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As incertezas e as indecisões nas expetativas perante o futuro, a
instabilidade e provisoriedade nos projetos, as reversibilidades e
as contrariedades nos trajetos, a visualização e a digitalização
massiva das existências constituem novos desafios na vida dos
jovens que impelem a novos caminhos nas formas de os pesquisar.
Perante as novas configurações dos mundos juvenis, existem
sérios perigos em seguir à risca os caminhos em linha reta
sugeridos por manuais de metodologia. Ir armado de certezas
teóricas e regras metodológicas para enfrentar as aventuras que
convocam os jovens de hoje é meio caminho andado para se
andar em círculo e chegar-se onde já se conhece. 
A cada novo desafio lançado em terrenos juvenis, um novo
método precisa de ser inventado, para que se encontrem as
melhores formas de capturar as complexidades e os
desdobramentos dos rumos de vida dos jovens contemporâneos.
É neste contexto de novos desafios que convidamos todos os
interessados e profissionais que trabalham com jovens e sobre
jovens – académicos, estudantes de licenciatura e pós-graduação,
professores, técnicos, especialistas e decisores políticos – a
acompanhar os caminhos de pesquisa trilhados neste livro. O seu
conteúdo não reflete um manual de metodologia sobre como
fazer estudos de juventude, mas propõe um conjunto de
reflexões sobre diferentes caminhos metodológicos percorridos
na recente pesquisa sobre adolescentes e jovens em Portugal e
no Brasil.
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Vítor Sérgio Ferreira

Caminhos e desafios metodológicos
na pesquisa com jovens:

Sempre encarei a investigação sobre «juventude», quer de um ponto
de vista sociológico (Frith 1984; Galland 1997), quer na perspetiva mais
ampla e transdisciplinar dos «estudos de juventude» (Furlong 2013; Wyn
e Cahill 2015), como um excelente barómetro para a captação de ten-
dências sociais emergentes em várias dimensões da vida quotidiana. Não
descurando o foco nas continuidades e nas forças de reprodução social
a que estão sujeitos, muitas vezes apenas sob «novas roupagens», os mun-
dos juvenis configuram, de facto, laboratórios que desafiam constante-
mente as ciências sociais quer de um ponto de vista teórico – estimu-
lando a criação de novos conceitos para a compreensão e explicação de
novas realidades – quer de um ponto de vista metodológico – ativando
a necessidade de criar novos instrumentos (ou reequacionar os mais or-
todoxos) e técnicas de captação, sistematização e análise dessas mesmas
realidades.

A pluralidade de experiências e situações sociais, as incertezas e indeci-
sões nas expectativas, a instabilidade e as provisoriedades nos projetos, as
reversibilidades e as contrariedades nas itinerâncias, a visualização e a digi-
talização massiva das existências (dos ambientes, dos corpos e das práticas),
constituem novos desafios na vida social dos jovens que impelem a novos
caminhos de investigação,1 não apenas em termos de objetos de estudo,
mas também de aproximações teóricas e de desenhos de pesquisa. 

É neste contexto que cada vez mais autores têm vindo a questionar a
capacidade do «método» – tomado como conjunto de regras metodoló-
gicas e técnicas a seguir na procura de determinados modelos fixos sobre

1 Os estudos sobre juventude tendem a ser cada vez mais um campo de estudo onde
se cruza uma multiplicidade de tradições teóricas e metodológicas das ciências sociais,
mais do que uma área restrita.
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o objeto de investigação –, em lidar com as novas realidades e comple-
xidades do mundo contemporâneo, em abraçar as suas instabilidades,
ambiguidades, incertezas, em encarar a sua efemeridade, fugacidade e
fluidez e, em última instância, em capturar o desconhecido sem cálculos
de previsibilidade e resultados esperados (Back 2007; Law 2004; Pais
1995; Kara 2015; Nisbet 2000 [1962]).

Dada a natureza aparentemente caótica da sociedade contemporânea,
existem efetivamente sérios riscos em seguir à risca os caminhos em linha
reta sugeridos por manuais de metodologia, nomeadamente quando
temos pela frente pesquisas com e sobre realidades juvenis (Allaste e Tii-
denberg 2016; Heath e Walker 2012). Ir armado de certezas teóricas e re-
gras metodológicas para enfrentar as aventuras que os mundos juvenis
hoje convocam, refugiando-se no seguidismo de métodos mais padroni-
zados, é meio caminho andado para se andar em círculo e se chegar onde
já se conhece. 

O método é um caminho a seguir, entre inúmeros possíveis, para res-
ponder a uma questão de partida. Corresponde a um conjunto de pro-
cedimentos técnicos articulados entre si no sentido de descobrir um
enigma (Pais 2002, 55), integrado num desenho de pesquisa que tem
como finalidade resolver um problema teórico (por vezes, também um
«problema social») em défice de explicação e/ou compreensão, ancorado
num determinado terreno empírico. É neste sentido que o método é,
também, teoria, implicando-se recíproca e simultaneamente na constru-
ção de um «objeto de estudo». Quando se opta por um desenho de pes-
quisa, está a optar-se por uma forma de construir o «objeto de estudo»,
em termos de articulação entre problemática teórica e de inquirição em-
pírica. Ou seja, está a optar-se por uma certa parcela e versão da realidade,
de preferência ainda submersa. 

A escolha da realidade a versar acontece exatamente no momento
em que o método é escolhido, enquanto conjunto articulado de proce-
dimentos que a delimitam e a tocam. Os «dados» sobre a realidade re-
tratada não são, portanto, colhidos mas produzidos pelas lentes do mé-
todo. O desenho da pesquisa é teoricamente justificado, sendo que a
teoria não tem necessariamente uma função de comando do trabalho
de terreno, mas sobretudo uma função de acompanhamento, através
do desenvolvimento paralelo de hipóteses de explicação e princípios de
interpretação.

A cada novo desafio colocado pelo terreno, um novo método precisa
de ser inventado. Novas realidades do mundo contemporâneo fazem
emergir novas questões de partida, novas áreas de problematização,
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novos terrenos de mineração de dados empíricos, e novas formas de pro-
dução e gestão dos mesmos. Para que estas novas condições resultem em
formas adequadas de explicação e compreensão sociológica, há que mo-
bilizar novos caminhos metodológicos, com criatividade, reflexividade
e pragmatismo. Caminhos que, à partida, se fazem caminhando, ou seja,
onde os mapas que cartografam os imaginários (teóricos e subjetivos)
que estimulam a pesquisa (e os procedimentos nele articulados) sejam
suficientemente flexíveis para se irem adaptando às novas questões que
vão emergindo, tenham a capacidade de (se) experimentar, de correr ris-
cos, de improvisar, de voltar atrás e tomar novos rumos, até de errar (e
de revelar e discutir esses erros!), para que se encontrem as melhores for-
mas de capturar a complexidade e o desdobramento pós-linear dos rumos
de vida juvenis nos dias de hoje.

Objetivos do livro

Ora, é justamente neste plano epistemológico que este livro se coloca.
O seu conteúdo não reflete um manual de metodologia sobre como
fazer estudos de juventude, antes propõe um conjunto de reflexões sobre
diferentes caminhos metodológicos percorridos na recente pesquisa
sobre adolescentes e jovens. Cada capítulo discute percursos metodo-
lógicos específicos, nos seus procedimentos e articulações, conduzidos
por diferentes questões de partida e preocupações teóricas diversas sobre
determinadas realidades juvenis. Percursos esses que têm em comum o
facto de terem sido particularmente úteis a um conjunto de investiga-
dores de língua portuguesa na compreensão e na resposta a determina-
dos enigmas relativos a vivências e experiências de jovens do século XXI,
através de caminhos mais indutivos que dedutivos, e de abordagens qua-
litativas que partem das vozes juvenis e dos mundos em que os jovens
se movem.

Cada autor ou conjunto de autores testemunha as formas como en-
frentaram metodologicamente os desafios a que foram sendo expostos
nos seus processos de pesquisa com jovens, e como foram sendo resol-
vidos (ou não). Ao enraizar a discussão metodológica em exemplos con-
cretos de investigação, o objetivo fundamental deste livro é fornecer ao
leitor insights reflexivos que tornem transparentes as decisões (e indeci-
sões) subjacentes a qualquer processo de produção de dados empíricos.
A densidade desses caminhos metodológicos fica muito frequentemente
opaca por entre o tom meramente descritivo de muitas notas ou capítu-
los metodológicos publicados, que muitas vezes se limitam a enunciar
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as técnicas usadas e a enumerar algumas características dos interlocutores
a elas sujeitos. Dilemas e dificuldades, relutâncias e fracassos, intuições e
improvisos, não raramente são escondidos ou disfarçados, como se fosse
possível, sequer aconselhável, tentar abreviar a zero as perturbações, os
desvios de rotas, as flutuações e inconstâncias de qualquer processo de
pesquisa. O facto é que qualquer pesquisa não é, apenas e só, uma his-
tória de sucessos. Todos o sabem, mas poucos o discutem. 

Não ter medo de reconhecer e discutir publicamente as instabilidades
em cada processo de pesquisa revela, por parte do investigador, cuida -
da atenção à forma como o percurso de investigação está a decorrer, uma
atitude de reflexividade metodológica constante, enquanto ato contínuo
de pensar a pesquisa a partir dos contextos da sua produção, do lugar to-
mado pelo investigador, e do lugar a ele atribuído pelos sujeitos investi-
gados. Manifesta também sensatez e maturidade enquanto pesquisador,
ao tentar corrigir o que não está a correr bem. Invisibilizar os altos e bai-
xos e o constante vaivém do processo de pesquisa é uma atitude que
acaba por potenciar a replicação de «erros» que poderiam ser evitados
por outros incautos, caso estes tivessem sido previamente sensibilizados
para a probabilidade da sua ocorrência. E, neste sentido, há que reco-
nhecer, e até enaltecer, o estatuto epistemológico do «erro», na medida
em que os lapsos, falhanços e frustrações no trabalho de campo são epi-
sódios que muito podem ensinar o investigador sobre aspetos cruciais
dos seus temas de pesquisa (Honkasalo 2005, 142). 

Por fim, este livro espelha um conjunto de exercícios de reflexividade
metodológica de investigadores sobre os efeitos da presença de sobre si
em contextos de investigação juvenilizados. Quem está a investigar está
em relação social, não sendo neutros os efeitos da sua presença nas con-
dições de aplicação e operacionalização do método. Efeitos não apenas
enquanto investigador, decorrentes das várias decisões que vai tomando
no decorrer da sua pesquisa empírica, mas também enquanto pessoa,
nos vários estatutos que assume e que lhe são atribuídos pelos jovens,
afetando o processo de pesquisa e os seus resultados. Ele é também as
suas características pessoais, os seus atributos sociais (de idade, género,
classe social, estatuto profissional, insider ou outsider no terrenos, etc.), de
apresentação de si, e os estereótipos e expectativas que sobre si recaem. 

Como este conjunto de textos mostra, é importante clarificar e discutir
esses efeitos, tantas vezes camuflados por entre as rotinas produtivas (que
também acontecem na produção de ciência) e as naturalizações da pre-
sença de si no terreno. Só através de exercícios deste tipo, de desconstru-
ção e autorreflexividade sobre o desempenho de papel do investigador
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como pessoa, integrados num exercício de reflexividade metodológica
mais lato que desvele o mundo real do seu contexto de pesquisa, o in-
vestigador compreenderá melhor as formas e os conteúdos do que os jo-
vens lhe transmitem. Isto porque, em última instância, é trazendo à tona
as particularidades da construção de cada caminho de pesquisa que as
notas metodológicas se transformam, realmente, em apontamentos de
metodologia, enquanto área que estuda a articulação entre teorias, téc-
nicas e sujeitos de investigação.2

Alguns desafios e caminhos metodológicos 
na pesquisa com jovens

A juvenilização de técnicas clássicas

A criatividade e a inovação metodológicas nos caminhos da investi-
gação, note-se, não deve ser um fim em si mesmo, mas uma resposta exi-
gida pelos novos desafios colocados no terreno, e a considerar pela uti-
lidade em ajudar os investigadores a explorar aspetos do mundo social
que, de outro modo, não seriam conhecidos, ou seriam de acessibilidade
mais difícil. Nesta perspetiva, arejar a ortodoxia metodológica nos estu-
dos de juventude não passa obrigatoriamente por deixar para trás méto-
dos e técnicas clássicas, mas adaptá-los criativamente, renová-los, torná-
-los youth-friendly (Heath e Walker 2012, 250), juvenilizá-los para que façam
sentido aos jovens contemporâneos, para que a possibilidade de partici-
par num estudo lhes pareça atrativa, interessante e credível.

Num mundo onde as vozes juvenis raramente modelam os discursos
públicos produzidos em torno das categorias «adolescência» ou «juven-
tude» (onde ressoam com maior legitimidade as vozes de figuras como
os professores, pais, especialistas, técnicos, decisores políticos, etc.), con-
versar com jovens e ouvir as histórias que têm para contar pela sua pró-
pria voz continua a ser uma forma privilegiada de entrar nas suas vidas,
de compreender as suas experiências vividas e realidades subjetivas. 
É neste sentido que técnicas dialógicas clássicas como a entrevista indi-
vidual e o grupo focal, usadas isolada ou articuladamente, continuam a
fazer sentido em pesquisas sobre mundos juvenis. Há, no entanto, que
atentar para a melhor forma de as operacionalizar, como discutem os

2 Sendo que entre estes sujeitos estão também os investigadores, e não apenas os su-
jeitos investigados.
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três primeiros capítulos deste livro: «A (in)disponibilidade dos sujeitos
como objeto de estudo: reflexões a partir de duas pesquisas com adoles-
centes», de Lia Pappámikail e Maria Manuel Vieira; «Conversas entre jo-
vens: o uso youth-friendly de grupos focais», de Vítor Sérgio Ferreira e Ale-
xandra Raimundo; e «Quando a investigação é feita com participantes
ativos: ampliar o uso das técnicas de entrevista e de grupo focal», de
Maria José Brites.

Nestes capítulos, as conversas proporcionadas por entrevistas indivi-
duais ou em grupo com adolescentes e jovens são pensadas como práticas
dialógicas de interação social que, para produzirem «realidades narradas»
densas, credíveis e consistentes (Gubrium e Holstein 2009), têm de con-
siderar as particularidades dos lugares sociais dos seus interlocutores, su-
jeitos entrevistados e entrevistadores, bem como dos respetivos contextos
de produção das narrativas. Nesta perspetiva, a partir de percursos meto-
dológicos em projetos de pesquisa concretos, importou a este conjunto
de autores discutir como aceder a quem perguntar, o que perguntar e como
perguntar, no sentido de avaliar as respetivas estratégias para que as en-
trevistas e os grupos focais tenham fluido (ou não) como conversas ju-
venis quotidianas, para que as realidades narradas no decorrer das mes-
mas o tenham sido da forma mais sincera e confortável possível, e para
driblar e/ou enfrentar os potenciais efeitos perversos decorrentes das es-
pecificidades (estatutárias, de idade, género, classe social, etc.) inerentes
ao processo dialógico e interativo entre entrevistador e entrevistado(s).

A digitalização dos mundos juvenis

As experiências sociais e os símbolos culturais que modelam as vidas
e as identidades juvenis contemporâneas não são apenas mediados pela
palavra, em conversas presenciais, face a face. Essas experiências e sím-
bolos são também, hoje mais do que nunca, partilhados através de ima-
gens e em meios sociais de grande amplitude, como o ciberespaço. Os
jovens de hoje não são tão invisíveis e inaudíveis como antes. De facto,
dão-se a ver, a ouvir e a ler como nunca aconteceu. Desde muito cedo,
cada vez mais crianças, adolescentes e jovens estão quotidianamente ro-
deados de ecrãs de diferentes naturezas e dimensões, tendo acesso a
computadores, telemóveis e notebooks, entre muitos outros dispositivos
eletrónicos que lhes colocam à disposição todo um conjunto de aplica-
ções que medeia as suas sociabilidades e socializações, configurando o
seu mundo e a sua visão do mundo (Bennett e Robards 2014; Feixa
2014).
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Dispositivos materiais – com conteúdos de natureza biográfica, como
os diários ou os álbuns fotográficos; de natureza grupal, como os fanzines
ou os jornais da escola; ou de natureza comunicacional, como os telefones
fixos ou as rádios-piratas, vão sendo substituídos por aplicações imateriais
como os social media, chats, blogs, flogs ou canais de transmissão de vídeo
(youtube), onde conteúdos e práticas da mesma natureza são reproduzidos
em larga escala. Através deles os jovens divertem-se, sociabilizam, comu-
nicam, compram, vendem, estudam, trabalham, informam-se, argumen-
tam, protestam, manifestam as suas opiniões, exibem as suas dúvidas, as
suas competências e as suas existências, partilham afetividades e afinidades
estéticas e éticas, imagens de si e dos seus, momentos e situações de vida,
expondo-se a reações e comentários de todos a que dão acesso. As redes
digitais instituem-se em paralelo às redes presenciais, ainda que mais
abrangentes e complexas que as socialidades face a face, e são instituídas
novas práticas sociais e culturais nos quotidianos juvenis.

A participação massiva de jovens em ambientes online desde a sua in-
fância, onde gastam uma larga parte do seu tempo quotidiano, tem
constituído um desafio teórico e metodológico nos estudos de juven-
tude, fazendo emergir novas realidades sociais que geram novos dados
(o digital como terreno de investigação) e formas de produzir dados (o
digi tal como ferramenta de pesquisa), que requerem novos métodos de
investigação e desafiam éticas tradicionais de pesquisa. Os capítulos 4 e
5 deste livro, «Explorando terrenos digitais: metodologias de investigação
qualitativa online e offline em práticas culturais e de participação juvenis»,
de José Alberto Simões, e «Crianças online: metodologias visuais, novas
descobertas e desafios éticos», de Ana Nunes de Almeida e Ana Delicado,
dão conta de alguns desses desafios metodológicos, tecnológicos e éticos
colocados pela intensa presença e ação juvenil em ambientes digitais, em
termos de participação cívica e política, bem como de práticas culturais
online e offline, em ambiente doméstico e fora de casa.

A visualização das existências juvenis

Entre os vários tipos de dados empíricos e novas formas da sua pro-
dução potenciados pelo uso intensivo de tecnologias digitais, estão os
dados visuais e as técnicas e tecnologias que os produzem, os sistemati-
zam ou os desdobram em novos dados. A democratização relativa da
câmara fotográfica e de vídeo, tecnologias incorporadas em telemóveis
inteligentes e outros gadgets, promoveu o uso social intenso e abrangente
da imagem (fotográfica ou em movimento) entre jovens. A hipótese da
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divulgação fácil, instantânea e ampla das imagens (produzidas por si ou
por outrem) nos mundos digitais, veio consagrar a sua relevância social
e simbólica nas sociabilidades juvenis, vendo nelas ganhos de existência
e popularidade entre pares. A tendência para «visualizar a existência»
(Mirzoeff 1999) é omnipresente na vida quotidiana dos jovens, nas suas
vivências, cada vez mais mediadas por imagens de si e partilhadas entre
si para comunicarem o que são (ou pretendem dar a ver que são) indivi-
dual e socialmente. 

O gosto pela imagem e as competências tecnológicas e visuais parti-
lhadas nos mundos juvenis potencia assim o recurso à fotografia e ao
vídeo como, simultaneamente, terreno e dispositivo de investigação nos
estudos de infância e de juventude. Enquanto terreno de estudo, as ima-
gens são olhadas como inscrições visuais que exprimem significados e
retratam realidades sociais suscetíveis de análise e interpretação. Tal acon-
tece considerando-as em si próprias como objeto de análise, e/ou to-
mando-as na sua capacidade evocativa, quando utilizadas como ele-
mento desencadeador de discurso e de comunicação entre diversos
interlocutores – como acontece com a técnica de photovoice, tratada neste
livro por Daniel Meirinho e Ricardo Campos no capítulo intitulado
«Imagens e tecnologias visuais em pesquisa com jovens: o uso do método
photovoice no projeto ‘Olhares em Foco’». 

