entanto, é preciso
enfatizar que muitas das diferenças estão em processo de transformação. Por
exemplo, como explicitam os participantes abaixo, homens e mulheres, muitos
dos comportamentos das meninas têm se assemelhado aos dos meninos:
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“A mulher hoje faz como o homem” (participante do sexo masculino); “Hoje
as meninas também pegam [‘ficam com’] todos, fazem como os meninos”
(participante do sexo masculino); “Tem menina que ‘fica’ muito mesmo, que
anota no papel” (participante do sexo feminino); “As meninas daqui são mais
atiradas do que os meninos” (comentário de uma professora); “Uma conhecida minha foi numa festa e ‘ficou com’ cinqüenta e quatro meninos! Até com
primo ela ‘ficou’” (participante do sexo feminino); “As meninas ‘ficam’ assim
como os meninos” (comentário de um professor).

Os discursos destes participantes, semelhantes aos de muitos outros,
mostram como a outrora característica posição passiva da mulher que, dentre
outras coisas, esperava a aproximação e a paquera do homem e restringia
as suas formas de satisfação, vem sendo deixada de lado por muitas. Assim,
reivindicando maior igualdade entre homens e mulheres, várias dentre as
mulheres passaram a ter atitudes tais como a de abordar o homem, explicitar
o seu interesse, iniciar uma “ficada”, “ficar com” diferentes pessoas em um
mesmo dia, trair. Atitudes como essas têm contribuído para as transformações
do campo amoroso da atualidade. Mas, se por um lado, agindo e se expondo
desse modo, elas forçam mudanças que acabam por aproximar as práticas e os
discursos afetivo-sexuais dos diferentes gêneros, por outro, contribuem para a
manutenção de um quadro que muitas delas criticam. Como disse uma jovem:
“Ah... A gente está falando dos meninos [que poucos querem um relacionamento
sério], mas as meninas hoje fazem a mesma coisa. Acho que elas se nivelaram
por baixo, que também não querem nada, querem zoar. Daí é muito fácil para
os meninos” (participante do sexo feminino).
A crítica dessa jovem diz respeito a escolha de muitos homens e mulheres
por uma forma de relacionamento caracterizada pela fluidez, fragilidade e
transitoriedade, a qual tem como objetivo principal a satisfação de um prazer
momentâneo, e o distanciamento de um vínculo que implique em engajamento,
esforço, dependência do outro e restrição da liberdade individual. O discurso
da jovem, assim como o de muitos outros, aponta para a falta de compromisso
com o outro, a dificuldade de se confiar nele e de ter segurança na relação, e o
desrespeito. É deste sentimento que fala uma outra participante do debate ao
comentar como se sentiria ao “ficar com” uma pessoa e esta virar as costas e
ir embora sem falar com ela: “Eu me sentiria mal, magoada, um lixo, usada”.
Tomando emprestadas as palavras de Bauman (2004) para compreender essa
fala, percebemos que o sentimento da jovem “(...) evoca o desejo do próximo
de ter reconhecida, admitida e confirmada a sua dignidade de portar um valor
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singular, insubstituível e não descartável” (p.101).
O que coloco em questão com essa discussão e busquei promover nos
debates não é a definição da melhor ou da pior forma de homens e mulheres
agirem. Isso cabe a cada um, primeiro individualmente e depois com seu
parceiro, com autonomia e discernimento, decidir. Importante me parece ser
a possibilidade de homens e mulheres pensarem criticamente sobre os seus
conceitos, desejos, expectativas e práticas. Sobre a sua participação no modo
como se dá a sua relação e como se configura o campo amoroso da atualidade.
Se, como veremos a seguir, a desigualdade entre os gêneros ainda persiste no
discurso e na prática, determinados modelos de gênero aprisionam mulheres
e, também, homens, e limitam as suas esferas de ação e formas de satisfação,
é somente através da consciência e da reflexão crítica sobre seus papéis na
construção e na manutenção destes modelos e das formas relacionais vigentes
que qualquer transformação que leve em conta o respeito à singularidade de
cada um pode vir a se dar.
Um panorama dos modelos de gênero é mostrado na pesquisa “Perfil da
Juventude Brasileira”, na apresentação das representações de gênero feita por
Calazans (2005). Segundo a pesquisa, entre os jovens, alguns dos aspectos
mais valorizados em “ser homem” são a liberdade – “especialmente em relação
à circulação, aos horários, à sexualidade e ao namoro” – e a menor vivência
de preconceito, “particularmente da maior liberdade moral dos rapazes
comparativamente com o maior controle social experimentado pelas moças”
(p.225). Quanto aos aspectos mais valorizados em “ser mulher”, um deles é a
personalidade – “foram valorizadas aqui características pessoais das mulheres
consoantes com estereótipos femininos como serem menos impulsivas, mais
delicadas, tranqüilas, sensíveis, intuitivas, corajosas etc” (ibidem). Alguns destes
estereótipos aparecem na pesquisa de Goldenberg (2006) quando “as pesquisadas
afirmaram que ‘todo homem é’, em essência, machista, galinha, infiel, racional e
egoísta” e “os pesquisados dizem que ‘toda mulher é ‘sensível, maternal, invejosa,
mentirosa, romântica e interesseira” (p.35). Estereótipos semelhantes a esses são
percebidos também nas falas de vários participantes dos debates, tais como:
“Por que os meninos não dizem que gostam, não assumem?” (participante
do sexo feminino); “Por que os homossexuais masculinos são mais afetuosos,
mostram mais os sentimentos?” (participante do sexo feminino); “Ah... Menino
não se apaixona. Quando eu saio, eu quero mais é ‘ficar com’ uma, ‘ficar com’
outra. Se um menino termina uma relação com uma menina que ele ainda
gosta, ele vai sair e querer pegar todas! Por que é assim? [ele me pergunta]”
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(participante do sexo masculino); “O homem não tem sentimento. Imagina se
ele vai chorar!” (participante do sexo masculino); “O meu namorado já chorou
na minha frente... E isso não tem problema” (participante do sexo feminino)
[diz isso em seguida ao que este último jovem falou].