Como dispositivo de investigação, as imagens tendem a ser usadas
como objeto de produção por parte dos sujeitos estudados, assumidos
não apenas como produtores de objetos estéticos, mas como colabora-
dores no próprio processo de investigação. Tal acontece quando o inves-
tigador mobiliza o gosto e as competências tecnológicas e visuais dos in-
terlocutores no sentido de fazerem, eles próprios, as suas reportagens
fotográficas ou filmes sobre o problema em análise. Desta forma, o in-
vestigador não só tem a possibilidade de aceder às narrativas visuais cons-
truídas pelos próprios interlocutores sobre os temas que lhes são dados,
como tem a possibilidade de aceder a perspetivas e detalhes que, de outra
maneira, lhe seria de difícil acesso, ou por não lhes dar a devida relevância
no contexto em estudo, ou por o seu acesso lhe ser vedado à partida. 

Embora de formas muito diferentes, os percursos de investigação aqui
tratados quer por Ana Nunes de Almeida e Ana Delicado, quer por Da-
niel Meirinho e Ricardo Campos, potenciam também essa mais-valia
dos métodos visuais. Ambas as equipas pediram aos seus jovens interlo-
cutores que fotografassem alguns dos seus contextos de vida, no primeiro
caso, os quartos e, dentro destes, o lugar ocupado pelo computador e
respetivo ecrã; no segundo caso, os contextos relacionais e de residência,
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potenciando assim visualmente a riqueza da estratégia etnográfica reali-
zada pelos próprios jovens e não constrangida pelo ponto de vista focado
pelo olhar do investigador.

Por outro lado, muito além do uso de imagens preexistentes, ou da
produção de imagens como meio de pesquisa, Maria João Taborda, no
seu texto «A realização de documentário criativo no contexto da inves-
tigação sociológica: notas para uma prática», defende a produção de ima-
gens como meio de comunicação de resultados de investigação. Resul-
tante da sua participação na recolha de imagens para o documentário
«Para além da fama. Bastidores de novas «profissões de sonho»» (2015),
produzido no âmbito de um projeto de investigação para divulgar os re-
sultados do mesmo junto de públicos juvenis,3 a reflexão da autora vai
no sentido de uma conceção de filme que não se fica pelo testemunho
visual das proposições teóricas de um texto, mas que configura propostas
interpretativas da realidade social através de imagens em movimento. 

Ainda que o processo de disseminação de ciência e do seu conheci-
mento tenha sido acompanhado por uma tendência para a visualização,
seja através do filme de divulgação, seja através de outros formatos mul-
timédia, na tentativa de escapar à linguagem hermética da academia e de
fazer chegar os resultados da investigação a públicos cada vez mais vastos
– como aconteceu com o documentário enunciado, especialmente diri-
gido a públicos jovens –, dentro da academia a imagem continua, de facto,
a ser olhada com ceticismo, pela polissemia que adquire (Campos 2013;
Sarmento 2014). Ora, numa «sociedade figural» como a que se afigura, a
autora questiona a hegemonia do registo exclusivamente escrito dos tra-
balhos científicos, e sustenta o ato de filmar como epicentro da atividade
científica, conferindo legitimidade e relevância teórica e metodológica à
imagem cinematográfica como discurso de ciência, ao arrepio da tradição
da produção logocêntrica de conhecimento científico, caracterizada pela
valorização do verbal sobre o visual, geralmente tomado como subsidiário
do primeiro, perante a autoridade da palavra e do conceito.

Andanças e itinerâncias dos percursos juvenis

Para além dos desafios metodológicos trazidos pela intensificação das
vivências online e visuais entre os jovens, os estudos de juventude têm-se
ainda confrontado metodologicamente com o facto de os jovens de hoje

3 Para ter acesso ao documentário, aceder ao site http://newdreamjobs.wixsite.com/
dreamjobs ou, no Youtube, aceder ao link https://www.youtube.com/watch?v=LCfBb
47E-YQ. 
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terem percursos mais trajetivos, onde se atravessam várias formas de mo-
bilidade. Tal como navegam intensivamente no ciberespaço, também
navegam muito mais por entre o espaço geográfico: os percursos juvenis
contemporâneos são, de facto, mais marcados por itinerários resultantes
do alargamento social do campo de possibilidades em realizar viagens
de estudo, de lazer ou de natureza profissional, por um lado. Por outro,
o acentuar das dificuldades globais de inserção e de manutenção laboral,
bem como a precarização das existências de muitas famílias em muitos
países, tem deixado muitas crianças e jovens em condições de extrema
vulnerabilidade a situações de pobreza e de exclusão social que os impe-
lem, frequentemente, a andanças urbanas constantes – como no caso
dos jovens sem-teto –, ou a experiências migratórias constrangidas, em
busca de oportunidades laborais ou de condições de sobrevivência.

O reconhecimento do aumento da mobilidade de jovens entre fron-
teiras nacionais e novas geografias urbanas tem desafiado as metodologias
mais sedentárias e dado relevância à necessidade de acompanhar os fluxos
juvenis (de pessoas, ideias, culturas, etc.) em trabalhos de campo móveis.
A realidade contemporânea dos mundos juvenis já não se compadece
apenas com etnografias «de esquina» (Whyte 2005 [1943]) ou «de arca-
das» (Pais 1993), sejam elas localizadas num ponto ou multissituadas,
mas terá de encontrar formas etnográficas criativas que enfrentem o de-
safio de seguir os fluxos de mobilidade dos jovens na cidade e no mundo. 

É nesta perspetiva que, neste livro, Isaurora Cláudia Martins de Freitas
mobiliza um conjunto articulado de técnicas de natureza simultaneamente
sedentária e trajetiva, para monitorizar as vivências e experiências de jovens
brasileiros universitários em mobilidade estudantil pela Europa, como nos
apresenta no capítulo 9, «Pesquisando jovens em mobilidade: ‘mobili-
zando’ metodologias»; Simone Frangella, por sua vez, propõe uma forma
de etnografia pedestre e itinerante para acompanhar as andanças errantes
de crianças e adolescentes a viver nas ruas da cidade de Campinas, Brasil,
e descobrir como se constroem as suas sociabilidades e «saberes de rua».

O uso de estratégias metodológicas mistas

Praticamente transversal a todos os caminhos metodológicos incluídos
neste livro é a tendência para a experimentação de desenhos de pesquisa
compósitos ou mistos, por forma a captar a complexidade das vidas ju-
venis, cada vez mais multifacetadas e a desenrolarem-se em múltiplas di-
mensões e mundos de vida (Helve 2005). Perante os desafios teórica e
empiricamente colocados, os vários investigadores usaram no decorrer
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dos seus processos de pesquisa diferentes técnicas e contextos de produ-
ção de dados na abordagem ao mesmo objeto de estudo – combinando
contextos mais «artificiais» (ex situ) ou «naturais» (in situ), lugares online e
offline, dados discursivos e visuais, estratégias individualizadas e em grupo,
métodos móveis e sedentários, etc. 

A combinação flexível e híbrida de diferentes técnicas de pesquisa soli-
citada em cada desenho metodológico apresentado não surge como mero
exercício pretensioso de novo-riquismo e sofisticação metodológica, sequer
como expressão de vacuidade metodológica, muitas vezes associada mais
ao prazer por parte do investigador em aplicar ou experimentar determi-
nada técnica, do que ao interesse e à pertinência dessa técnica para respon-
der às questões de partida do estudo. A articulação de diferentes técnicas
nestas pesquisas também vai além da mera estratégia de validação recíproca
de dados, no sentido de que as várias técnicas empregues se reforcem na
tentativa de ter um escrutínio mais rigoroso do fenómeno em causa. 

O exercício de triangulação presente em cada caminho metodológico
apresentado neste livro serviu, sobretudo, para os investigadores terem a
oportunidade de explorar diferentes dimensões do mesmo fenómeno,
na premissa de que cada técnica de produção de dados produz dados
empíricos que informam a explicação e compreensão de dimensões es-
pecíficas do fenómeno em causa, e de que, no cômputo geral, são técni-
cas que se complementam, no sentido em que a sua articulação concede
um olhar mais holístico e aprofundado sobre o objeto de estudo.

O uso de uma perspetiva participativa

Embora em diferentes modalidades e com diferentes intensidades,
outra tendência também encontrada por entre as contribuições deste
livro é o alinhamento com as atuais formas participativas de investigação.
De um ponto de vista epistemológico, em todos os caminhos metodo-
lógicos mostrados neste livro, os jovens são assumidos como interlo -
cutores privilegiados na narração sobre si próprios, sobre as suas expe-
riências e os seus mundos. Todas as estratégias metodológicas acionadas
os tomam como protagonistas dos processos de pesquisa, enquanto nar-
radores ativos das suas experiências e conhecedores melhor que ninguém
dos mundos em que vivem. 

A assunção por parte do investigador de uma postura compreensiva e
de escuta ativa, de proximidade com as diversas formas juvenis de estar
e narrar o mundo, sem imposição de categorias e de sequências narrativas
ou visuais, potencializa a atenuação das relações de poder no processo
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de investigação, a compreensão mútua entre o investigador e os sujeitos
de investigação, bem como as necessárias condições de confiança, cola-
boração e envolvimento de jovens nos processos de pesquisa, com inte-
resse para todos os envolvidos, pesquisadores e interlocutores.

Mas o atual ethos participativo na pesquisa tem-se alargado muito além
desta configuração epistemologicamente compreensiva. Tal como enfati-
zam os textos de Maria José Brites, Ana Nunes de Almeida e Ana Delicado,
e Daniel Meirinho e Ricardo Campos, os métodos participativos hoje não
se limitam ao gesto de dar a voz e ouvir as preocupações e experiências ju-
venis a partir das suas categorias e formas discursivas. São métodos que
também, e sobretudo, solicitam o envolvimento dos jovens nas ações e
decisões metodológicas, ao longo das várias fases do processo de pesquisa,
como colaboradores ativos na pesquisa e coprodutores de conhecimento.

Por contraste com as metodologias de investigação-ação, onde foram
beber a intenção socialmente transformadora, os métodos participativos
têm como premissa encontrar formas de envolvimento dos jovens como
sujeitos ativos na pesquisa e não como objetos passivos de investigação
(Beazley e Ennew 2006) – o que, na prática, remete para muitas formas
de participação possível, em fases diferenciadas (desde a definição do ob-
jeto de estudo até à própria análise e interpretação dos dados), e com
maior ou menor capacidade de intervenção juvenil no decorrer do pro-
cesso de pesquisa. Os exemplos apresentados neste livro colocam a par-
ticipação dos jovens sobretudo a nível do seu envolvimento no processo
de produção de dados, nomeadamente de imagens, onde algumas técni-
cas visuais não são aplicadas pelo investigador mas pelos próprios jovens.

Os métodos participativos partilham uma perspetiva transformadora
das estruturas sociais e emancipadora dos sujeitos, nomeadamente dos
que vivem em condições sociais mais vulneráveis, no sentido de os eman-
cipar dos constrangimentos que os oprimem. A investigação que as aplica
não se limita a descobrir novo conhecimento sobre jovens, mas desen-
volve formas de conhecimento colaborativo com e entre os jovens
(Morch 2005, 36-37). Envolve a investigação num projeto de mudança
social de determinados contextos e os jovens como atores dessa mu-
dança, colocando-os dentro do projeto de investigação como colabora-
dores no processo de tomada de decisões metodológicas e analíticas.

Novos dilemas éticos

Por fim, as novas tendências e os novos desafios metodológicos lan-
çados pela investigação com jovens vêm também imbuídas de novos
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dilemas éticos (Alderson e Morrow 2011; Fraser et al. 2004; Tisdall, Davis
e Gallagher 2009), muitos deles também refletidos neste livro. As ques-
tões relativas à ética de investigação estão, sobretudo, associadas às con-
dições de confiança e de respeito que os participantes merecem em cada
projeto de investigação, em termos da sua proteção face ao desenvolvi-
mento e aos efeitos do projeto, questões essas que também moldam os
métodos e os resultados. Mais do que fazer subsumir os atuais dilemas
e desafios éticos por entre procedimentos burocráticos que protegem
mais o investigador (perante investidas jurídicas) do que os participantes
dos estudos – como tem acontecido em grande medida nos anos mais
recentes –, pensar na ética de pesquisa envolve refletir criticamente sobre
os objetivos, os processos e as implicações da investigação sobre os in-
terlocutores, em todas as fases da pesquisa, nos seus eventuais danos e
benefícios de vária ordem.

Implica também o investigador pensar-se a si próprio enquanto pessoa
e a sua prática de pesquisa como prática social e relacional. Isto porque,
desde logo, os principais desafios da prática de pesquisa ocorrem nas in-
terações dos investigadores com os seus sujeitos, nos seus encontros de
pesquisa, na forma como os jovens são envolvidos voluntária e cons-
cientemente no estudo, como com eles se fala no decorrer do mesmo, o
que se lhes pergunta e como são escutados, o que deles se solicita no
processo de produção de dados. Por exemplo, o facto de os sujeitos de
pesquisa serem crianças, adolescentes ou jovens, leva a que os investiga-
dores tenham de ser sensíveis à questão das relações desiguais de poder
entre investigadores e sujeitos pesquisados, o que os coloca, desde o iní-
cio, numa situação social de maior vulnerabilidade, a acrescer a tantas
outras condições de vulnerabilidade partilhadas por tantos e tantas.

A disponibilidade de dados online e o desenvolvimento dos métodos
de pesquisa virtual são também novas condições de produção de dados
que presenteiam os investigadores com muitos desafios éticos nos tem-
pos mais recentes, ou pelo menos novas roupagens para velhos proble-
mas, relacionados com o consentimento informado e o anonimato, se
esse tipo de material deve ser considerado público ou privado e, de
acordo, se requer consentimento informado ou não. 

Nas atuais condições de pesquisa sobre jovens, ganham ainda grande
relevância os princípios relativos à obtenção do consentimento infor-
mado para obtenção e utilização das imagens, à definição de limites e
restrições de captação ou circulação das imagens, aos critérios da sua uti-
lização pública (em conferências, artigos ou livros), da sua propriedade,
da sua devolução aos sujeitos fotografados ou gravados em vídeo, ou
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ainda, no caso dos métodos participativos, princípios relativos à própria
autoria dos produtos de cada processo de pesquisa.

É neste contexto de novos terrenos juvenis que lançam novos desafios
de investigação e fazem emergir novos caminhos metodológicos, que
convidamos académicos, estudantes de pós-graduação, técnicos, especia-
listas e decisores políticos a trabalhar com jovens e sobre jovens, a acom-
panhar os caminhos de pesquisa trilhados pelos investigadores reunidos
neste livro. Este é o feliz resultado de continuadas trocas académicas de-
senvolvidas com os vários autores quer no âmbito da unidade curricular
Métodos e Técnicas Qualitativas,4 quer no âmbito do projeto «Tornando
profissões de sonho realidade: transições para novos mundos profissio-
nais atrativos aos jovens»,5 trocas essas que, pela relevância pedagógica e
científica que vieram a adquirir para todos, resolvemos partilhar com um
público mais abrangente.
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Lia Pappámikail
Maria Manuel Vieira

Capítulo 1

A (in)disponibilidade dos sujeitos
como objeto de estudo: 
reflexões a partir de duas pesquisas 
com adolescentes

Introdução

Neste capítulo iremos refletir sobre as especificidades da investigação
sociológica com adolescentes e suas famílias a partir do cruzamento de
duas experiências de terreno cujos resultados divergentes permitiram a
identificação de um conjunto de questões metodológicas relevantes. 

Na verdade, os manuais de métodos e técnicas em ciências sociais são
pródigos em alertar para o facto de a investigação científica não deixar
de ser ela mesmo um processo social, face ao qual o investigador tem de
estar devidamente munido para lidar com as dinâmicas que cada nova
pesquisa desencadeia. As propriedades sociais dos interlocutores – inves-
tigador e sujeito(s) da investigação –, as circunstâncias e as temporalidades
em que a pesquisa ocorre (grau de saturação da atividade de pesquisa no
território em análise, duração da relação empírica, ciclo de vida em que
o sujeito é captado, cenário da observação, só para mencionar alguns
exemplos), são apenas alguns dos ingredientes que se jogam decisiva-
mente neste processo. 

Pesquisar adolescentes, em particular, requer precauções adicionais por
parte do investigador. No quadro dos estudos de juventude, os adoles-
centes constituem um objeto específico dado o carácter especialmente
híbrido e transitório da sua condição. Mergulhado num duplo processo
de crescimento (físico) e amadurecimento (moral e cognitivo), o adoles-
cente exibe, com alguma frequência, algumas vulnerabilidades (Brevi-
glieri 2007), a mais importante das quais é a ambiguidade identitária que
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se manifesta na tensão entre uma reivindicação autonómica, em clara
desvinculação da tutela dos adultos, e uma (ainda) forte dependência
(económica e estatutária) dos seus progenitores, o que o aproxima da
condição tutelada da infância (Pappámikail 2011; 2013). Por outras pa-
lavras, a sua identidade (ainda muito provisória) vai-se construindo den-
tro destes limites dilemáticos – a pretensão à autonomia e a ausência efe-
tiva de condições (materiais e jurídicas) para lhe aceder. Neste processo
de construção de si ancorado num eu dubitativo, aqueles que partilham
a mesma condição, isto é, os pares desempenham um papel decisivo en-
quanto instância de validação identitária e abrigo existencial do adoles-
cente, amortecendo as angústias de trilhar sozinho a «descoberta do
mundo» e oferecendo um espaço vital de reconhecimento e celebração
coletiva (Singly 2006; Jarvin 2004).

Não raras vezes o processo de filiação intensiva nos pares é acompa-
nhado de um relativo fechamento ao mundo adulto (e aos adultos eles
próprios), não obstante a proclamada «abertura democrática» vigente,
nomeadamente, na família relacional moderna (Singly 2000). Um fecha-
mento que tenta, nem sempre com sucesso, defender o «mundo adoles-
cente» de um escrutínio adulto que pode ameaçar liberdades provisoria-
mente conquistadas ou sancionar práticas e representações culturais.

Importante será dizer que tais propriedades constitutivas da condição
adolescente na contemporaneidade não desqualificam o adolescente en-
quanto sujeito. À imagem de qualquer outro sujeito de pesquisa, com as
suas confissões, omissões e ambiguidades, ele apresenta-se ao investigador
como um indivíduo competente na produção de um discurso reflexivo
sobre os seus modos de vida, sobre a atribuição de sentidos que lhes con-
fere, e na (re)produção de códigos e linguagens culturais do grupo que
lhe serve de pertença (e referência) – códigos e linguagens especificamente
juvenis, com acentuada marca grupal e geracional. 

As especificidades do retrato analiticamente traçado do adolescente
têm potenciais consequências no desenho metodológico e na implemen-
tação da pesquisa empírica. Desde logo, porque o investigador exibe ele
próprio o estatuto de adulto, o que pode suscitar junto do interlocutor
adolescente efeitos conotativos com as figuras tutelares perante as quais
ele pretende afirmar-se como ser autónomo, desvinculado das subordi-
nações observadas na infância (progenitores, professores e outros adultos
significativos). Depois, porque sendo o adolescente um sujeito social em
construção – cujo palco privilegiado de experimentação se situa no uni-
verso dos pares, fonte de acolhimento e partilha existencial –, a relutância
no acesso e na partilha de informação com indivíduos exteriores ao grupo
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amical, da philia, pode revelar-se hipótese plausível com a qual o inves-
tigador se poderá deparar.

As reflexões que aqui apresentamos, a partir de duas pesquisas empíricas,
visam justamente evidenciar alguns dos possíveis impactos da especifici-
dade da pesquisa com adolescentes; em concreto, iremos debruçar-nos
sobre quatro momentos críticos que ambas as pesquisas tiveram de en-
frentar – com resultados bem distintos. Depois de apresentarmos breve-
mente os dois projetos em causa e de justificar as opções metodológicas
inicialmente adotadas, começaremos por refletir sobre as vicissitudes que
envolvem a etapa do acesso aos jovens-adolescentes, no que constitui o
primeiro momento crítico identificado. Conquistado o acesso, a seleção
dos contextos (cenários) da inquirição constitui um elemento não despi-
ciendo da investigação, como iremos discutir num segundo ponto. Em
contextos de copresença como o que caracteriza a técnica da entrevista
face a face (real ou virtual, através de meios tecnológicos), utilizada em
ambos os projetos, o momento da interação é particularmente crítico, uma
vez que envolve relações e negociações estatutárias cujo rumo pode reve-
lar-se decisivo para o desfecho da pesquisa. É também sobre essa questão
que nos debruçaremos com algum detalhe, cotejando procedimentos e re-
sultados obtidos em cada um dos projetos. Um último ponto que nos pro-
pomos debater prende-se com a mobilização do adolescente enquanto
parceiro de pesquisa. Em concreto, iremos problematizar os desempenhos
contrastantes exibidos pelos sujeitos das duas pesquisas no seu papel de
mediadores, a nosso pedido, no acesso às suas famílias – mais especifica-
mente, a um dos seus progenitores – enquanto ingrediente de uma estra-
tégia de triangulação intergeracional prevista em ambos os projetos. 

Para finalizar, tentaremos sistematizar as questões metodológicas mais
pertinentes retiradas do exercício comparativo aqui ensaiado.

Duas pesquisas com adolescentes: 
paralelismos e contrastes 

Os projetos: objetos e abordagens

Embora contemplando objetos de estudo relativamente distintos, os
dois projetos de investigação, já concluídos, que fundamentam a reflexão
teórico-metodológica aqui ensaiada apresentam alguma homologia, quer
no método – qualitativo, envolvendo a técnica da entrevista – quer na
abordagem adotada – a pesquisa intergeracional com pais e filhos ado-
lescentes.

A (in)disponibilidade dos sujeitos como objeto de estudo
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Com o projeto «O futuro em aberto: incertezas e riscos nas escolhas
escolares» (doravante pesquisa «Futuro») propusemo-nos estudar os pro-
cessos que envolvem as opções vocacionais realizadas por jovens alunos
em contexto escolar, enquanto dimensão da individuação.1 Com efeito,
na contemporaneidade, as escolhas vocacionais que os alunos são con-
vidados institucionalmente a fazer em determinadas etapas da escolari-
dade obrigatória, em nome da construção de um projeto (de vida) com
consequências no futuro, não deixam de constituir processos e momen-
tos críticos nas suas biografias, vividos de forma mais ou menos intensa,
envolvendo dúvidas e incertezas que cabe a cada jovem aluno enfrentar.

Nesse sentido, perscrutar o ponto de vista dos adolescentes, entender
o modo como interpretam essa experiência social, constituiu um dos ob-
jetivos centrais da pesquisa, com claras implicações metodológicas. 
A opção pela técnica da entrevista compreensiva (Kaufmann 1996), rea-
lizada de forma individual a alunos do ensino secundário pareceu-nos a
estratégia metodológica mais apropriada, uma vez que nos permitia re-
constituir uma dada trajetória escolar única, apurar os constrangimentos,
mas também os suportes que a envolveram, bem como o(s) sentido(s)
que ela assumiu/assume para o próprio.2 Neste caso, apesar das vantagens
reconhecidas à entrevista em grupo (focus groups) junto de crianças e jo-
vens – a possibilidade de acesso aos sentidos construídos no contexto da
cultura de pares; o maior equilíbrio de poderes entre entrevistador
(adulto) e entrevistado (criança ou adolescente) pelo facto de estes se en-
contrarem em maioria e em relação «entre si» na situação de entrevista
(Gubrium e Holstein 2001) –, o objeto de estudo em concreto parecia
aconselhar uma inquirição privada e não coletivamente transacionável. 

No mesmo sentido se posicionou a segunda pesquisa que inspira estas
reflexões, «Juventude, Família e Autonomia» (doravante pesquisa «Au-
tonomia»). Nesta investigação procurou-se examinar os processos de
construção da autonomia na adolescência, com particular destaque para
as negociações familiares da liberdade e da independência juvenis, quer
no espaço público quer no espaço privado do quarto e da casa.3 A in-
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1 Projeto financiado pela FCT (Projeto PTDC/CED/67590/2006), coordenado por
Maria Manuel Vieira e que decorreu entre 2008 e 2010.

2 Neste caso trata-se de alunos que já efetuaram uma primeira opção vocacional no
final do 9.º ano e que se encontram prestes a tomar uma decisão num futuro próximo
relativamente a etapas académicas ou profissionais subsequentes. No total, foram entre-
vistados 24 jovens alunos no âmbito deste projeto.

3 A pesquisa em causa, financiada por uma bolsa individual de doutoramento da FCT
(SFRH/BD/17053/2004), decorreu entre os anos de 2004 a 2010 no Instituto de Ciências
Sociais da Universidade de Lisboa, e foi levada a cabo por Lia Pappámikail.
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quirição dos jovens visava reconstituir os seus percursos e universos de
vida, entrecruzando, a partir do seu olhar e experiência, os vários territó-
rios em que circulavam: a casa, a escola, os espaços de sociabilidade,
entre outros. Ora, num registo que se adivinhava singular, a entrevista
individual afigurou-se, também, como a opção metodológica «natural»
a inscrever no desenho de pesquisa, ainda que complementada por ou-
tras técnicas como a observação, por exemplo.

Em ambas as pesquisas a componente intergeracional assumiu-se, igual-
mente, como um componente fundamental da investigação, ao permitir
uma texturização dos objetos. No caso da pesquisa «Futuro», sabíamos
que as escolhas vocacionais, embora protagonizadas no singular, não dei-
xam de ser processos bem mais complexos, feitos de constrangimentos e
possibilidades, e que envolvem direta ou indiretamente uma pluralidade
de «outros significativos» (Berger e Luckmann 1973): professores, pais,
orientadores escolares, amigos, entre outros. Os progenitores, em parti-
cular, assumem um lugar fulcral nesse processo, pelo suporte conferido à
escolaridade dos filhos. Na verdade, a centralidade que a escola assume
na contemporaneidade tem contribuído para instituir a escolaridade como
um novo laço de filiação entre pais e filhos (Cicchelli 2001). Assim, asso-
ciado ao sentido conferido pelos adolescentes à sua experiência escolar,
tínhamos ainda contemplado no desenho da pesquisa a pretensão de ex-
plorar a dimensão do apoio parental às escolhas vocacionais dos filhos,
ou seja, as dinâmicas informais de orientação e aconselhamento que de-
senvolvem (ou não) com os descendentes e, desta forma, captar elementos
de reciprocidade pais-filhos em termos escolares. O procedimento meto-
dológico passava, pois, pelo cruzamento de perspetivas intergeracionais
sobre o mesmo processo, em simetria com o adotado junto dos filhos –
entrevistas individuais (a um dos progenitores), guião com temáticas co-
muns – na convicção de que tal garantiria uma triangulação (Denzin e
Lincoln 2000) enriquecida pela informação a obter.

Também no caso da pesquisa «Autonomia», em que se perscrutavam
processos de construção de si, mobilizar outro ponto de vista, desta feita
sobre percursos de individuação em curso, revelou-se fundamental. Com
efeito, as vivências dos jovens adolescentes foram olhadas a partir de uma
plataforma de observação particular que é a família, em virtude de se lhe
reconhecer um protagonismo singular no processo de individuação. Ado-
tou-se, pois, um procedimento semelhante à pesquisa «Futuro»: cada
«caso» era constituído por uma entrevista individual ao jovem e outra
realizada com pelo menos um dos seus progenitores. Com este desenho,
também se pretendia promover a triangulação da informação recolhida,
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embora a aferição da verdade factual não fosse o principal objetivo, antes
importando o confronto entre duas narrativas sobre uma experiência
(parcialmente) partilhada (ver, a este propósito, Charmaz 2000; Janesick
2000; Maroy 1997; Stake 2000).

Várias são as razões que justificam a escolha da família, estando entre
as principais o facto de, apesar de as relações amicais serem nesta fase da
vida criadas em abundância, já as familiares são intensamente transformadas,
na medida em que o sistema de relações familiares e respetivos protago-
nistas são forçados à recomposição quando o jovem tenta aceder (com
maior ou menor dificuldade e empenho) à condição de indivíduo no
seio da família, reivindicando mais liberdade de ação e circulação. Este
processo estará orientado para a obtenção de uma maior simetria rela-
cional na família, ou seja, no sentido do reconhecimento mútuo da igual-
dade em dignidade e autonomia, amenizando os desníveis hierárquicos
vigentes durante a infância. Esta opção metodológica não negligenciou
a já reiterada centralidade dos pares nos processos constitutivos da iden-
tidade juvenil, antes significa que nos centrámos sobretudo na análise
do processo de ajustamento relacional recíproco à medida que, recor-
rendo aos termos de Breviglieri (2007), o adolescente cresce e amadu-
rece.

Não obstante, o desenho concebido para o trabalho empírico, utili-
zando estratégias de acesso e contextos de inquirição diferentes, resultou
em caminhos de pesquisa algo contrastantes. Como veremos ao longo
do capítulo, a similitude de forma (metodológica) não produz necessa-
riamente consequências processuais padronizadas, o que permite subli-
nhar a importância decisiva que as micro-opções de operacionalização
tomadas no decurso da empiria assumem na amplitude dos resultados
que se podem obter. Vejamos com detalhe os «momentos críticos» das
duas pesquisas.

Aceder aos sujeitos: do acesso conquistado ao acesso imposto

Como bem referem Booth et al. (2003), o processo de investigação
constitui um verdadeiro trabalho de artesanato, de contornos únicos e ir-
repetíveis, e que implica, frequentemente, reajustamentos no plano ini-
cial de pesquisa em função de circunstâncias várias, não totalmente con-
troláveis (recursos disponíveis, grau de abertura dos sujeitos e/ou das
comunidades locais à prática da inquirição, constrangimentos de tempo,
entre outros). Além disso, não raro a investigação enfrenta no seu decurso
imprevistos teórico-metodológicos oportunamente sinalizados por Mer-
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ton sob o termo «serendipidade», referindo-se «à experiência bastante
comum da observação de um dado imprevisto, anómalo e estratégico,
que se transforma em causa para o desenvolvimento de uma nova teoria
ou para a ampliação de uma teoria já existente, ou ainda que origina uma
pressão sobre o investigador para que dê um novo rumo à pesquisa, a
fim de ampliar a teoria» (Merton 1970, 172-173).

De entre os procedimentos nevrálgicos no plano da pesquisa empírica
está, justamente, o acesso aos sujeitos. Após definida a população/popu-
lações a inquirir, há requisitos incontornáveis a cumprir (Adler e Adler
2001). Desde logo, tratando-se a população-alvo selecionada de pessoas
tuteladas, ou membros de instituições, poderá haver lugar a uma nego-
ciação (mais ou menos intensa) por forma a obter autorização de acesso
por parte dos seus gatekeepers. O que nem sempre está garantido à par-
tida... Depois, ultrapassado este obstáculo, trata-se de negociar com cada
sujeito a sua participação voluntária na pesquisa, respaldada num con-
junto de procedimentos éticos comummente utilizados, e conquistar a
sua confiança.4

Ora, o acesso aos sujeitos constituiu claramente um «momento crítico»
das duas pesquisas em referência, e estratégias divergentes de condução
desta etapa determinaram desfechos distintos na investigação.

No caso da pesquisa «Autonomia», a inclusão dos entrevistados na
amostra resultou de um processo de aproximação gradual, aspeto que se
revelou crítico para desbloquear a relutância dos jovens em participar
ativamente em investigações permitindo ao pesquisador entrever a ri-
queza dos seus universos de vida. Atribuir ao processo de recrutamento
uma temporalidade razoavelmente longa contribuiu justamente para ga-
nhar a necessária confiança dos entrevistados, o que é aliás considerado
um elemento-chave no sucesso das pesquisas com crianças e jovens que
tendem, como já referimos, a exercer um fechamento defensivo em re-
lação aos adultos (Eder e Fingerson 2001; Danic, Delalande e Rayou
2006). 

4 Nomeadamente, quatro grandes princípios éticos gerais: a participação voluntária
dos sujeitos; o consentimento informado dos mesmos; a garantia de confidencialidade
e anonimato; e o seu esclarecimento quanto à utilização dos dados da pesquisa. É im-
portante frisar, no entanto, que tais princípios, postos em prática na investigação científica
em ciências sociais, são frequentemente temperados com alguma dose de dissimulação
na relação contratual entre pesquisador-pesquisado, dada a complexa gestão da «existência
dupla» do investigador, colocado entre o desígnio do distanciamento crítico (face ao seu
objeto de estudo e que lhe impõe reservas) que o trabalho científico exige e a proximidade
empírica que tem de estabelecer com os sujeitos da investigação, para que esta funcione
(Shilling e Mellor 2015).
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De facto, construiu-se ao longo desse processo uma relação próxima
com alguns jovens, pautada pela reciprocidade, mantida através do diá-
logo e da partilha regulares, com recurso deliberado aos códigos e lin-
guagens que lhes eram familiares, o que pode ter contribuído para mitigar
as resistências iniciais em relação a este «outro» adulto, apesar de tudo
«estranho». Importa esclarecer, porém, que mais do que um plano ins-
trumental, previamente arquitetado para o recrutamento dos 18 entre-
vistados pretendidos na amostra do estudo, procurou-se maximizar as
oportunidades disponíveis para o acesso à população em causa. Como
princípio norteador, esse sim previamente estruturado, a mobilização dos
jovens na sua condição de indivíduo singular (i. e. no espaço intersticial
entre os seus vários territórios de existência), ao invés de o fazer na sua
condição de filho (significando isto que os contactos iniciais eram feitos
junto do jovem e não dos pais), de aluno (através da escola ou de profes-
sores) ou enquanto membro de uma qualquer «tribo» ou cultura juvenil
(favorecendo eventuais enclausuramentos identitários).

Na verdade, a pesquisa exploratória decorreu na sequência de uma ini-
ciativa científica em que a pesquisadora participou como monitora. Uma
oportunidade, portanto, para estabelecer contactos privilegiados com jo-
vens (potenciais participantes), oriundos das três localizações selecionadas
para a inquirição (contexto urbano, periurbano e rural). A relação de fa-
miliaridade, criada num quotidiano partilhado, de forma breve, mas in-
tensa, e a manutenção posterior destes contactos através de dispositivos
relacionais virtuais (MSN Messenger, o mais utilizado canal de mensa-
gens instantâneas de então) contribuiu certamente para a «naturalidade»
com que as solicitações posteriores foram recebidas pelos jovens, que se
disponibilizaram prontamente para participar na investigação através de
uma entrevista presencial e, mais importante, para contribuir ativamente
para o recrutamento de outros entrevistados. 

Se a falta de reconhecimento enquanto indivíduos de pleno direito é
um dos aspetos que caracterizam as representações sociais da juventude
enquanto categoria cultural (dificultando, de certa forma, as interações
entre os jovens e os adultos), capacitar estes jovens para intervir como in-
termediários no acesso a outros jovens das suas redes de sociabilidade re-
velou-se, pois, uma estratégia certeira e largamente bem-sucedida. Mais,
tendo estes mesmos jovens já passado pela inquirição, confiou-se que a
sua experiência pessoal, partilhada na primeira pessoa com os potenciais
entrevistados, contribuísse para mitigar as expectáveis resistências e des-
confianças que Eder e Fingerson (2001) atribuem, entre outras razões, ao
desequilíbrio de poder (geracional, estatutário) entre investigador e sujeito.
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De forma geral, foi de facto o que aconteceu. No momento das entre-
vistas, algumas barreiras pareciam efetivamente já ter sido ultrapassadas
através do processo de intermediação, pelo que a recetividade foi a norma
e a entrevista pareceu constituir de facto mais um momento de empower-
ment (ser suficientemente importante para participar numa investigação
científica) do que de avaliação ou julgamento (perceção que pode refor-
çar barreiras defensivas no jovem que é solicitado a partilhar aspetos, al-
guns dos quais íntimos, do seu percurso e e da sua vivência). Realçar, por
fim, que a relação e o diálogo com os jovens inquiridos não findou com
o término da inquirição, uma vez que se procurou manter, de forma não
intrusiva, o contacto (virtual) com os entrevistados que o desejassem,
para desenvolver temas e precisar ou atualizar informações, mas também
para responder às solicitações dos jovens que por vezes queriam, sim-
plesmente, conversar sobre os seus quotidianos. 

Na verdade, a reciprocidade que garantiu a necessária empatia no mo-
mento da inquirição, fruto da «confiança» conquistada, teve como con-
sequência (senão deontológica, pelo menos ética) responsabilizar a in-
vestigadora perante os jovens que participaram na pesquisa, não
explorando aquilo que referimos como a vulnerabilidade intrínseca à
condição adolescente (hesitante e dubitativa como já se sublinhou) de
forma oportunista. Um compromisso que implicou, na pesquisa «Auto-
nomia», uma gestão flexível e, sobretudo, reflexiva do distanciamento
crítico (dos dados, mas também dos sujeitos) que as boas práticas da aná-
lise e interpretação empírica sugerem. Ainda que não subscrevamos, de
todo, uma perspetiva asséptica da investigação, não deixou de constituir
um dilema que contribuiu fortemente para robustecer a práxis metodo-
lógica da pesquisadora.

Por seu turno, no caso da pesquisa «Futuro», o procedimento condu-
cente ao acesso aos sujeitos seguiu um rumo bem diferente. O acesso aos
jovens adolescentes foi mediado por «adultos intermediários» (Danic,
Delalande e Rayou 2006): um «professor de contacto» em cada uma das
três escolas secundárias que tinham sido palco de anteriores etapas em-
píricas do projeto assumiu a tarefa de recrutar alunos a entrevistar (oito
em cada escola) que correspondessem aos critérios previamente fixados
pela equipa de investigação. Acreditávamos que assim garantiríamos, de
uma só vez, tanto a diversidade (social e académica) desejada no lote de
potenciais inquiridos, como a redução sensível do tempo de acesso aos
mesmos, uma vez que a injunção à participação voluntária dos alunos
na pesquisa seria previamente assegurada por quem, como os seus pro-
fessores, exerce sobre eles um certo ascendente. 
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Tal presunção veio a provar-se parcialmente errada. Se, de facto, a pes-
quisa aparentemente beneficiou da celeridade imprimida ao processo de
acesso à população jovem a inquirir, cumprindo os tempos apertados
previstos na planificação do projeto, esse acesso mediado acabou por ter
múltiplas consequências, uma das quais foi ficarmos dependentes dos
filtros impostos por terceiros – os professores de contacto – na apresen-
tação da pesquisa. Sem dominarmos o processo de negociação que pre-
cedeu o recrutamento de inquiridos, quer na apresentação dos objetivos
do projeto, quer nas dinâmicas de poder adulto-jovem envolvidas na an-
gariação (forçada?) de candidatos à entrevista, falhámos a etapa decisiva
– embora por vezes prolongada no tempo – da conquista da confiança
dos sujeitos a entrevistar. Chegados ao momento e ao local aprazados
da entrevista, deparámo-nos com jovens interlocutores revelando uma
gama variada de disposições à situação de copresença proposta – das mais
propícias às mais renitentes – o que, em alguns casos, constituiu um forte
entrave à cooperação dos participantes e, assim, à possibilidade de ma-
ximização da informação por eles prestada.

Contextos de inquirição: palcos formais 
ou cenários personalizados?

Outro dos «momentos críticos» no decurso do trabalho empírico
prende-se com a escolha dos espaços onde se desenrola a interação. Os
especialistas dos métodos e das técnicas de investigação em ciências so-
ciais há muito que advertem para a importância do cenário de interação,
cujas características (espaços privados, contextos anódinos, locais dema-
siado institucionais e/ou formais) podem condicionar, também, a adesão
dos sujeitos à pesquisa. 