Os aspectos mais valorizados em “ser homem”, mostrados na pesquisa “Perfil
da Juventude Brasileira”, emergem dos discursos dos participantes do debate. Mais
especificamente, são as jovens que apontam para as discriminações e recriminações
relacionadas às suas práticas afetivo-sexuais, especialmente, ao “ficar”:
“É mais fácil para os meninos ‘ficarem com’ várias. Se as meninas fazem isso
elas são mal vistas” (participante do sexo feminino); “Por que quando uma
menina vai a uma farmácia comprar preservativo o vendedor olha para ela
com cara estranha?” (participante do sexo feminino); “Quando eu quero ‘ficar’
eu vou para outros bairros, próximos [para não correr o risco de falarem mal
dela]” (participante do sexo feminino); “As meninas que ‘ficam’ ficam muito
mal vistas. Mas para os meninos é bacana” (participante do sexo feminino);
“’Ficar com’ muitas para os meninos é bom, mas para as meninas é ruim, ela
fica logo falada. Principalmente em uma cidade pequena como X onde todo
mundo se conhece. Você faz uma coisa de manhã, à tarde todo mundo já está
sabendo” (participante do sexo feminino); “Para o menino é bem visto ‘ficar
com’ muitas, para a menina não” (participante do sexo feminino).

Os discursos dessas jovens explicitam o seu descontentamento com os
valores diferentes que muitos atribuem ao “ficar” quando se trata do homem
– é positivo – e quando se refere à mulher – é negativo. Embora explicitem
o mal-estar com a desigualdade de gênero na esfera afetivo-sexual, dentre as
meninas, muitas delas contribuem para reforçar essa diferença, por exemplo,
quando recriminam as jovens que “ficam” muito e que “estão muito fáceis”.
Na maioria das vezes, sem terem consciência da contradição de seus discursos,
ao mesmo tempo em que as meninas fortalecem os estereótipos, elas também
manifestam a ânsia por maior igualdade. Essa manifestação algumas vezes é
ambígua, deixando espaço para uma mudança que pode vir tanto por parte das
mulheres quanto dos homens. É o que se pode entender da fala desta jovem:
“Os meninos deviam fazer diferente, pois por que eles podem e elas não podem
[‘ficar com’ várias pessoas]?”. Assim, a mudança pode vir do jovem que deveria
“ficar” menos ou da jovem que deveria poder “ficar” tanto quanto ele sem ser
“mal vista” pelos demais.
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Conforme dito acima, um dos possíveis empecilhos para esta e outras
mudanças são os modelos de gênero reproduzidos por homens e mulheres, os
quais aprisionam muitos deles. Assim, por exemplo, “o discurso sobre a virilidade,
marca da ‘atividade’, é um dispositivo de controle sobre o que é ser homem na
cultura brasileira”; este discurso norteia o comportamento masculino e delimita
atitudes (Castro, Abramovay e Silva, 2004: 73). Então, para corresponder ao
protótipo masculino, é preciso iniciar a vida sexual cedo, manter uma atividade
sexual freqüente e intensa e considerar “natural” fazer sexo (ibidem). Desse
modo, em parte, pode-se considerar a valorização da quantidade – com quantas
pessoas se “fica”, quantas são “pegas” – pelos meninos uma característica deste
discurso da virilidade. No que diz respeito à quantidade de pessoas com quem
se “fica”, entre os participantes do debate, alguns se referiram a ela:
“Eu não vejo problema nisso, em ‘ficar com’ muitas” (participante do sexo
masculino); “Entre os meninos que ficam contando com quantas ‘ficaram’
e dizendo o que fizeram, quem ‘ficou’ mais tem um status maior no grupo?”
(participante do sexo masculino); “Tem uma brincadeira, um jogo, principalmente entre os meninos, de apostarem antes de sair em quem vai ‘ficar
com’ mais meninas, quem vai pegar mais” (participante do sexo feminino); e
“Tem aluno aqui de 18, 19 anos que toma Viagra porque dizem que dá mais
potência, resistência” (comentário da professora de Sociologia e Filosofia feito
para mim, após o debate).