Supondo que a escola seria um dos espaços familiares aos potenciais
entrevistados, propenso ao estabelecimento de um clima favorável à in-
teração, ao qual se somavam ainda qualidades de garantia da segurança
dos jovens a entrevistar, de preservação de privacidade absoluta do diá-
logo estabelecido (em cada escola foi-nos disponibilizada uma sala não
ocupada onde realizar as entrevistas) e, ainda – no que constitui uma di-
mensão não negligenciável na pesquisa – oferecendo as condições de res-
guardo envolvente favoráveis a uma adequada acústica, sem interferên-
cias ou ruídos que inviabilizem a transcrição dos diálogos gravados, cedo
elegemos este espaço como o mais adequado ao desenvolvimento desta
fase da pesquisa «Futuro». Não obstante, porventura pelo facto de não
representar para alguns jovens o seu verdadeiro «espaço natural» (Eder e
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Fingerson 2001), mas sim um espaço concebido pelos adultos que os jo-
vens são obrigados a frequentar, e com o qual alguns dos entrevistados
não têm uma experiência positiva, os efeitos de constrangimento não se
fizeram esperar: um certo sentimento de mal-estar, expresso em inquie-
tude corporal, tornou-se patente em alguns (ainda que não a maioria)
dos nossos jovens interlocutores ao longo da entrevista, como que an-
siando o momento da sua libertação daquele espaço. A este efeito poderá
ter-se somado um outro: o da eventual conotação da prática da entrevista,
suportada em perguntas contidas no guião, com práticas escolares de ava-
liação em estilo de «pergunta e resposta certa» (Eder e Fingerson 2001),
pelo facto de o local escolhido para a mesma ser o estabelecimento de
ensino. Neste caso, o estilo sintético e minimalista com que algumas res-
postas nos foram dadas pode ter origem no desígnio de objetividade re-
querido por certas práticas pedagógicas exercitadas em sala de aula.

Pelo contrário, na pesquisa «Autonomia», estabeleceu-se o quarto (ou
um espaço comum da casa familiar) como o cenário ideal para a realiza-
ção das entrevistas. Isto porque escolher contextos familiares para a rea-
lização das entrevistas, onde em princípio o entrevistado se sente à von-
tade e confortável, oferecia vantagens (Ruquoy 1997, 105 e segs.), mas
também porque explorar a relação dos jovens com os espaços domésticos
fazia parte do reportório de objetivos de pesquisa. No entanto, sendo o
investigador uma espécie de convidado num mundo privado (quando
não um verdadeiro intruso), espera-se deste um comportamento etica-
mente responsável, para além de cortês. Seguindo a recomendação de
Stake (2000, 447), a pesquisadora sentiu-se na obrigação de respeitar os
limites estabelecidos pelo pesquisado, mesmo que no limite isso tenha
implicado potenciais perdas a nível da informação recolhida. Assim,
quando o cenário ideal era negado, e foi-o numa minoria de casos, o
locus para a entrevista foi escolhido pelos jovens, supondo-se que estes
terão escolhido locais onde se sentiam confortáveis. Cafés que costuma-
vam frequentar com os amigos foi por norma a alternativa proposta,
quem sabe por preferirem garantir a privacidade da conversa num local
público, em virtude de os espaços supostamente privados serem «vigia-
dos» pela família, ou simplesmente por quererem realizar a entrevista
num local neutro, mantendo ainda assim alguma familiaridade. Em ne-
nhuma circunstância, há que notar, foi sugerido pelos entrevistados o es-
paço da escola ou a instituição da pesquisadora como solução para o en-
contro, o que não deixa de ser revelador, corroborando o que se disse
anteriormente, dos efeitos constrangedores que estes espaços podem exer-
cer nos jovens. 
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Ainda assim, é de realçar que as soluções encontradas nem sempre são
opções estrategicamente fabricadas, antes ajustamentos aos contextos e
ao momento. Na pesquisa «Autonomia» este arranjo exigiu, na prática,
assinalável disponibilidade da investigadora para múltiplas deslocações
(nem sempre as entrevistas se completaram num só momento), e uma
gestão complexa das temporalidades da pesquisa, o que nem sempre é
consentâneo com um trabalho espartilhado por calendários apertados,
articulação de equipas e recursos limitados.

Em todo o caso, e apesar de assinaláveis diferenças entre um quarto e
um café, tratava-se efetivamente dos «espaços naturais» recomendados
por Eder e Fingerson (2001), para além de uma oportunidade adicional,
no caso dos quartos, para a observação do espaço íntimo do entrevistado,
não traduzível numa descrição exclusivamente narrativa. Neste sentido,
a densidade discursiva conseguida na maioria das entrevistas pode ter
sido, efetivamente, potenciada por esta escolha, embora seja sempre di-
fícil isolar o contributo efetivo de cada procedimento metodológico para
o (in)sucesso do momento de copresença que constitui uma entrevista
compreensiva.

Inquirir jovens: gerir a distância estatutária

A fórmula de acesso adotada e a opção por um cenário «natural», for-
temente personalizado, parecem ter sido fatores decisivos para garantir a
partilha extensiva de informação por parte dos inquiridos na pesquisa
«Autonomia» sobre múltiplos aspetos do seu percurso e da sua experiên-
cia de vida, incluindo assuntos habitualmente resguardados do olhar
adulto (como os afetos e a sexualidade, por um lado, a conflitualidade
familiar e as práticas proscritas ou sancionadas como o consumo de dro-
gas ou de álcool, por outro). Ainda assim, o investigador não deixa de
ser um «adulto estranho». De facto, vários autores identificam a assimetria
relacional (em termos de poder e estatuto), alicerçada numa evidente e
incontornável maior ou menor distância geracional, como um dos prin-
cipais entraves na pesquisa com crianças e jovens. A entrevista como po-
tencial momento de violência simbólica não é, sabemos, um exclusivo
da investigação com estes públicos, sendo este aliás um tema largamente
identificado e debatido na literatura – desde logo Bourdieu (1993), mas
também Ruquoy (1997), Ferreira (2014), Shilling e Mellor (2015). Deste
debate tem resultado um conjunto de técnicas de mitigação dos múltiplos
«efeitos perturbadores», na expressão de Ferreira (2014), que as assimetrias
introduzem na interação. 
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No caso da pesquisa «Autonomia» poder-se-á afirmar, no entanto, que
à vista dos jovens a pesquisadora lhes terá surgido como uma adulta
jovem, o que, supõe-se, terá contribuído de forma relevante para ameni-
zação da assimetria geracional, pois a ter havido identificação, não terá
sido, parece, com a figura parental ou professoral, potencialmente mais
constrangedora. Não obstante, a assimetria não se reduz às disparidades
geracionais, havendo necessidade de lidar com os efeitos resultantes de
desníveis de natureza estatutária e de género. Por esta razão, alguns aspe-
tos, resultantes da reflexão acerca do trabalho de campo da pesquisa «Au-
tonomia», merecem, a nosso ver, uma referência mais detalhada. 

Primeiro, a tentativa de, como aconselha Ruquoy (1997, 109), ter pro-
curado ativamente enfatizar os atributos que favoreciam a empatia com
o entrevistado em detrimento de outros que poderiam ameaçá-la, através,
por exemplo, da forma como se apresentou a entrevistadora – optando
por um visual mais informal, e do tratamento (recíproco) na primeira
pessoa; ou promovendo discursivamente a proximidade com a experiên-
cia do jovem, introduzindo na conversa, sempre que nos pareceu perti-
nente, episódios, sentimentos e sensações vividas pela entrevistadora ou
por pessoas próximas com o objetivo de desbloquear eventuais receios
do entrevistado de que a experiência adolescente não seria suficiente-
mente válida para ser partilhada ou, pior, de que poderia estar a expor a
intimidade a um julgamento sancionador. Fez-se a este propósito uma
abordagem «criativa» ao processo de inquirição, procedendo a uma lei-
tura contextual de cada caso, identificando sempre que possível os aspe-
tos aparentemente mais críticos da experiência daquele jovem, e gerindo
desta forma a reciprocidade sem pôr em causa o protagonismo do relato
do jovem. Aceder aos mundos de vida dos adolescentes passa precisa-
mente, como aliás salientou uma das entrevistadas no decorrer do traba-
lho de campo, por ver reconhecido o valor das suas experiências sem
sombra de paternalismo, como tem defendido Honneth quando subli-
nha o contributo da reciprocidade e do reconhecimento para o equilíbrio
relacional entre indivíduos e grupos sociais (1995; 2007). 

De igual modo, tentou-se, sem artificialismos forçados que poderiam
reforçar os fechamentos que se queriam justamente evitar, ajustar a lin-
guagem e os termos em que foram propostos os temas constantes do
guião às características culturais do entrevistado, nomeadamente fazendo
referências oportunas a códigos e símbolos juvenis. Adicionalmente, há
que referir que os objetivos de pesquisa se traduziam num guião, semi-
directivo e aplicado com as necessárias «manhas» de entrevistador pru-
dente (Ferreira 2014), que cobria um conjunto de temas vasto. Tal per-
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mitia aos jovens falar abundantemente sobre aspetos das suas vidas que
«normalmente» não interessam muito aos adultos que os rodeiam, senão
para serem objeto de controlo e sancionamento, como as sociabilidades,
os afetos e os lazeres, por exemplo; o que amenizou sensivelmente o
peso de temáticas mais «adultocêntricas» como a escola e o futuro, pas-
síveis de gerar ou reforçar resistências. Como sublinham os autores já ci-
tados que refletem sobre esta população específica, falar com jovens e
crianças usando os seus próprios termos, dando destaque àquilo que é
central nas suas vidas, na sua perspetiva é, a par da escolha de «espaços
naturais», um contributo muitíssimo relevante para o sucesso junto de
um público potencialmente «relutante». É nossa convicção que parte do
sucesso verificado na adesão da maioria dos jovens à pesquisa «Autono-
mia» se deveu, sobretudo, à combinação destes fatores.

O mesmo não se verificou inteiramente na pesquisa «Futuro». Apesar
dos esforços que colocámos na redução das assimetrias estatutárias entre
o adulto-investigador e o adolescente-sujeito da investigação, tal não foi
totalmente conseguido. Alicerçados em saber e experiência consolidada,
não deixámos de exercitar, após a instalação na sala-cenário da interação,
um período de warm-up prévio ao início da entrevista para colocar o en-
trevistado à vontade e quebrar o gelo inicial, aproveitando também a oca-
sião para apresentar de forma simplificada mas entusiástica o tema e as
questões da pesquisa. Adotávamos assim uma atitude que entendíamos
como sendo de troca (e não uma «pilhagem», como sugestivamente refe-
rem Danic et al. 2006) de informações, como uma retribuição (contradá-
diva inicial) à «dádiva», no sentido maussiano do termo (Mauss 1983), de
tempo e informação que o entrevistado se dispusera a nos ofertar. 

Não deixámos, igualmente, de tentar inverter a situação assimétrica
de poderes ao colocar claramente o inquirido na posição de detentor de
um saber que cabe ao investigador (adulto) tentar conhecer e descobrir,
conferindo assim ao jovem relevância e poder (que o conceito de em -
powerment condensa com êxito). Não obstante tais estratégias metodoló-
gicas, e pese embora alguns dos adolescentes terem-se mostrado favorá-
veis a partilhar as suas histórias e as suas opiniões, lisonjeados com a
atenção específica prestada sobre as suas pessoas, outros assumiram a fi-
gura de «relutantes na resistência» (Adler e Adler 2001). Embora nenhum
se tenha negado a responder aos tópicos constantes do guião de entre-
vista, alguns dos sujeitos entrevistados resistiram a desenvolver de forma
detalhada algumas das questões. 

Pelas especificidades já várias vezes referidas – os adolescentes apre-
sentam uma identidade particularmente dubitativa e frequentemente não
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levada a sério pelos adultos –, sabíamos que estávamos perante um pú-
blico potencialmente relutante. A resistência à situação de entrevista po-
deria, certamente, configurar mecanismos de autofechamento, de defesa
contra potenciais intrusões à sua privacidade. Mas a experiência empírica
com esta população revelou que, para além dos cuidados particulares a
ter com o processo de acesso e com a escolha dos contextos mais propí-
cios para a interação, outros detalhes poderão ser também decisivos na
inquirição. Referimo-nos a dois deles. O tipo de guião utilizado na en-
trevista do projeto «Futuro» – semidiretivo, relativamente padronizado,
com temas bem identificados e questões definidas –, embora utilizado
com flexibilidade (na ordem e na fórmula de colocação de cada per-
gunta), não deixou de se revelar algo impositivo arriscando-se, porven-
tura, a passar ao lado das verdadeiras questões e pertinências colocadas
relativamente ao tema por parte dos jovens. As propriedades sociais da
pesquisadora, nomeadamente a idade, não terão também deixado de
produzir efeitos involuntários sobre o processo de inquirição: o facto de
a entrevistadora não só ser adulta, mas estar próxima da idade dos pais
dos adolescentes inquiridos, terá gerado um efeito de alterização – uma
clara diferença geracional – pouco propício à confidência, inibindo assim
uma narrativa mais espontânea e alongada por parte dos entrevistados.

Estes constrangimentos acabaram também por condicionar o rumo
da estratégia metodológica intergeracional prevista no desenho da pes-
quisa.

(Im)possibilidades de triangulação? O adolescente 
como filtro no acesso aos pais

Como afirmámos, o cruzamento de perspetivas geracionais sobre os
temas em estudo esteve desde o início no horizonte das duas pesquisas.
Em ambas reconheceram-se as mais-valias que este procedimento poderia
trazer para o conhecimento, através de uma triangulação que se adivi-
nhava proveitosa. Entendendo-se a triangulação como «uma mostra si-
multânea de realidades múltiplas e refratadas» resultante de uma «com-
binação de procedimentos metodológicos múltiplos, de materiais
empíricos, de perspetivas e observadores num mesmo estudo», em suma,
«uma estratégia que acrescenta rigor, ênfase, complexidade, riqueza e pro-
fundidade a qualquer inquirição» (Denzin e Lincoln 2000, 5-6), vislum-
brava-se nesta estratégia cruzada um conjunto de vantagens potenciais:
vantagens epistemológicas – ampliação de elementos (alternativos) de
validação; vantagens teóricas – a distanciação acrescida do investigador
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face às múltiplas narrativas pode permitir captar insights acrescidos que
emprestam nova robustez teórica ao quadro teórico inicial; e, ainda, van-
tagens analíticas – a possibilidade de construir roteiros comparativos de
pertinência intergeracional, acrescentando densidade analítica aos dois
estudos.

Contudo, a possibilidade de triangulação sofreu os efeitos das opera-
ções empíricas realizadas em cada uma das pesquisas.

Quanto à pesquisa «Autonomia», à exceção de um caso, marcado por
forte conflitualidade familiar, foi possível entrevistar pelo menos um dos
progenitores de todos os jovens inquiridos, o que até certo ponto sur-
preendeu inclusivamente a pesquisadora, preparada para deixar cair al-
guns casos: quer devido à recusa do jovem em que entrevistássemos os
seus pais, quer, também, à possível recusa dos progenitores. Mais uma
vez, acreditamos que a confiança estabelecida e o acesso ao «cenário na-
tural», doméstico na maioria dos casos, constituíram elementos favorá-
veis ao sucesso de uma demanda à partida complexa e pejada de barreiras.
Senão, vejamos.

De facto, o «contrato» informalmente estabelecido com cada jovem
durante o processo de recrutamento esclarecia desde logo as intenções
da pesquisadora, ou seja, o desejo de ao seu testemunho se somar o de
um dos seus progenitores. Brevemente, dava-se conta das garantias éticas
de que o cruzamento da informação tinha somente fins analíticos, ga-
rantindo às partes total reserva sobre o que havia sido partilhado pelo
outro. Mais, sempre que desejassem, poderiam solicitar que a informação
partilhada ficasse de fora da análise, o que veio a acontecer numa ou
noutra situação em que o entrevistado reportou situações, na sua pers-
petiva, sensíveis ou melindrosas. Facto é que, à exceção do caso já refe-
rido, nenhum jovem colocou problemas a que posteriormente os pais
fossem entrevistados, manifestando disponibilidade para colaborar na
intermediação.

Com efeito, no final da entrevista, recordou-se-lhes o desenho de pes-
quisa e os propósitos do enfoque intergeracional, procurando perceber
se a concordância inicial se mantinha, e, não se registando recuos, foi
solicitado que mediassem o contacto com os pais, à semelhança do que
alguns já haviam feito com os seus pares, explicando-lhes os objetivos
da entrevista (mais tarde reiterados, presencialmente, pela pesquisadora)
e obtendo (ou não) a sua aceitação. No mesmo momento foi pedido,
também, um contacto dos pais (o telefone fixo, por norma) para mais
tarde a investigadora poder contactar e agendar então o encontro. Sem
que tivesse sido essa a intenção inicial, este procedimento acabou por
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garantir que, nos poucos casos em que os jovens se «demoraram» ou se
«esqueceram» de estabelecer a ponte, a entrevistadora pôde, mais tarde e
em último caso, proativamente construí-la. 

De facto, se é verdade que, quando contactados, a maioria dos pais já
estava ao corrente do assunto, um reduzido número não sabia que a par-
ticipação na pesquisa do seu filho ou filha também pressupunha um con-
tributo seu. Em suma, mesmo tendo sido necessário nestes casos um adi-
cional (re)enquadramento da pesquisa, com a explanação dos seus
objetivos, bem como dos procedimentos éticos adotados, com total fle-
xibilidade da entrevistadora para se acomodar às limitações e constran-
gimentos dos entrevistados, em todos os casos se garantiu, como se
adiantou acima, a participação de pelo menos um dos progenitores. Não
sendo possível falar de uma relação de «confiança» construída ao longo
de um período de aproximação mais ou menos longo (a relutância por
parte de entrevistados adultos pode, aliás, ter outras explicações e implicar
outras estratégias metodológicas) há que reconhecer que, com alguns,
até já tinha havido um momento formal de apresentação aquando da
visita ao domicílio para a realização da entrevista ao jovem. A pesquisa-
dora não lhes era, portanto, totalmente «estranha», o que poderá ter fa-
cilitado a decisão de aceitar participar.

Superada a etapa mais problemática, o acesso à população, a perceção
que ficou do trabalho de campo com este grupo foi que a temática da
entrevista – o exercício da parentalidade, com as suas angústias, dúvidas
e hesitações – constituía efetivamente para a maioria um tema crítico
que valia a pena ser explorado e partilhado. Na verdade, tratando-se de
uma sociedade de entrevista como sublinham Fontana e Frey (2000, 646-
-647) – familiarizada, portanto, com um mecanismo de inquirição em
troca de informação relevante –, também aqui se constatou que os sujeitos
aproveitaram a oportunidade (porventura rara no seu quotidiano) para se
pensarem e falarem sobre si e sobre as suas experiências, num registo mais
ou menos reflexivo (Bourdieu 1993, 915; Kaufmann 1996, 63). 

Em contraste, na pesquisa «Futuro» os desenlaces dos procedimentos
previstos foram francamente desanimadores. Neste caso, também, o
acesso aos pais tinha sido concebido no desenho da pesquisa através do
recurso à mediação dos filhos. Aquando do término de cada uma das 
24 entrevistas realizadas, explicámos a cada jovem adolescente a etapa
subsequente da pesquisa, que passava pela entrevista individual a um
dos seus progenitores (pai ou mãe). Frisámos bem que o que pretendía-
mos era captar diferentes olhares sobre os processos de escolha vocacio-
nal – não unanimismo de opiniões – e que nada do que tinha sido dito

A (in)disponibilidade dos sujeitos como objeto de estudo

49

01 Pesquisar Jovens Cap. 1.qxp_Layout 1  25/10/17  15:22  Page 49



Pesquisar Jovens

50

pelo próprio seria desvendado junto dos pais. Nesse sentido, solicitámos
a ajuda do jovem no processo de pesquisa, através da entrega de uma
carta fechada dirigida aos pais, previamente elaborada pela equipa de pro-
jeto, em que explicávamos brevemente o propósito da pesquisa, exortá-
vamos à colaboração do pai/mãe no sentido da concessão de entrevista,
acentuando a sua relevância para o sucesso da mesma, e dando garantias
de anonimato e confidencialidade da informação obtida. Para tanto, era
apenas necessário que fosse completada uma carta de autorização, já an-
tecipadamente redigida, com um contacto (telefone, telemóvel ou e-mail)
que permitisse a posterior marcação de entrevista, carta essa a incluir
num envelope previamente selado e preenchido pela equipa de projeto
com a morada de envio, pronto a ser expedido...

Crentes de que o processo seria eficaz, dada a familiaridade que o ado-
lescente entretanto teria com o conteúdo das questões (relativamente
neutras e não problemáticas, ou seja, não particularmente sensíveis e in-
vasivas da privacidade do inquirido, acreditávamos nós) e a capacidade
de injunção à participação que por esse facto poderia exercer sobre um
dos seus progenitores, ficámos a aguardar o retorno da correspondência.
Contudo, das 24 cartas entregues em mãos aos entrevistados, apenas 
duas regressaram à equipa com os contactos necessários para marcação
de entrevista. Este imprevisto apanhou-nos totalmente de surpresa, cons-
tituindo um momento particularmente crítico no decurso da empiria. 
E determinou quer a reorientação dos procedimentos de pesquisa, quer
uma profunda reflexividade teórico-metodológica acerca dos processos
que terão estado na base deste insucesso.5 Neste caso, a capacitação ado-
lescente na assunção do papel de go-between entre o investigador e a fa-
mília para o pedido solicitado ter-se-á refratado em múltiplas interpreta-
ções possíveis – do puro desinteresse/esquecimento, passando pelo
julgamento da (in)competência parental para uma situação de entrevista,
até ao desejo de preservação de uma certa opacidade da sua identidade
e do monopólio da narrativa sobre si, desvinculado de discursos tutelares
sobre a sua pessoa – que, maioritariamente resistentes aos nossos desíg-
nios, acabaram por curto-circuitar o sucesso desta estratégia metodoló-
gica.

5 Em outra publicação procedemos ao relato mais detalhado dos procedimentos em-
píricos envolvidos nesta fase do projeto «Futuro» e ao desenvolvimento de hipóteses teó-
rico-metodológicas que poderão ter produzido este fenómeno (Vieira 2017, no prelo).
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Conclusão

Neste capítulo propusemo-nos examinar, respaldadas numa reflexivi-
dade metodológica que só alguma distância do exercício de terreno per-
mite, as especificidades do trabalho com um público específico – os ado-
lescentes – e de uma abordagem particular – a intergeracional. 

Os planos metodológicos arquitetados para ambas as pesquisas, apoia-
dos desde a sua génese pelos inúmeros manuais especializados, plenos
de alertas e recomendações, pareciam oferecer, à partida, garantias de su-
cesso. No entanto, como vimos, o desenrolar de ambas as pesquisas,
cujos bastidores aqui expusemos, desafiaram os pressupostos e as crenças
teóricas e metodológicas inscritas de forma otimista no seu desenho. Su-
jeitos às condicionantes de tempo e contexto, imprevistos e constrangi-
mentos diversos, a pesquisa faz-se tanto da aplicação de planos e proto-
colos metodológicos rigorosos, com vista à «fiabilidade» dos dados
recolhidos, como de adaptações e ajustamentos, solicitando permanen-
temente flexibilidade, competência indispensável ao investigador que se
move nos terrenos qualitativos.

Procurámos mostrar, ao longo do capítulo, como para alguns dos «pro-
blemas» ou «dilemas» surgidos nas duas pesquisas foram ensaiadas solu-
ções, com maior ou menor sucesso nos seus resultados. Valerá a pena
elencá-las, registando aqueles que considerámos os aspetos mais críticos
que poderiam, caso fosse possível voltar ao ponto de partida, ter ditado
outros resultados.

Em primeiro lugar, sem dúvida, o processo de acesso à população em
estudo. Potencial «problema» em qualquer investigação sociológica, tra-
tando-se de adolescentes importa assegurar algumas condições parti -
culares. Por serem, até aos 18 anos, menores de idade, o consentimento
por parte dos progenitores ou outro guardião legal deve ser assegurado.
Porém, um excessivo formalismo no modo como é obtido, contrário até
certo ponto à lógica intrinsecamente flexível da investigação qualitativa,
como justamente sublinha Ferreira (2014), bem como o modo como é
interpretado pelo adolescente, pode ter efeitos perversos na investigação:
um sujeito «recrutado» (com recurso, quem sabe, a dinâmicas de autori-
dade totalmente alheias ao pesquisador, como se viu na pesquisa «Fu-
turo») pode até participar na investigação. Mas não se garantindo uma
participação voluntária e comprometida, as barreiras à partilha de infor-
mação estarão reforçadas antes mesmo de se dar o momento da intera-
ção. Uma temporalidade adequada a uma aproximação gradual do ter-
reno, e o recurso a informantes privilegiados para a intermediação com
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os pares, claramente capacitadora dos sujeitos, podem, por contraste,
contribuir para conquistar a indispensável «confiança», mitigando resis-
tências e relutâncias. 

Por outro lado, se o acesso aos atores é uma etapa complexa e funda-
mental, plena de armadilhas que condicionam o desenrolar da pesquisa,
não menos importantes se revelaram os cenários «escolhidos» para o mo-
mento de partilha presencial que constitui a entrevista. Ambas as pesquisas
recorreram ao mesmo argumento quando desenharam o protocolo de
pesquisa: o recurso a um «espaço natural» dos jovens inquiridos como re-
comendam as boas práticas. Contudo, a leitura por parte do sujeito de
investigação daquilo que é um espaço natural (no sentido de espaço pro-
pício à produção da desejada densidade narrativa) revelou-se distinta, com-
prometendo o processo de recolha da informação. No caso da pesquisa
«Autonomia» sugeria-se o quarto, mas deu-se liberdade ao sujeito para es-
colher o local que o entrevistado entendesse mais adequado. Já na pes-
quisa «Futuro», por razões que oportunamente se explicaram, aos inves-
tigadores foi atribuído um espaço da escola onde puderam realizar as
entrevistas previamente agendadas pelos «adultos intermediários». É difícil
determinar se foi o espaço em si a exercer um efeito constrangedor se foi
o modo como foi definido. Tratando-se de um sujeito carente de reco-
nhecimento social, dar ao jovem o poder de escolher o local, ainda que
com recurso a um quadro predefinido de opções possíveis pode, face ao
exposto, constituir uma estratégia interessante. Ainda que os insucessos
metodológicos só o sejam na aparência, pois também os silêncios nos in-
formam do objeto em estudo, quem sabe se caso tivesse sido possível aos
investigadores da pesquisa «Futuro» sugerir aos entrevistados que esco-
lhessem, dentro da escola, um local onde se sentissem confortáveis, o re-
sultado não teria sido diferente?

Assegurados interlocutores e cenários, a entrevista constitui sempre,
ainda assim, um encontro entre (dois) «estranhos». O estranhamento
pode ser mitigado, como se argumentou, através de um processo de apro-
ximação gradual e de conquista de confiança, mas por mais bem-suce-
dido que este seja não é capaz de eliminar jamais, por si só, a assimetria
inerente ao posicionamento investigador-investigado. Com este, como
com outros públicos especialmente «relutantes», vários atributos do in-
vestigador – alguns dos quais ele não pode manipular, a começar na
idade, passando pelo género e não esquecendo o poder estatutário con-
ferido pela condição de adulto e investigador – colocam desafios à inte-
ração. A reflexão sobre o trabalho de campo das duas pesquisas leva a
crer que os efeitos de identificação (ou alterização) desempenham, no
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caso do trabalho com os adolescentes, um papel particularmente impor-
tante. Assim, tentar dissociar o entrevistador da categoria com que pode
ser identificado – adulto, pai, mãe ou professor(a) – reforçando proati-
vamente atributos empáticos, através do uso credível de uma linguagem
«juvenil», reconhecendo códigos e símbolos culturais «exclusivos», ou
optando por uma apresentação informal, pode contribuir para amenizar
a assimetria, favorecendo momentos de comunicação não violenta sim-
bolicamente.

Na verdade, os jovens, fruto da omnipresença da forma escolar nas
suas biografias, estão muito familiarizados com o formato da entrevista,
muito embora com mais frequência para propósitos de avaliação – de
conhecimentos nomeadamente – do que propriamente partilha de in-
formação, livres de qualquer sancionamento normativo. Deste modo,
pudemos a partir das experiências empíricas debater a forma como a en-
trevista pode constituir uma experiência constrangedora para quem pro-
cura obter alguma informação, libertada a custo e de forma não raras
vezes lacónica por um não menos constrangido entrevistado, por con-
traste com uma experiência capacitadora, em que o jovem entrevistado
pode ensaiar o (re)alinhamento de uma narrativa identitária, desenvol-
vendo competências reflexivas.

Por fim, fruto da homologia entre desenhos de pesquisa, foi possível
examinar como diferentes formas de operacionalização de uma pesquisa
intergeracional produziram resultados díspares. Com efeito, numa das
pesquisas, a «Autonomia», foi possível concluir com sucesso a triangula-
ção de casos almejada, realizando entrevistas a praticamente todos os
progenitores dos jovens participantes, ao passo que na outra, a pesquisa
«Futuro», sucedeu o contrário. Uma análise crítica dos procedimentos
adotados permite-nos avançar com a hipótese de que a capacitação do
jovem para a intermediação com outros potenciais sujeitos de pesquisa
enquanto estratégia de mobilização terá melhores resultados se o com-
promisso do jovem com a investigação, alimentada porventura por uma
crença sobre a sua pertinência e/ou utilidade, já estiver estabelecida. Pos-
sibilidade que, tendo em conta as dificuldades no acesso e no processo
da própria entrevista, parece ter sido, irremediavelmente, posta em causa
na pesquisa «Futuro». Ainda assim, mesmo acreditando nas virtudes de
uma abordagem singularizada, cimentada por contactos regulares prévios
e posteriores ao momento da inquirição, é forçoso realçar o facto de ter
sido possível na pesquisa «Autonomia», em função da existência desses
mesmos contactos, reiterar as solicitações junto dos jovens, quando se
pressentia que estas tivessem ficado num (in)voluntário esquecimento.
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Ou seja, talvez se não tivesse sido assegurada essa salvaguarda, o desfecho
se tivesse assemelhado mais ao da pesquisa «Futuro».

Em suma, o diálogo aqui plasmado, revisitando o percurso metodo-
lógico de duas pesquisas e seus (in)sucessos, permitiu clarificar (valiosas)
aprendizagens metodológicas, e não só. Com efeito, importa notar que
a riqueza da informação produzida se encontrou não só naquela que
fomos capazes de recolher, mas também naquela a que não conseguimos
aceder. Esta última permite ao investigador comprometido com o co-
nhecimento (muito diferente do investigador que oculta ou dissimula os
dados empíricos que contrariam as suas formulações) produzir reflexivi-
dade teórico-metodológica e, assim – espera-se! – contribuir para o pa-
trimónio de saber sobre o objecto.
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Capítulo 2

Conversas entre jovens: 
o uso youth-friendly de grupos focais

Introdução

Conversar é dos atos sociais que, provavelmente, têm produzido mais
dados na pesquisa em sociologia. Desde a simples «conversa etnográfica»,
informal, que ocorre como parte dos processos de observação de campo
desenvolvidos pelo pesquisador, até aos protocolos mais ou menos for-
malizados de entrevista, individual ou grupal, as «conversas» induzidas
pelo pesquisador com os sujeitos de estudo têm sido dispositivos meto-
dológicos privilegiados na pesquisa qualitativa em ciências sociais. 

Apesar da sua natureza dialógica, esses dispositivos não são equipará-
veis a simples conversas quotidianas. Como já foi argumentado anterior-
mente (Ferreira 2014, 982-983), qualquer situação de entrevista corres-
ponde a uma situação excecional de comunicação verbal, em circunstâncias
que envolvem um encontro privado sujeito a regras explicitas de anoni-
mato e confidencialidade da informação partilhada; localizado no tempo
e no espaço, e sempre a pedido do investigador; e formalizado em torno
de papéis claros, onde cabe ao entrevistador lançar questões sobre os tó-
picos que lhe interessam e aos entrevistados dar resposta às solicitações
do primeiro.

Está, no entanto, entre as «artes e manhas do entrevistador» saber apla-
car os dispositivos de excecionalidade dessas circunstâncias (formalidade,
guião, gravadores, câmaras, instalações, etc.), e armar-se dos artifícios de
naturalidade que levam a que os interlocutores sintam essa interação
como um momento de conversa interessante, mais do que interessada
ou até interesseira. Descontração e discrição na manipulação dos equi-
pamentos, empatia e abertura ao outro, disponibilidade na escuta e es-
pontaneidade na pergunta, são atitudes do entrevistador no sentido de
suscitar a colaboratividade e o empenho dos interlocutores na situação

57

02 Pesquisar Jovens Cap. 2.qxp_Layout 1  25/10/17  15:22  Page 57



de entrevista, para que esta se torne num diálogo mutuamente relevante
e significativo (Ferreira 2014, 986-987).

Este é um desafio com particularidades acrescidas quando a investiga-
ção tem jovens como sujeitos de pesquisa. Isto porque as experiências
juvenis com dispositivos dialógicos de inquirição por parte de adultos
significativos, como pais ou professores por exemplo, podem ser asso-
ciadas a dispositivos adultocêntricos de avaliação ou de controlo social
através da pergunta. Podem também ser experiências (pres)sentidas pelos
jovens como envoltas em paternalismo, pois muitas vezes as instituições
que mais de perto os enquadram pretendem ouvir as suas vozes, mas de
uma forma mais consultiva do que deliberativa. Este quadro de expe-
riências juvenis pode redundar em efeitos de «relutância» (Adler e Adler
2001) ou até mesmo de não cooperação dos jovens na partilha de dis-
cursos densos perante determinados dispositivos formais de inquirição,
nomeadamente quando estes são operados a partir de adultos.

Tornar esses dispositivos o mais youth-friendly possível foi um desafio
encarado desde o início do projeto «Tornando profissões de sonho reali-
dade: transições para novos mundos profissionais atrativos aos jovens».1

O objetivo central desse projeto foi conhecer como são socialmente pro-
duzidos as aspirações, os projetos e os trajetos de formação e inserção
profissional de jovens envolvidos em «novas profissões de sonho» – no-
meadamente nas ocupações de DJ, cozinheiro, modelo e futebolista. 

O estudo desenvolveu-se segundo protocolos de natureza qualitativa,
onde a reflexividade discursiva dos jovens envolvidos teve um lugar pri-
vilegiado de análise.2 De forma a estimular essa reflexividade, acionaram-
-se sequencialmente duas técnicas clássicas de produção de dados discur-
sivos através de dispositivos dialógicos de inquirição – o grupo focal,

Pesquisar Jovens

58

1 Financiado pela FCT, PTDC/CS-SOC/122727/2010. Para uma descrição mais deta-
lhada do projeto, bem como para acessar aos instrumentos metodológicos usados e prin-
cipais produtos, ver o website http://newdreamjobs.wix.com/dreamjobs 

2 Em articulação com o foco discursivo, também se exploraram protocolos de obser-
vação direta e de captação de imagens em vídeo, em momentos de aprendizagem e de
avaliação dos jovens nos contextos de formação que foram objeto de estudo. O principal
objetivo para o recurso à observação e captação de imagens foi ter acesso às práticas con-
cretas e incorporadas dos jovens no exercício prático das suas ocupações, de difícil acesso
através da reflexividade discursiva produzida através de técnicas dialógicas de inquirição.
Esse material imagético também permitiu a realização do documentário Para além da
Fama: Bastidores de Novas «Profissões de Sonho» (online no Youtube), usado na disseminação
e no debate dos resultados deste projeto de uma forma mais acessível e adequada a públicos
não académicos, nomeadamente públicos juvenis. Para uma discussão sobre este tipo de
produto no âmbito académico ver, neste livro, a contribuição de Maria João Taborda.
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numa primeira fase, e a entrevista individual, numa segunda fase. Pro -
curou-se que cada uma dessas técnicas, na especificidade das suas condi-
ções de aplicação, produzisse dados de natureza diferenciada mas com-
plementar, no sentido de abordar diferentes aspetos do objeto de estudo.

Considerando a experiência de trabalho de campo nesse projeto, da-
remos especial relevância à forma como a técnica de grupo focal foi apli-
cada e articulada com a técnica de entrevista individual, no sentido não
apenas de gerar dados de natureza analiticamente distinta, mas também
de, no decorrer do processo de pesquisa, propiciar as condições necessá-
rias para o estabelecimento de uma relação de confiança institucional e
interpessoal entre jovens e pesquisadores, favorável à partilha de narrati-
vas densas sobre o exercício dessas quatro «novas profissões de sonho»,
as suas motivações, expectativas e percursos de formação e inserção pro-
fissional. Este texto propõe, assim, refletir sobre os objetivos metodoló-
gicos e os cuidados técnicos tidos no contexto da preparação e aplicação
de grupos focais, no sentido de propiciar aos jovens participantes condi-
ções de interação que permitam a mitigação do contexto de exceciona-
lidade inerente a essa técnica e, desta forma, torná-la o mais youth-friendly
possível.

O grupo focal é uma técnica específica de produção de dados discur-
sivos em contexto grupal que começou por ser desenvolvida no campo
dos estudos de comunicação, publicidade e marketing, onde acabou por
estabelecer um corpus canónico de regras próprias e relativamente padro-
nizadas, orientado sobretudo por princípios de economia de tempo na
pesquisa exploratória sobre hábitos de consumo e teste de produtos e
marcas (Barbour 2007, Bloor et al. 2001, Krueger e Casey 2000, McDo-
nald 1993, Morgan 1996). Quando transferidos para o contexto das ciên-
cias sociais, a partir de meados dos anos 1980, muitos dos preceitos ca-
nónicos estipulados para a condução de grupos focais começaram a ser
revisitados e reconsiderados, no sentido de as suas potencialidades heu-
rísticas serem plenamente aproveitadas com diversos tipos populacionais
(Morgan 2001; Smithson 2000), nomeadamente juvenis (Weller 2006). 

Considerando a relevância social, sociologicamente constatada, das
dinâmicas de grupo de pares nesta fase do percurso de vida, o grupo focal
revelou-se, de facto, uma técnica muito heurística na produção de dados
discursivos entre os jovens que participaram no estudo «Tornando profis-
sões de sonho realidade», justificando a reflexão sobre vários efeitos dessa
técnica à luz da especificidade da condição juvenil dos sujeitos pesqui-
sados.

Conversas entre jovens: o uso youth-friendly de grupos focais
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Efeitos de expectativa: 
a criação de uma relação de confiança

A entrada no campo, como se faz e por onde se faz, é um momento
crucial que tem implicações efetivas na forma como a pesquisa empírica
se desenvolve e, consequentemente, na qualidade dos dados empíricos
produzidos. Conquistar a confiança (pessoal e institucional) dos interlo-
cutores e dos sujeitos empíricos nos investigadores e modelar as suas ex-
pectativas perante os objetivos da pesquisa é uma condição que deve ser
estabelecida desde o momento de entrada no campo, devidamente acau-
telada e projetada antes desse primeiro passo.

No trabalho de pesquisa empírica do projeto «Tornando profissões de
sonho realidade» começou por identificar-se e selecionar-se diversos con-
textos formativos em cada uma das quatro ocupações em análise, onde
fosse possível encontrar jovens aspirantes com perfis sociais diferencia-
dos. Mais do que apenas o ato burocrático de contactar cada contexto
formativo telefonicamente, por correio eletrónico ou face a face, com
vista a obter uma autorização formal para falar coletiva e individualmente
com alguns dos seus formandos, procurou-se no primeiro contacto iden-
tificar e estabelecer uma relação mais aprofundada com, pelo menos, um
representante institucional de cada contexto formativo, sujeitos que de-
tivessem uma posição de responsabilidade na formação e/ou divulgação
dos cursos relacionados com as ocupações em análise. Depois de uma
conversa inicial onde foram sumariamente enunciados os objetivos da
pesquisa, solicitava-se a esses interlocutores privilegiados – desde o diretor
da escola ou presidente do clube, passando pelo professor, formador ou
treinador, até ao relações públicas ou psicólogo do contexto formativo,
etc. – a sua disponibilidade para nos falar de uma forma mais prolongada
sobre o seu contexto de atuação. 