A princípio, independentemente dos meios que se usa para conseguir “ficar
com” várias mulheres e das conseqüências dos atos praticados, a performance
afetivo-sexual masculina tem alto valor entre muitos jovens. Digo que em parte a
valorização da quantidade pode estar associada ao discurso da virilidade porque,
primeiro, ela não é exclusiva aos homens, embora seja mais freqüente entre eles,
e, segundo, porque o valor da quantidade está relacionado também a outras
questões, tal como a brincadeira [quem pega mais] realizada com os amigos.
Muitas vezes mais prazeroso do que a própria “ficada” é o jogo disputado com
eles, é o encontro posterior com os amigos no qual são contadas as “proezas da
noite” e reafirmados a aceitação e o pertencimento ao grupo de pares. Ainda,
em uma análise mais extensa, pode-se relacionar a valorização da quantidade
à ênfase dada ao consumo nas sociedades contemporâneas. De acordo com
Bauman (2004), inspirada no estilo de vida consumista dominante, prevalece a
tendência “a tratar os outros seres humanos como objetos de consumo e a julgálos, segundo o padrão desses objetos, pelo volume de prazer que provavelmente
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oferecem e em termos de seu ‘valor monetário’” (p.96). Assim, muitas vezes, nas
relações afetivo-sexuais, o outro é colocado no lugar de um objeto de consumo
e, reproduzindo a lógica do consumo, quanto mais abundantemente se consumir
melhor será, pois isso é identificado como marca de sucesso e dá ao consumidor
uma sensação de bem-estar e felicidade. Mas, essa lógica tem um preço a ser
pago, e, no que se refere ao outro, na contabilidade das “ficadas”, percebe-se “uma
matemática afetiva que faz do outro instrumento de prazer”, meio de acesso à
auto-satisfação e à auto-realização (Chaves, 2004: 181).
Para finalizar, embora não finalizando todos os caminhos abertos pela
análise do material da pesquisa, mas respeitando os limites do presente
trabalho, uma última consideração diz respeito a um outro modelo de gênero
expresso nos discursos dos participantes e referido nas pesquisas supracitadas
(Chaves, 2004; Calazans, 2005; Goldenberg, 2006). Trata-se de alguns dos
atributos associados à mulher: a sensibilidade, o devotamento, a necessidade
de amar, a ternura. Em função dessa atribuição, mais do que os homens, as
mulheres são vistas como seres “naturalmente” mais sensíveis, indivíduos que
esperam ter uma relação de compromisso, estável, na qual se possa construir
um envolvimento amoroso profundo com o outro. A partir deste modelo
feminino, as relações de mulheres que sejam mais efêmeras, superficiais e
centradas na busca de prazer físico têm um espaço menor na constelação
amorosa imaginada para elas. Grande parte das vezes, quando as relações
acontecem desse modo, são percebidas pela maioria como um desvio, uma fase
passageira, ou uma estratégia que tem como finalidade última a conquista do
almejado “relacionamento sério”. Essas percepções surgem nas falas de alguns
dos participantes, tais como:
“Por que é mais difícil para as meninas, depois de ‘ficar’, conseguir separar,
não querer mais nada?” (participante do sexo feminino); “As meninas por
serem mais sensíveis, emocionais que os meninos, elas sentem mais do que
eles quando ‘ficam’ e depois não tem continuidade?” (pergunta feita por uma
professora) [depoimento citado anteriormente]; “As meninas ‘ficam’ assim
como os meninos, mas pensando no que eu vejo e ouço, elas querem um envolvimento maior do que os meninos” (comentário de um professor); “Ainda
hoje as meninas priorizam o envolvimento amoroso?” (pergunta feita por
uma professora).

A maior proximidade da mulher com a corrente afetiva, o interesse
maior, quando comparado com os homens, em relacionamentos estáveis,
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fundamentados na fidelidade, no compromisso e envolvimento amoroso com o
outro, e a ênfase na unidade entre sexualidade e amor – característica do amor
romântico – são aspectos das relações de gênero que têm sido mostrados em
diversas pesquisas (Chaves, 2001; Chaves, 2004; Castro, Abramovay e Silva, 2004;
Goldenberg, 2006; Heilborn et al., 2006). A partir da análise dos discursos dos
participantes dos debates, verificou-se que os modelos de gênero acima descritos
são reafirmados e, em muitos casos, reproduzidos por homens e mulheres.
Embora esses modelos ainda sejam predominantes, como se pôde ver ao longo
da presente discussão, há jovens que os têm questionado e que têm buscado
sentir, perceber e se relacionar de formas diferentes, mesmo que, por ora, isso
implique contradições e “nivelamentos por baixo”. Ainda que a distância entre
o discurso e a prática afetivo-sexual seja significativa, pode-se acreditar que ela
tem sido diminuída, ao menos entre alguns. Pelo que foi visto, sobretudo entre
aqueles que têm-se proposto a refletir criticamente sobre as formas relacionais
que lhe são apresentadas e/ou impostas e a tentar construir outras noções,
práticas, expectativas e ideais afetivo-sexuais.
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