No decorrer dessa conversa, que configurava de facto uma entrevista
de natureza semidiretiva, cada interlocutor começava por ser incentivado
a contar a história da escola, as suas especificidades e continuidades no
contexto geral da respetiva área de formação em Portugal, orientações e
formas de atuação pedagógica, perfis de formandos, prosseguindo com
questões mais gerais sobre as motivações e os significados que levariam
cada vez mais jovens a procurarem essas áreas de formação e de profis-
sionalização. Acreditou-se – e assim aconteceu – que essa entrevista faci-
litaria a entrada dos pesquisadores em cada um dos contextos formativos
selecionados e o posterior contacto com os jovens estudantes, na medida
em que criaria junto dos interlocutores institucionais uma visão mais
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concreta sobre os objetivos e as formas de proceder do projeto, maior
familiaridade com os membros da equipa responsáveis pelo trabalho de
campo, bem como um sentimento de participação ativa na pesquisa, não
se cingindo ao estatuto de facilitador no acesso aos jovens. No fundo,
essa entrevista deu aos interlocutores institucionais um suplemento de
realidade que veio responder aos seus eventuais efeitos de expectativa sobre
o estudo, resultantes do que esperam e motiva os interlocuto res a con-
cederem a um desconhecido o seu tempo, opiniões e, em última instân-
cia, o acesso facilitado aos seus alunos.

A realização dessas primeiras entrevistas proporcionou, de facto, con-
dições favoráveis ao estabelecimento de uma desejável dose de confiança
institucional na equipa de pesquisa por parte de cada um dos contextos
formativos, facilitando o posterior acesso aos jovens que os frequentavam
e o desenvolvimento das subsequentes etapas da pesquisa. Na grande
maioria dos casos, foi o que sucedeu,3 funcionando estas entrevistas
como forma privilegiada de aproximação exploratória a cada um dos
mundos profissionais em análise, e os respetivos entrevistados como ga-
tekeepers fundamentais no desbloqueamento dos mecanismos institucio-
nais necessários ao contacto direto com os jovens aspirantes, nossos su-
jeitos privilegiados de pesquisa. 

Na sequência desta primeira entrevista com interlocutores privilegia-
dos, seguiu-se a organização de, pelo menos, um grupo focal com jovens
aspirantes em cada contexto formativo. Nesse momento deparámo-nos
com a dificuldade em aceder a dados objetivos sobre os alunos de cada
contexto formativo – ou porque não os tinham sistematizados, ou por-
que não nos consentiam a sua consulta – que nos permitissem selecionar,
com base em critérios sociodemográficos, quem seriam os jovens a par-
ticipar nos grupos focais. Aplicar uma estratégia de recrutamento conduzido
pelos pesquisadores, como se havia previamente planeado, foi impossí-
vel. A colmatar essa dificuldade tivemos, porém, a total disponibilidade
dos vários interlocutores institucionais para nos ajudar a organizar e a re-
crutar jovens para participar no grupo de discussão a ocorrer em cada
um dos contextos formativos. Optou-se, portanto, por uma estratégia de
recrutamento assistido pelos interlocutores privilegiados.4

3 Em alguns casos, também se percebeu nessas primeiras entrevistas o quão difícil, ou
mesmo impossível, seria proceder com o trabalho de campo dentro de determinado con-
texto formativo, poupando-nos o tempo e o desgaste de contactos e mecanismos insti-
tucionais mais prolongados.

4 Peek e Fothergill (2009, 35-37) chamam a estas estratégias researcher-driven recruitment
e key informant recruitment, em contraste com a estratégia de spontaneous recruitment.
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Embora a literatura convencional questione a possibilidade de serem
insiders, e não os próprios pesquisadores, a dominar o processo de re-
crutamento e organização de grupos focais (na convicção de que a ação
dos insiders poderá provocar bias nesse processo, selecionando quem
melhor representa o seu próprio ponto de vista institucional) (Barbour
2007), não houve outra hipótese senão confiar essa missão aos interlo-
cutores institucionais que havíamos entrevistado. Munidos da confiança
interpessoal e institucional que já nos fora depositada pelos represen-
tantes institucionais de cada contexto formativo, privilegiou-se então a
relação de proximidade destes com os jovens aspirantes, e preparámo-
-los o melhor possível para, apetrechados das informações fornecidas
pela equipa de pesquisa, as transmitirem de forma sugestiva e, assim,
captarem potenciais participantes segundo alguns critérios relevantes. 
A gestão dos efeitos de expectativa dos jovens foi, portanto, em grande
medida deixada ao cuidado dos interlocutores institucionais previa-
mente entrevistados.

Perante essa situação, clarificaram-se os objetivos e os procedimentos
metodológicos do projeto de pesquisa daí para a frente, deixando-se a
cargo dos responsáveis a transmissão destas informações aos potenciais
participantes dos grupos focais. Sabia-se que os interlocutores muito pro-
vavelmente não iriam ser muito criteriosos na sua seleção, mobilizando
coletivos já previamente estruturados e facilmente à sua disposição, como
turmas, equipas ou «quem estivesse mais à mão» entre os seus formandos.
Então, por forma a evitar constrangimentos decorrentes de relações hie-
rárquicas, começou-se logo por clarificar que os professores ou os for-
madores não deveriam estar presentes durante o decorrer do grupo focal
(embora, por vezes, um ou outro tivesse entrado ou saído momentanea-
mente da sala onde se estava a realizar).

Para evitar que os coletivos mobilizados para os grupos de discussão
fossem muito alargados, considerando os coletivos «naturais» a partir dos
quais emergiriam, deram-se ainda algumas indicações sobre o número
«ideal» de jovens participantes nos grupos focais. Conforme a literatura
sobre a técnica e a experiência acumulada, sugeriu-se que o número de
participantes não fosse menor que seis e não excedesse os oito jovens
(Barbour 2007; Morgan 1997), considerando os desafios relacionados
com a moderação – nomeadamente a importância de conseguir captar a
maior diversidade possível de posições num curto espaço de tempo
(apontou-se para um tempo mínimo de 90 e máximo de 120 minutos),
as opiniões do maior número de participantes perante as várias questões
colocadas, bem como de haver alguma margem de tempo para explorar
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novas pistas surgidas na discussão, condições que se tornam mais difíceis
de realizar em grupos de discussão com muitos participantes.

Mesmo assim, por vezes, houve um problema de over-recruiting, técnica
que alguma literatura sugere para acautelar eventuais desistências de úl-
tima hora, mas que, no nosso caso, aconteceu em condições mais alea-
tórias, devido à mobilização de turmas inteiras para o grupo focal por
parte de professores na área da cozinha, no dia e hora de uma sua aula,
sem controlo da dimensão dos participantes. Em duas circunstâncias,
nomeadamente, começámos grupos focais com 12 e 14 jovens aspirantes,
respetivamente, situações mais exigentes de conduzir no início, mas cujas
dificuldades se foram dissipando à medida que alguns jovens menos in-
teressados e disponíveis foram saindo, deixados à vontade desde o início
para interromper a sua participação a qualquer momento.

Em outras ocasiões tivemos a situação contrária, nomeadamente nos
contextos formativos com relações pedagógicas mais individualizadas
com os seus formandos (escolas de DJ’ing e agências de modelos), onde
se identificou uma maior dificuldade em organizar grupos focais quando
comparada com contextos cuja relação pedagógica com os jovens é co-
letiva (turmas/equipas). Em alguns desses contextos não se conseguiu,
de facto, realizar grupos focais. Considerando o risco de não se conseguir
realizar qualquer grupo focal se fôssemos muito exigentes nos critérios
de recrutamento, preferiu-se realizar grupos focais com menos jovens
(realizámos dois grupos com quatro jovens) quando tal fosse possível,
privilegiando-se o potencial interesse e qualidade dos contributos desses
jovens para a diversidade dos dados.

Se na tradição do campo da comunicação e marketing grupos de tão
pequena dimensão tendem a não ser tidos como adequados, no campo
das ciências sociais esta técnica tem sido mobilizada de forma mais fle-
xível (Barbour 2007; Morgan 1997; Peek e Fothergill 2009). Não só é pos-
sível realizar grupos focais com três ou quatro participantes, como, em
alguns casos, é preferível, sendo grupos mais pequenos e intimistas mais
apropriados na abordagem de temas mais pessoais, que exijam um nível
de envolvimento mais elevado, dando a cada participante mais tempo
no debate para expor e discutir o seu contributo. Grupos de mais ampla
dimensão funcionam melhor para abordar temas mais generalistas, que
requeiram menores níveis de envolvimento pessoal. 

Da nossa experiência, considerando que os temas abordados e as ques-
tões colocadas não exigiam elevados níveis de revelação pessoal, um nú-
mero mais elevado de participantes permitiu diversificar as respostas ob-
tidas. Apesar de alguma literatura dar relevo aos grupos focais de pequena
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dimensão como propiciando condições de maior conforto, inclusão e in-
terajuda entre os participantes (Peek e Fothergill 2009, 37-38), existem fa-
tores que podem bloquear esta dinâmica, como o facto de os participantes
se (re)conhecerem previamente ou não. E o que realmente aconteceu,
como iremos abordar mais à frente, foi que os grupos mais pequenos cujos
participantes não se (re)conheciam previamente foram aqueles em que se
tornou mais difícil implementar uma dinâmica de debate e interação. 

A este propósito, um outro aspeto relacionado com a constituição dos
grupos focais sobre o qual se deram indicações aos interlocutores insti-
tucionais foi sobre a composição dos mesmos, em termos da homoge-
neização vs. segmentação social dos seus participantes (Morgan 1997;
Krueger 1988; Smithson 2000). Considerando o objeto de estudo que
tínhamos em mãos, foi importante sensibilizar os interlocutores envol-
vidos para a necessidade de mobilizar jovens que, de alguma forma, de-
monstrassem aspirações para o futuro exercício profissional de cada uma
das atividades em análise, e não aqueles que procuram alguma formação
na área apenas como hobby, curiosidade ou preenchimento de tempos li-
vres. E que, entre esses jovens, os perfis fossem diversificados, não privi-
legiando apenas os mais comunicativos, os «melhores» ou os «mais ade-
quados» de um ponto de vista institucional.

Porque também é importante para os jovens identificar características
comuns entre si para facilitar a troca de informação e propiciar a discus-
são (Hollander 2004; Morgan 1997), optou-se por homogeneizar a cons-
tituição dos grupos focais, sobretudo pelo facto de pertencerem a uma
faixa etária relativamente restrita (entre 18 a 22 anos), de estarem a receber
formação em cada uma das áreas abordadas pelo estudo, e de estarem li-
gados entre si a um mesmo contexto formativo. Dessa forma, tentou-se
que as questões levantadas fossem partilhadas e discutidas entre os jovens
aspirantes no conforto dos seus pares, entre quem está a enfrentar en-
cruzilhadas de vida relativamente idênticas, entre quem atua, se move e
se (re)conhece como participante da mesma cena social (contextos for-
mativos), entre quem fala uma linguagem semelhante e mutuamente
compreensível, num contexto relacional marcado pela horizontalidade
de poder e pela cumplicidade em termos situacionais. Ou seja, numa cir-
cunstância comunicacional que se pretendeu o mais youth-friendly possí-
vel, para que os discursos, embora balizados pelos estímulos do media-
dor, fluíssem como conversas.

Em termos gerais, pareceu-nos que os jovens ficaram muito confortá-
veis com o facto de serem contactados por pessoas próximas. O sucesso
da corrente de confiança interpessoal e institucional gerada desde a en-
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trada no campo fica patente, por exemplo, na atitude de Fernando 
(20 anos) quanto, no final do grupo focal em que participou, veio sugerir
outros contextos formativos a contactar no sentido de se contemplar di-
ferentes tipos de formação na sua área, disponibilizando-se para mediar
a nossa relação com outros jovens cujos testemunhos achava serem rele-
vantes considerando os temas levantados.

Efeitos de interação: no conforto dos pares

A abordagem ao grupo focal como forma de entrevista grupal não é
consensual (Frey e Fontana 1993; Morgan 1996; Ferreira 2004), prolife-
rando terminologias que tentam demarcar a exclusividade dessa técnica
face a outros dispositivos dialógicos que estimulam a produção de dados
discursivos em grupo: entrevista focalizada de grupo, entrevista de grupo
focalizada, grupo de discussão, painel de sensibilização, etc. Na sua apli-
cação prática, contudo, é muito difícil (eventualmente até desnecessário
e estéril) limitar com precisão as fronteiras técnicas e procedimentais entre
várias modalidades de entrevista de grupo.

Embora a tradição do uso da técnica a trate como uma situação de
entrevista de grupo (Frey e Fontana 1993; Lee 2010; Merton, Fiske e Ken-
dall 1990 [1956]), o grupo focal não corresponde a um dispositivo de
inquirição direta, centrado na sequência pergunta-resposta do entrevis-
tador/moderador com cada um dos participantes. Trata-se de um dispo-
sitivo de discussão de opiniões e visões do mundo, socialmente parti-
lhado no tempo e no espaço entre vários intervenientes, havendo um
moderador responsável pela sua organização e condução. De entre os
vários dispositivos de discussão em grupo, o grupo focal não tem outros
propósitos que não os de produzir dados discursivos focalizados em de-
terminadas temáticas ou tópicos para efeitos exclusivos de pesquisa,
como outros grupos de discussão (como, por exemplo, os utilizados para
fins psicoterapêuticos ou de experimentação de estratégicas de publici-
dade e marketing) (Morgan 1996). 

A marca distintiva do grupo focal perante outras técnicas dialógicas é,
portanto, a utilização explícita da interação grupal entre vários participan-
tes para a produção de dados discursivos em contexto de pesquisa. 
A aplicação desta técnica permite, efetivamente, observar um largo nú-
mero de interações sobre um dado tópico, relevante para os investiga-
dores e interessante para os participantes, num período de tempo limi-
tado (Barbour 2007; Hollander 2004; Kitzinger 1995; Krueger 1988;
Krueger e Casey 2000; Morgan 1996, 1997).

Conversas entre jovens: o uso youth-friendly de grupos focais

65

02 Pesquisar Jovens Cap. 2.qxp_Layout 1  25/10/17  15:22  Page 65



Da discussão entre os vários elementos do grupo focal, resulta não
uma soma de opiniões individuais, mas dinâmicas interativas de identi-
ficação, comparação e negociação de sentidos e visões do mundo, que
ampliam o espectro empírico da produção de dados. Delas emergem vi-
sões do mundo que seriam menos acessíveis sem a interação entre os
participantes, dando ainda visibilidade aos processos sociais implicados
na própria produção interativa dessas visões (Bloor et al. 2001; Hyden e
Bülow 2003; McDonald 1993; Smithson 2000). Nesta perspetiva, consi-
dera-se um grupo focal qualquer discussão de grupo focada numa deter-
minada temática, onde o moderador esteja atento aos efeitos discursivos
decorrentes da interação do grupo e a encoraje, promovendo o debate
de posições – divergentes ou convergentes – sobre os temas em estudo.

Trata-se, portanto, de um instrumento privilegiado de exploração de re-
presentações coletivas. As posições partilhadas em interação grupal tradu-
zem, sobretudo, orientações coletivas ou visões do mundo originárias dos
contextos sociais a que pertencem os participantes do grupo focal, refletem
vivências conjuntivas, experiências comuns, histórias de socialização se-
melhantes que perpassam a vida desses indivíduos. A dinâmica de debate
criada no âmbito de um grupo focal torna, assim, esta técnica potencial-
mente heurística não apenas para o levantamento de diferentes configura-
ções simbólicas (normas, valores e significados culturais) coletivamente
partilhadas, mas também para o confronto de pontos de vista, permitindo
a compreensão da sua relevância relativa no espectro das configurações
simbólicas socialmente disponíveis, bem como dos processos e mecanis-
mos sociais envolvidos na formação dessas configurações simbólicas e/ou
sua eventual modificação (Bloor et al. 2001; Barbour 2007; Morgan 1996).

No caso concreto do projeto «Tornando profissões de sonho reali-
dade», o uso de grupos focais serviu efetivamente para explorar zonas de
confluência e de dissidência em torno das representações coletivas sobre
cada uma das ocupações em análise: porque atraem cada vez mais jovens
hoje em dia, quais as imagens sociais da atividade, que itinerários estão
disponíveis para o seu exercício, quais os critérios de sucesso e de reco-
nhecimento dos seus profissionais, que qualidades, habilidades e com-
petências lhes são exigidos, entre outras dimensões. Nos grupos focais,
essas representações tiveram oportunidade de ser partilhadas e discutidas
entre os jovens aspirantes no conforto dos seus contextos de formação e
entre os seus pares, havendo o cuidado de restaurar um contexto de re-
lação, comunicação e interação próximo do habitualmente vivido no
quotidiano dos jovens participantes. Por outras palavras, um contexto
youth-friendly na produção de dados discursivos.
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Na perspetiva de alguns autores (Lincoln e Guba 1985; Krueger e
Casey 2000), o grupo focal é entendido como uma técnica dialógica «na-
turalista», restaurando um ambiente de inquirição supostamente menos
excecional e artificial do que as entrevistas individuais, uma vez que os
participantes não são isolados das relações quotidianas, como acontece
no encontro entre entrevistador e entrevistado. Não aderindo de forma
ingénua a esta perspetiva, e admitindo o contexto não espontâneo e so-
cialmente «artificial» subjacente a qualquer situação de grupo focal por
comparação a outras técnicas que seguem e observam situações sociais
quotidianas (Berg 1998; Peek e Fothergill 2009), há que encontrar estra-
tégias para mitigar esse efeito de exceção entre os jovens participantes.

Uma das estratégias assume a forma de site-specific focus groups, grupos
focais organizados in situ nos locais específicos sobre os quais os respeti-
vos participantes são convidados a emitir as suas opiniões (escolas, por
exemplo). Esta técnica pode inclusive integrar dinâmicas grupais em iti-
nerância pelos locais objeto de análise, facilitando a expressão de dife-
rentes visões entre os participantes sobre os usos de determinados equi-
pamentos, bem como a sua avaliação sobre os impactes de intervenções
e remodelações de que tenham sido objeto, por exemplo (Duarte et al.
2015). Trata-se de uma técnica usada sobretudo para compreender as vi-
sões dos habitantes de determinados espaços quotidianos sobre os seus
diferentes usos e formas de apropriação.

Embora não tenhamos usado esta técnica específica de grupo focal,
optou-se por realizar os grupos focais dentro dos contextos formativos
selecionados, e onde os jovens aspirantes passam uma boa parte da sua
vida quotidiana. Essa escolha decorreu não apenas do facto de facilitar a
organização do grupo focal por parte dos interlocutores institucionais,
mas também porque se considerou que seria «natural» para os partici-
pantes falarem, entre si, das suas opções formativas e profissionais no
local que as enquadra e que lhes é familiar, em detrimento de um lugar
supostamente neutro como seria uma sala na nossa universidade.5

Os lugares de formação eram, de facto, locais que os jovens sentiam
como seus, ao ponto de frequentemente os quererem mostrar orgulho-
samente a quem vinha de fora – como aconteceu após alguns grupos fo-

5 Alguns participantes, porém, preferiram realizar mais tarde as suas entrevistas indivi-
duais em outros espaços por uma questão de conveniência dos próprios jovens. Deixou-
-se sempre ao critério do entrevistado onde realizar a entrevista, procurando manter sem-
pre a premissa de que o local escolhido fosse confortável para os jovens. E, de facto, as
entrevistas individuais acabaram por também ser maioritariamente realizadas nos con-
textos formativos dos jovens aspirantes.
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cais, por iniciativa própria dos entrevistados e sem a presença de qualquer
responsável institucional. Estas foram situações interessantes que de-
monstraram (e consolidaram) a confiança interpessoal dos entrevistados
no moderador e nos objetivos da pesquisa. Aliás, no seguimento de al-
gumas dessas visitas surgiram oportunidades de se presenciar, ou de se
combinar, ver e filmar os jovens em ação em contexto formativo. 
A opção de inquirir os jovens no seu local de formação atenuou, por-
tanto, alguma da potencial artificialidade do grupo focal como forma
dialógica de produção de dados. 

Por outro lado, embora não se tenha dado qualquer indicação aos in-
terlocutores institucionais quanto ao facto de os jovens participantes nos
grupos focais se conhecerem ou não entre si, verificaram-se diferenças
interessantes no funcionamento e na aplicação desta técnica, relacionadas
com o nível de relação prévia entre os participantes. Embora a tradição
de realização de grupos focais conceba que os seus participantes não
devem conhecer-se,6 o debate metodológico está cada vez mais aberto à
aplicação da técnica com grupos preexistentes ou «naturais», conside-
rando não apenas a facilidade em termos logísticos da organização dos
grupos focais, mas sobretudo os efeitos deste fator nos resultados de vá-
rias pesquisas, pelo sentido de comunalidade das experiências e circuns-
tâncias de vida que tende a promover entre os participantes (Barbour
2007, 66-67; Bloor et al. 2001, 22; Kitzinger 1994; Peek e Fothergill 2009,
40-42). 

Na nossa pesquisa, nitidamente os grupos focais em que os jovens se
(re)conheciam previamente decorreram de forma mais fluída, existindo
uma maior complementaridade de respostas, consensuais ou não, entre
todos os participantes – ainda que a proximidade entre os elementos do
grupo tenha dado azo, em algumas ocasiões, à ocorrência de situações
tensas em momentos de divergência, como a descrita abaixo, ocorrida
num grupo focal em que participaram vários elementos de uma mesma
turma de Produção Alimentar em Restauração. Se a Soraia não conhecesse
os restantes colegas, uma reação mais intempestiva como a dela certa-
mente não teria lugar ou, a acontecer, geraria uma situação de mal-estar

6 Krueger chamava a atenção para o «perigo dos grupos existentes» (1988, 97) na com-
posição de grupos focais, na medida em que neste contexto os participantes tenderão a
ser mais seletivos na informação que partilham com conhecidos ou amigos, enquanto
entre pessoas que não se conhecem poderão revelar-se mais facilmente pois não voltarão
a ver aqueles desconhecidos; por outro lado, entre estes tenderá a haver mais opiniões
que se têm como certas e que correm o risco de permanecer implícitas.
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que poderia comprometer a posterior dinâmica de grupo, o que não acon-
teceu. Todos continuaram a interagir como se nada se tivesse passado.

Soraia: No meu caso, eu vim para este curso com a ideia que queria ser
chefe de cozinha. Agora, depois de ter as aulas, tenho quase a certeza abso-
luta que quero ser chefe de pastelaria.

[colegas provocam Soraia, dando a entender que ela está a «dar graxa» ao chefe de
pastelaria, que naquele momento se encontrava na sala]

Soraia: Não é por causa do chefe, é por causa das coisas que nós fizemos.
[risos]
Soraia: Também é óbvio que é por causa do chefe – como é óbvio –, por-

que se calhar...
[metem-se com a Soraia e falam ao mesmo tempo]
Soraia: ... se calhar – oh pá! Não posso falar? [levanta a voz, séria] Estejam

calados! Porque se calhar prefiro a maneira que o chefe [de pastelaria] ensina
em relação à chefe [de cozinha]. Não é por gostar menos dela – é o ensino, é
diferente. E também é muito pelo que nós fizemos, porque gosto mais de
coisas com pormenor. Se calhar é isso, não sei. Na cozinha é tudo um bo-
cado mais vago. Não estou a gostar tanto de cozinha como estou a gostar
de pastelaria.

No cômputo geral, mais facilmente se interessaram e se empenharam
na discussão os jovens mobilizados no contexto de «grupos reais», ou
seja, previamente existentes na sua vida quotidiana, a partir dos quais os
participantes já se conheciam ou, pelo menos, se reconheciam mutua-
mente na condição de par. Isto não apenas porque estão na mesma faixa
etária e porventura sujeitos às mesmas condições geracionais e/ou tran-
sicionais, mas sobretudo porque pertencem ao mesmo meio social, e/ou
estão envolvidos num mesmo coletivo, ação ou projeto específico, tendo
uma história comum de vivências sobre o problema a debater, parti-
lhando referenciais de atividades, linguagem e padrões de significado. 

Nesta perspetiva, e considerando a relevância ímpar que os grupos de
pares adquirem nas sociabilidades e socializações juvenis, a existência de
«grupos reais» deve, com efeito, ser ponderada na constituição de grupos
focais com jovens, na medida em que estes, no conforto dos seus pares,
estarão mais à vontade para utilizar o seu próprio vocabulário na descri-
ção de experiências e vivências partilhadas, proporcionando as condições
de existência de um terreno comum não apenas de um ponto de vista
fenomenológico mas também comunicativo (Hydén e Bülow 2003, 311).
A comunalidade das experiências e das formas comunicacionais de as
descrever será uma das principais condições ao desenvolvimento do
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grupo focal mais como uma conversa do que como uma reunião (Agar e
MacDonald 1995).

Estas são condições que promovem o sucesso das dinâmicas de grupo
junto de jovens, facilitando a fluidez da produção discursiva e a ampli-
tude das posições tomadas, ao desenvolver um diálogo que se aproxima
dos interesses e preocupações das realidades juvenis quotidianas. Vamos
mais longe, destacando a importância das relações de amizade entre os
participantes quando se pretendem realizar grupos focais com jovens.
Essa foi, de facto, uma condição empiricamente heurística na nossa pes-
quisa. Filipe e Cristóvão, por exemplo, ambos com 22 anos, são amigos
há alguns anos, e têm uma cumplicidade que se expressa na atenção que
prestam ao que o outro diz e no à-vontade para completar o que o outro
está a dizer, exemplar de um momento colaborativo de conversa e de refle-
xividade, em grande medida só conseguido em condições de conheci-
mento prévio entre os participantes.

Cristóvão: [interrompe Joaquim] É que é assim: o clássico... Desculpa.
Joaquim: Não, diz.
Filipe: Acho que vais dizer o que eu vou dizer.
Cristóvão: O clássico é uma coisa importantíssima! E a maioria dos putos

– pá, dá-me uma raiva – acham que é uma banhada que os paizinhos ou-
viam. Não! A música clássica é uma tradição que vem de há 1200 anos ou
2000 anos, é uma tradição antiquíssima. É o âmago, é o core, de tudo aquilo
que nós ouvimos hoje. Portanto, conhecer essa tradição… eh pá, não é in-
dispensável... não é! Não é indispensável.

Sálvio: Exato.
[Filipe faz um gesto com o braço como se fosse dizer o «mas» que acaba por ser dito

pelo Cristóvão]
Cristóvão: Mas pode ajudar. A mim ajuda-me e ao Sálvio também de cer-

teza. Eu tenho bastantes conhecimentos de teoria musical e, quando eu
quero escrever uma melodia, eu não vou à procura dela, ela está aqui [na ca-
beça] e tiro-a para aqui [papel]. Pode demorar um minuto [ou] pode demo-
rar uma semana…

Filipe: É isso.
Cristóvão: ... mas ela sai. Eu não a procuro, ela vem ter comigo.

Já num grupo focal construído a partir de um «grupo artificial» – ou
seja, propositadamente reunido para fins de pesquisa, constituído por
jovens que não se conheciam entre si de antemão, e cujo elo de ligação
se cingia ao facto de todos serem modelos agenciados pela mesma em-
presa – os momentos colaborativos na conversa foram praticamente
nulos. Com base nas imagens recolhidas durante o grupo focal, verifi-
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cou-se não existirem praticamente momentos de debate orientado para
o grupo: os jovens responderam quase sempre na direção do moderador,
mesmo quando o conteúdo transmitido complementava o que outro
jovem acabara de dizer. Foi um grupo bastante esvaziado de discussão
interativa, dominado por posturas de conformidade sequencial. Apesar
de não ter sido dos primeiros grupos focais realizados na pesquisa, este
foi um grupo focal que exigiu do moderador uma condução mais estru-
turada, diretiva e interventiva.

A dinâmica de conversa colaborativa conseguida em contexto de gru-
pos focais não só potencializa a ampliação do espectro de posições con-
seguidas, como também acaba por exercer um certo controlo de quali-
dade sobre os dados, favorecendo a validação interna das afirmações
expressas: ao submeter as suas opiniões ao confronto de divergências
entre os vários participantes do grupo, os jovens dificilmente consegui-
rão manter um diálogo com base em histórias inventadas, distorcidas
ou exageradas. Por outro lado, dá também alguma medida de escala
entre as várias visões partilhadas, permitindo averiguar até que ponto se
trata de posições relativamente alargadas, marginais ou até singulares
entre os participantes. Nesse sentido, nota Weller (2006, 62), é possível
atribuir um maior grau de confiabilidade aos factos narrados coletiva-
mente por relação aos dados produzidos em contexto de entrevista in-
dividual. 

A conversa colaborativa entre Élio, Emanuel e Iolanda, já conhecidos
desde os tempos dos primeiros castings de modelo na agência que os re-
presenta, dá conta não apenas da consistência que a narrativa do «facili-
tismo» veiculado pelos media tem como valor de atração entre jovens as-
pirantes à profissão de modelo, mas também permite que essa perspetiva
seja corroborada pelo testemunho pessoal de Élio, contando como a sua
trajetória na atividade veio a fazê-lo mudar de opinião sobre a exigência
profissional dessa mesma ocupação. Relata-o usando um tom confessio-
nal – de resto, usado por muitos outros jovens no decorrer dos grupos
focais, o que dá conta da atmosfera de conforto proporcionada pela téc-
nica quando organizada de uma forma youth-friendly. 

Iolanda: Geralmente os jovens pensam que a moda é brincar de pose e
nem sempre...

Emanuel: Chegas lá fazes umas poses e já está.
Iolanda: Exato.
Emanuel: Quantas vezes já fotografámos e depois chegamos ao final do

dia… [respira fundo, juntamente com Iolanda]
Iolanda: Yah. Exatamente.
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Emanuel: É cansativo. Porque nós na [nome da agência] acho que todos
fotografámos com o D., e há uma rigorosidade... as linhas e aquelas coisas
todas. Para ficar tudo perfeito.

Élio: Não é fácil, não.
[...]
Emanuel: Querem ser iguais ao que nós estamos a mostrar. Produto final.

Foi o que a Iolanda disse. Ela falou no produto final. Eles só veem o produto
final. Agora, por trás daquele produto final, há aquelas tantas horas a ma-
quilhar, aquelas tantas horas a pentear e fora as 600 ou 700 fotos que tiramos
para ficarem cinco fotografias... Às vezes as pessoas pensam que é fácil. Não
é fácil. [...] Lembras-te quando tu começaste cá? Lembras-te do primeiro cas-
ting?

Élio: [abanou a cabeça para dizer que sim]
Emanuel: E agora?
Élio: Como assim?
Emanuel: A evolução. O que é que tu achaste.
Élio: Acho que eu próprio, também confesso, entrei aqui com uma ideia...
Emanuel: Tu entraste por uma brincadeira.
Élio: Foi. Autenticamente. Com uma ideia de facilitismo. É verdade!
Emanuel: Vieste pela tua amiga.
Élio: Foi. Nem sequer fui eu que fiz o [preenchimento do formulário]...
Emanuel: Foi a amiga.
Élio: Posto isto, eu entrei para aqui com uma atitude muito facilitista. Eu

disse logo ao Emanuel «Oh pá! Eu estou na Faculdade e estou no 3.º [ano]»
– na altura estava a acabar a licenciatura – e disse «Eh pá! Isto não é o obje-
tivo. Mas realmente, se a Cátia» – que era minha amiga na altura – «acha...»
[E perguntei-lhe] «O que é que achas?» [e ele] «Eu acho que sim». E agora
vejo...

Emanuel: Um ano depois.
Élio: ... que não tem nada a ver com aquilo que eu pensava. De todo!

Não tem mesmo nada a ver.
Moderador: Quais são as principais diferenças que nota?
Élio: A forma como eu encaro todo este mundo. É completamente dife-

rente! Essa é a principal diferença.
Moderador: Como era antes? E como é agora?
Élio: Antes era a tal ideia do facilitismo e agora...
Emanuel: E que era um mundo fútil.
Élio: ... e agora...
Emanuel: Que era fácil.
Élio: Exatamente. Que era fácil. Não, tinha mesmo essa ideia. E agora

tenho uma ideia completamente diferente. Que ou queremos ou não que-
remos, ou nos esforçamos ou não esforçamos. Não nos podemos deixar ir
abaixo.
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A possibilidade de se usarem grupos preexistentes na aplicação de gru-
pos focais com jovens, ao potenciar um sentido de comunalidade na ex-
periência dos seus participantes, vem ainda proporcionar condições de
conforto na partilha de informação entre pares muito mais difíceis de
conseguir em contexto de entrevista individual, mais intimista e, por
vezes, intimidatório para os jovens, nomeadamente quando o entrevis-
tador é um adulto e académico, percecionado como uma figura de au-
toridade. O efeito adultocêntrico na interação promovida no âmbito do
grupo focal será tanto mais minimizado quanto menos protagonismo
tiver o responsável pela moderação, comportando-se mais como um fa-
cilitador da comunicação interpares do que um entrevistador.

Efeitos de inquirição: o moderador 
como entrevistador vs. facilitador

Entre as condições que proporcionam uma atmosfera youth-friendly
para uma conversa colaborativa entre jovens no contexto de grupos fo-
cais, está também a forma como o moderador desempenha a sua função
de inquirição, ou seja, a forma como conduz e controla a participação
dos jovens perante os temas a abordar, e como gere a sequência das res-
petivas intervenções no sentido de promover a fluidez da conversa. Exis-
tindo abordagens mais ou menos estruturadas e padronizadas relativa-
mente à forma de exercício do papel do moderador nos grupos focais,
consoante os objetivos desta técnica no contexto do desenho de pes-
quisa, o facto é que à medida que a técnica se foi desterritorializando
dos estudos de marketing e apropriada pelas ciências sociais, o valor da
padronização e da diretividade da ação do moderador foi sendo ques-
tionado (Morgan 2001).

O excerto anterior é um breve exemplo do papel do moderador nos
vários grupos focais realizados ao longo da pesquisa «Tornando profissões
de sonho realidade»: a intervenção do moderador é residual, assumindo
o próprio Emanuel a condução das perguntas a Élio, com base no seu
conhecimento prévio. A moderação dos grupos focais foi, de facto, orien-
tada no sentido de perturbar o menos possível a iniciativa dos jovens,
deixando o debate acontecer sobretudo através da troca de argumentos.
O objetivo da equipa de pesquisa, em termos de moderação, foi sobre-
tudo estimular a conversa entre os jovens, mais do que desenvolver uma
conversa com os jovens.

Optando por uma perspetiva mais compreensiva do que diretiva na
condução dos grupos focais, a atuação do moderador foi no sentido de
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facilitar a discussão, mais do que entrevistar os vários participantes. Ten-
tando não assumir para si a orientação do debate através da colocação
de questões, de forma sequencial, formal e diretiva, o desempenho do
moderador fez-se pautar pela flexibilidade, deixando, em grande medida,
a sequenciação das temáticas e das próprias questões ao longo do grupo
focal a cargo dos jovens, deixando o grupo ganhar a sua própria dinâ-
mica. Esta postura era, desde logo, transmitida aos participantes no início
do grupo focal, aquando da pergunta «quebra-gelo» – a primeira questão
à qual os participantes respondem, suficientemente vaga e envolvente
para captar o interesse destes na interação e no debate daí para a frente:

Moderador: Gostávamos de saber a vossa opinião sobre se vos parece que,
hoje em dia, há cada vez mais jovens a querer ser futebolistas. [...] O que é
que vocês acham?

Afonso: Fala! [dirige-se a Rubim]
Moderador: Podem falar à vontade. Pela ordem que quiserem. [sorrisos]

Vamos falando, conforme as coisas que se forem lembrando, vão dizendo.
É mesmo isso que pretendemos.

Rubim: Eu acho que não, porque antigamente as crianças brincavam mais
na rua, a jogar futebol ou fosse o que fosse, e hoje em dia acho que os jovens
passam mais tempo em casa, agarrados ao computador, e vejo cada vez
menos a quererem jogar futebol. Na nossa idade e mais velhos, sim, vejo
muitas pessoas que queriam ser [...] futebolistas. Hoje em dia vejo menos. 
É a minha opinião.

A opção por uma postura menos diretiva do moderador no grupo
focal não significa, de forma alguma, acreditar que a sua intervenção na
produção dos dados discursivos seja menos ativa, mais neutra e impes-
soal. Ainda que menos intrusivo na sua atuação, o moderador-facilitador
deve estar sempre atento (e agir em conformidade) à forma focalizada e
produtiva como a dinâmica de discussão se desenvolve considerando os
objetivos da pesquisa, através da introdução de novas questões que apro-
fundem e explorem pontos de vista concretos, do relançar de temas ex-
plorados superficialmente, da colocação de questões provocativas no sen-
tido de polarizar discussões mais frouxas ou, pelo contrário, de gerir
momentos mais (in)tensos sem descartá-los, estando atento a distinções
e tensões que possam ser analiticamente úteis. Como referido por Bar-
bour (2007), as situações de discórdia entre participantes devem ser po-
tencializadas como recurso analítico, devendo o moderador pedir aos
participantes que reflitam sobre as razões pelas quais têm pontos de vista
diferentes. Se tal gerar um momento de tensão, uma estratégia eficaz para
o desbloquear é tentar fazer um ponto de síntese, como aconteceu en-
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quanto alguns jovens aspirantes a DJ refletiam sobre os critérios de «su-
cesso» no mundo da música de dança:

Moderador: Um ponto de situação [...]: o que é ter sucesso? Vocês esta-
vam a falar de coisas diferentes. Se calhar o Cristóvão está a falar de sucesso
enquanto [...] ter uma carreira mais longa…

Cristóvão: Sim, ter uma carreira. Qualidade, eu nem questiono. Isso, cada
um é que sabe.

Moderador: E o exemplo que o Filipe estava a dar, pareceu-me que tinha
mais a ver com a popularidade, com o dinheiro que se recebe...

Filipe: Pois, depende do que é que se fala de sucesso.
Moderador: Então vamos lá…
Cristóvão: Sim. Para mim sucesso – acho que é igual para eles – é uma

pessoa conseguir viver – é aquilo que já dissemos...
Sálvio: Sim, viver da música.
Cristóvão: ... ser-se profissional, viver-se inteiramente daquilo. Depois há

vários níveis de sucesso: há o sucesso local, o sucesso não sei quê, o sucesso
mundial, o sucesso universal.

Este é o tipo de ação do moderador que muito dificilmente se conse-
gue planear previamente, sendo muitas as decisões que têm de ser toma-
das no decorrer do processo de interação grupal. Neste sentido, a opção
menos dirigista do grupo focal não significa desvalorizar a existência de
um guião prévio que controle a focalização temática que a técnica pres-
supõe. Mas a presença do guião deve ser mitigada no decorrer da discus-
são. Se na tradição de aplicação dos grupos focais o entrevistador não
devia desviar-se da sequência de questões que havia sido concebida, no
nosso trabalhou privilegiou-se uma forma flexível de lançar as questões,
numa sequência estruturada com base na coerência argumentativa e nar-
rativa dos conteúdos interativos dos membros do grupo. 

Trata-se de uma sequência mais próxima de uma conversa entre pares,
onde poderão ser desvelados dados que, numa entrevista individual, se-
riam mais difíceis de obter, devido à pluralidade de estímulos reflexivos
a que o jovem participante está sujeito (todas as afirmações que se vão
fazendo e não apenas a pergunta do entrevistador) e ao contexto legiti-
mador que pode fazer emergir posições sentidas como singulares pelo
próprio e, como tal, discretamente silenciadas no contexto de entrevista
individual (Hollander 2004). É neste sentido que alguns autores (Johnson
1996; Magill 1993; Race et al. 1994) advogam o grupo focal como técnica
radical de empoderamento e mudança social, ao possibilitar a transcen-
dência do individualismo quotidianamente sentido, quando viabiliza
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que determinadas dificuldades ou problemas sentidos como individuais
adquiram uma consciência coletiva na sua articulação com problemas
estruturais.

A partir do lançamento da questão inicial, os participantes vão pro-
gressivamente passando para outros aspetos relacionados com o foco te-
mático em estudo, sempre que possível por sua própria iniciativa, res-
pondendo de forma fluida às questões antecipadas no guião, em
articulação com outras que os pesquisadores não haviam previsto. Desta
forma, os jovens envolvem-se na própria condução dos momentos de
inquirição, importante na criação de uma atmosfera de confiança, em-
patia e interesse mútuos em participar naquele momento, sem condicio-
nar demasiado os aspetos abordados. E serve ainda, em certa medida,
para testar a coerência e a adesão dos aspetos previstos no guião à reali-
dade que nos propomos estudar. Um exemplo da fluidez com que as
questões do guião são trazidas ao debate pelos próprios participantes,
sem intervenção dos entrevistadores, aconteceu num grupo focal com
jovens futebolistas, em que Duarte introduziu na discussão uma das di-
mensões que os pesquisadores haviam incluído nos guiões, a eventuali-
dade de ser necessário prescindir de algumas vivências para investir na
sua formação, neste caso, futebolística:

Duarte: Mas depois também entra um bocado no nível psicológico. Tam-
bém só consegue alcançar essas oportunidades quem tem uma boa capaci-
dade de aguentar... por exemplo, abdicar de certas coisas. Nós que estamos
aqui abdicamos de imensas coisas para podermos ter, um dia, a nossa opor-
tunidade. E os que lá chegam abdicaram, de certeza, de muita coisa para
conseguir lá chegar.

Moderador: E abdica-se de quê?
Afonso: De festas, saídas.
Ivo: Família, amigos.
Duarte: Família, amigos.
Afonso: Férias.
Duarte: Principalmente a família. É a parte que sofre mais.

Por outro lado, esta postura mais flexível tem de ser conjugada com o
tempo disponível dos seus participantes. Quando recrutados para um
grupo focal, os participantes têm de saber de antemão quanto tempo
terão de disponibilizar, cabendo ao moderador equilibrar a espontanei-
dade da interação com o facto de ter de orientar a discussão no sentido
de elencar um espectro mais amplo possível de pontos de vista, gerindo
os tempos de intervenção dos vários participantes. Daí que, na prepara-
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ção de qualquer grupo focal, seja muito importante construir guiões te-
máticos realistas, que orientem o seu desenrolar num tempo previamente
determinado. 

Adotando uma postura compreensiva, o guião de um grupo focal
tende a ser composto por poucas questões mas suficientemente amplas
para gerar interações produtoras de dados densos e abrangentes, e enca-
rado pelo moderador como um guia flexível cuja aplicação deve ser ge-
rida considerando o foco temático da pesquisa em curso, a articulação
entre os pontos de vista enunciados pelos participantes, o número destes
e o tempo previamente combinado. Por outras palavras, a aplicação desse
dispositivo artificial de indução dialógica num grupo focal deve munir-
-se de artifícios de naturalidade que façam soar a tarefa de dar a palavra
como uma conversa de grupo.

Esta é uma competência que se ganha com o tempo e a experiência
de pesquisa. É percetível nas transcrições dos grupos focais como os pri-
meiros momentos de inquirição geraram respostas mais curtas por parte
dos jovens e mais dirigidas ao moderador. No entanto, à medida que foi
decorrendo o trabalho de campo, o desempenho da moderação foi ge-
rando respostas cada vez mais longas, e exigindo cada vez menos inter-
venção do moderador.

Importante é também saber administrar os tempos de intervenção dos
vários participantes no sentido de condicionar participações mais impo-
sitivas e dominantes, e criar espaço para a participação de membros mais
silenciosos, eventualmente com posições distintas ou minoritárias. 
O moderador não deve permitir a nenhum elemento dominar o grupo
focal com as suas intervenções, devendo não apenas facilitar a comuni-
cação entre os participantes, como também encorajar a participação dos
elementos mais reticentes, criando as condições de interação propícias à
expressão de diferentes pontos de vista, mesmo minoritários e em con-
tracorrente, a fim de cobrir o tema o mais extensivamente possível. 

Não que seja imperativo todos os elementos responderem a todas as
perguntas ou, sequer, que todos participem com o mesmo nível de ati-
vidade. Mas é importante que o moderador se aperceba de situações
onde, no desenvolvimento das discussões, possa haver dinâmicas inter-
pessoais que inibam algum participante de transmitir o seu ponto de
vista. Isto exige do moderador, por um lado, especial atenção a partici-
pantes que sobrepõem a sua voz – literal ou metaforicamente – a outros
que estejam discretamente silenciosos, ou que tentam intervir sem o
conseguir. Por outro lado, deverá ter também especial habilidade para,
sem ser sentido como indelicadeza ou obrigação, dar a palavra a quem
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não se sente confortável para, ou não está a conseguir expressar o seu
ponto de vista, potenciando que a sua participação venha enriquecer o
debate. 

Frequentemente, isto implica que o moderador esteja visualmente
atento a vários aspetos da linguagem não-verbal dos participantes, como
gestos, posturas corporais ou expressões faciais indicativas de convergên-
cia ou divergência, concordância ou discordância, tentativas de completar
pontos de vista incompletos, de densificar opiniões, etc. Sorrir, expressões
de incredibilidade ou desacordo como acenos de cabeça, agitação ou
desconforto corporal enquanto alguém está a falar, tentativas de inter-
romper outro participante, etc., são gestos comuns a que o moderador
deve estar atento, para que as vozes e as opiniões mais marginais se façam
ouvir. Como Joaquim (19 anos), que tinha algo a acrescentar ao que os
colegas diziam, mas que, por ser tímido, não estava a conseguir fazer a
sua voz ouvir-se; ou como o Samuel (23 anos), que tem uma posição di-
ferente do resto dos colegas quanto à perspetiva de ir trabalhar para fora
de Portugal; ou ainda como Matilde (22 anos), aspirante a cozinheira
que, após várias tentativas para intervir, aproveita a oportunidade dada
pelo moderador. Se o moderador não tivesse identificado atempada-
mente algumas reticências nas suas posturas e expressões, possivelmente
estes jovens não teriam dado a sua opinião, uma vez que o restante grupo
estava todo a responder no mesmo sentido, gerando consensos entre si:

Sálvio: Para já tem que gostar de música, não é? É o principal, acho que é...
Leonardo: É o principal de tudo.
[Joaquim sorri] 
Sálvio: É o principal disto... 
Filipe: É verdade. Isto parece um bocado estúpido, mas há pessoas que se

metem nisto e não... [faz uma expressão que indica que ou as pessoas não gostam
de música ou que não sabem no que estão a meter-se]

Sálvio: Não gostam, se calhar, tanto.
Joaquim: Eu vou pôr aqui uma questão.
Cristóvão: Nem é o gostar, é [que] não têm aptidão.
Filipe: Não têm paciência. Eu nem sei bem o que é.
Moderador: O Joaquim tem uma coisa para dizer.
Joaquim: Eu acho que hoje em dia as pessoas estão muito enganadas. [...]

Há muita gente a querer ser DJ, mas há uma separação: muita gente é DJ
por moda, mas é um DJ amador, não chega a [...] trabalhar como nós esta-
mos a trabalhar para isso. Eu acho que isso de muita gente querer ser DJ é
verdade, mas não chegam a trabalhar assim tanto [para atingir esse objetivo].

Tatiana: É para ganhar experiência.
Hélder: Sim.
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Tatiana: Depois voltar para cá, que eu quero viver em Portugal. Só que,
se calhar, durante uns anos ganhar experiência noutros países e depois vol-
tar.

[César diz que sim com a cabeça]
Moderador: Toda a gente... concorda com isto?
Renato: Sim. Sim.
Moderador: Se calhar ali o Samuel não acha tanta graça, pois não?
Samuel: Não. Acho que depende. Eu vou trabalhar agora e depois, se cor-

rer bem, vou, se calhar, apostar cá.
Moderador: Matilde?
Matilde: O que eu ia dizer é: porque é que vocês estão a subentender que

as perspetivas das pessoas jovens que querem seguir esta área são a fama e o
dinheiro, se essas não foram as vossas ambições ao virem para aqui?

Leonel: Eu não estou a dizer que é isso no geral, mas, se calhar, é algo
que vai motivar os miúdos a vir. Eu não vim com nada dessa perceção. [...]
Eu vim aqui porque gosto de cozinhar. [dirige-se a Matilde]

Matilde: Pois, lá está, acho que, no fundo, ninguém que está aqui veio
com essas intenções. Porque é que estamos a presumir que na geração a se-
guir à nossa, que tem no máximo cinco anos de diferença de nós, já estão
mais influenciados com isso?

Estas situações exemplificam como, de facto, no contexto de grupo
focal o papel do moderador é facilitar a emergência de diferentes pontos
de vista, e encorajar os participantes a questionarem-se mutuamente, a
posicionarem-se perante outros pontos de vista e, em última instância, a
explicarem-se uns aos outros. Isso pressupõe tratar os vários participantes
não apenas como informantes-locutores – através da colocação sequencial
de perguntas previamente preparadas que mais não criam senão um
campo superficial de interação – mas como verdadeiros interlocutores, ati-
vamente ouvidos e interpelados numa relação de diálogo permanente e
mutuamente significativo. 

O tradicional «primado da boa pergunta» no desenvolvimento da pes-
quisa empírica submete-se, assim, ao «primado da boa resposta», a qual
só é obtida perante um moderador que não se limite a replicar passiva-
mente perguntas previamente preparadas, mas que as formula como re-
sultado de uma atitude de escuta ativa (Back 2007, 23; Bourdieu 1993, 906).
É esta atitude atenta, interessada e curiosa perante o que está a ser dito
que, tornada competência, permite ao moderador seguir continua -
damente os discursos dos vários participantes de um grupo focal e, ao
mesmo tempo, encorajá-los a ir mais longe, improvisando adequada-
mente novas questões e/ou introduzindo novas temáticas eventualmente
mais pertinentes do que as que estavam previstas.
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Efeitos de pedagogização: o moderador 
perito vs. ouvinte ativo

Mais do que simplesmente garantir a resposta de todos a um suposto
«bom guião», é importante que o moderador se coloque mais como ou-
vinte do que como perito nas matérias a abordar (Weller 2006). Tal como
olhar, ouvir é também uma competência básica de qualquer moderador,
desde logo traduzida em saber quando intervir e não intervir. Como co-
locado por Barbour (2007), uma das tarefas mais difíceis do moderador
é, de facto, refrear a sua vontade de fazer perguntas ou comentários, e
apenas assistir atentamente, em silêncio, à discussão entre os vários in-
tervenientes – desde que se mantenha profícua e orientada para os obje-
tivos do estudo.

Esta escuta é ativa no sentido em que exige do moderador uma aten-
ção constante aos conteúdos das interpelações e interações dos partici-
pantes no grupo focal, para que saiba não apenas quando intervir, mas
também como intervir, no sentido de pedir para esclarecer, aprofundar ou
relançar uma discussão no momento próprio. No decorrer da nossa pes-
quisa empírica, tal foi realizado tendo como objetivo obter da parte dos
jovens aspirantes um efeito de pedagogização junto do moderador, por
forma a inverterem-se as relações de dominação potencialmente sentidas
devido ao lugar geracional, etário e escolar detido por quem protagoni-
zou esta figura. Ou seja, o moderador nunca se arrogou o papel de perito
que lhe poderia ser atribuído mas, pelo contrário, fez transparecer uma
atitude de desconhecimento e inabilidade nas áreas, com efeitos em ter-
mos do frequente empenhamento por parte dos jovens aspirantes em es-
clarecer jargão específico ou informações que poderiam ser dadas como
adquiridas.

Vejamos um exemplo de como o grupo reunido se empenha em defi-
nir, para o moderador, uma das práticas que consideram mais importan-
tes na cozinha. Note-se que a necessidade desse pedido de clarificação,
antes de ter sido solicitado pelo moderador, foi identificada por um dos
jovens, antecipando a sua utilidade para o desenvolvimento do argu-
mento:

Rodolfo: Eu acho que isso tudo se resume a mise en place e depois o resto...
Edgar: Tens que explicar o que é mise en place.
Lourenço: O que é que é a mise en place? [risos perante a pergunta, tratando-

-se de uma expressão que é óbvia entre os participantes]
Moderador: Mise en place... dois pontos [solicitando definição]
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[Lourenço e Salvador riem]
Edgar: Tudo o que é a preparação.
Rodolfo: Organização.
[Salvador dá a entender a Rodolfo que a mise en place é mais que isso]
Caetano: Mise en place por detalhes: se quiser fazer um ovo estrelado pre-

cisa do ovo, de uma taça para ter o ovo, de uma taça para partir o ovo, precisa
de uma frigideira, precisa de manteiga; para pôr a manteiga precisa de um
prato pequenino… depois precisa de uma colher. Pronto. [...]

Lourenço: É a organização de tudo o que vai precisar.
Mafalda: O processo de ter tudo preparado é a mise en place.

Se a um pedido de clarificação se aliar um certo grau de revelação por
parte do moderador junto do grupo, esta estratégia pode ser importante
não só para elucidar o que está a ser dito e convocar maior reflexão e
empenho por parte dos jovens, mas também para criar uma certa cum-
plicidade deles com o moderador. A experiência de trabalho de campo
deu a perceber que quanto mais os jovens sentiam essa interação como
«conversa», mais à vontade se sentiram para discutir entre si e com o mo-
derador. Este efeito de cumplicidade e proximidade é ainda mais impor-
tante quando o moderador se assume como sendo outsider aos mundos
ocupacionais em análise, sendo também mais velho e, por vezes, a única
mulher entre grupos de rapazes (como se passou nos grupos focais orga-
nizados com jovens aspirantes a futebolistas e a DJ):

Moderador: Então todas as pessoas que estão nesta área, e que querem
ser profissionais nestas áreas, têm coisas em comum? Ou não?

Tiago: Gostam de música. [ri]
[todos concordam e sorriem]
Moderador: Eu também gosto de música…
Stefan: Pois, lá está, o gostar de música não é a base.
Tiago: Gostam de música de uma maneira…
Frederico: Mas nós gostamos ao ponto de querer mexer nela e deixá-la

melhor. Não é só «aquilo é meu!». Não, eu quero tocar ali para ficar melhor.

Smithson (2000) refere que entre os participantes com perfis muito di-
ferenciados dos entrevistadores, este corre o risco de ser visto como um
«outro» e de perder o efeito de cumplicidade e proximidade na fluidez
com que a interação grupal ocorre. A partir da sua experiência de pesquisa,
o autor sugere que este risco pode ser minimizado assegurando a presença
de um moderador «de dentro» do grupo ou com características e background
semelhantes ao dos participantes. Smithson (2000), por exemplo, refere
que ter uma idade próxima de alguns dos participantes do seu estudo pode
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ter facilitado as discussões, por partilhar preocupações, experiências, lin-
guagens e termos correspondentes a essa fase da vida.

O conhecimento adquirido no decorrer de processos de pesquisa en-
cabeçados por pesquisadores nas condições de insider – que alguns já dis-
cutiram como um tipo de pesquisa diferenciado, designada insider doctrine
(Merton 1972) ou insider research (Hodkinson 2005) – poderá ser, com
certeza, de natureza diferente. Não é, contudo, um dado adquirido que
a pertença e a familiaridade do investigador com o universo estudado
sejam sinónimo de acesso privilegiado à informação e ao entendimento
da mesma, como alguns invocam. Não só porque obriga o investigador
a maior reflexividade, cautela e atenção sobre os enunciados que produz
a respeito do fenómeno em causa, obrigando-o a descentrar-se de si pró-
prio e a distanciar-se da sua experiência vivida. Também o obriga a estar
consciente dos efeitos do «background partilhado» nos processos de inte-
ração e de identificação que decorrem no trabalho de campo, colocando-
o num estatuto ambíguo entre o «nós» e os «outros», e tornando-o vul-
nerável a classificações judicativas e especulativas, a suspeitas e
desconfianças, a naturalizações e adquiridos decorrentes do seu prévio
compromisso com o fenómeno estudado.

Por outro lado, o facto de não haver qualquer tipo de proximidade
social e simbólica entre o investigador e os seus interlocutores não traz
inevitavelmente prejuízos heurísticos. Pelo contrário, no decorrer da in-
teração gerada entre o moderador e os jovens participantes dos vários
grupos focais foi muitas vezes possível aproveitar heuristicamente a iden-
tificação do moderador como «outro». O efeito de alterização sentido
pelo moderador várias vezes se consumou em efeitos de pedagogia por
parte dos interlocutores, na preocupação que eles demonstravam em dar
a entender aspetos da sua experiência que são perfeitamente «naturaliza-
dos» nos mundos ocupacionais em análise, bem como a desculpar e a
esclarecer o moderador sobre questões e termos que só seriam plausíveis
e legítimos por parte de um leigo. Para além dos efeitos de pedagogização
decorrentes do seu estatuto de outsider face aos mundos ocupacionais em
análise, as diferenças de género, etárias ou geracionais também foram
muitas vezes rentabilizadas. Neste exemplo, os jovens associam a postura
do moderador a uma postura que os seus pais assumem ou poderiam as-
sumir, estabelecendo claramente uma diferença de geração, que procurou
aproveitar-se:

Cristóvão: Pois, o meu pai achava que a música eletrónica era montar blo-
cos. «Pôr assim uns blocos»... Coisa fácil, [que] qualquer um faz…
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Filipe: Pois.
[Leonardo ri]
Moderador: Vamos supor que eu também acho isso, Cristóvão. Como é

que vocês me explicam isso? [...] Mas então vamos supor que eu sou... das
tais pessoas, que não percebo...

Cristóvão: Da questão dos blocos? São dez segundos. É penoso fazer mú-
sica eletrónica. É penoso, de difícil.

Moderador: Expliquem-nos isso, porque [...] é a imagem que é transmitida
[para fora]. Ora nós, que não estamos dentro da atividade, podemos pensar
«Então aquilo é só juntar sons» – e eu estou a dizer isto, mas já assisti a uma
aula vossa, portanto [sei que não é bem assim] –, mas falem sobre isso...

Cristóvão: Está só a dar o exemplo do leigo, sim...
Filipe: Os meus pais pensam isso. [...]
Moderador: Mas o Cristóvão está a dizer que não [é fácil], e todos vocês

já disseram, em vários momentos, que não é fácil.
Leonardo: Pois. Não. Não tem nada a ver.
Moderador: O que é que nós não vemos?...
Cristóvão: É exatamente igual a toda a outra música! Por exemplo, se vir-

mos uma música do Eric Clapton, qualquer pessoa também diz «Ah! Isto é
[fácil], o gajo agarra numa guitarra...

Filipe: E toca.
Cristóvão: ... toca nuns acordes e toca». Não! Aquilo são anos e anos de

experiência, que levam a que o senhor saiba tocar de certa forma e chegue
àquelas músicas.

Mais do que ser insider ou outsider, importa sim demonstrar uma pos-
tura de atenção e interesse pelos discursos dos interlocutores, de respeito
pela sua integridade pessoal, e de reconhecimento pela disponibilidade
que mostram em transmitir os seus conhecimentos, as suas experiências
biográficas e as perceções sobre o contexto social que as enquadra.
Mesmo que, para isso, seja necessário ao investigador empreender cons-
cientemente uma suspensão moral de si, no sentido de atuar em confor-
midade não com as suas próprias opiniões e categorias de pensamento,
momentaneamente pendentes, mas com as que o seu interlocutor vai
enunciando – o que, ao contrário de tantas outras formas dialógicas exis-
tente na vida social, faz das que são empregues na pesquisa sociológica
verdadeiras formas de exercício democrático (Lahire 2002, 401). Só a par-
tir desse momento o entrevistador ou moderador está em condições de
entrar em sintonia e empatia com as posições dos seus interlocutores, e
de melhor compreender as respetivas estruturas de sentido (Bourdieu
1993, 910; Kaufmann 1996, 51). Esta atitude democrática ganha parti-
cular relevância quando o trabalho de pesquisa, sendo realizado por pes-
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quisadores adultos, é sobre jovens, no sentido de dissolver o mais possível
a assimetria de poder que tende a caracterizar esta relação.

Notas finais: dos grupos focais às entrevistas 
individuais

Quando usada de uma forma menos padronizada e mais compreen-
siva, a técnica de grupo focal revela potencialidades que permitem trans-
por algumas dificuldades metodológicas na pesquisa empírica com jo-
vens. Ao proporcionar condições de interação onde o mutualismo, a
partilha e a comparação entre visões do mundo são realizados numa at-
mosfera de conforto entre pares, o uso de grupos focais pode minimizar
as diferenças assimétricas entre pesquisador e pesquisado e superar a «re-
lutância» que a interação face a face característica da entrevista individual
pode provocar entre os jovens, nomeadamente quando esta é conduzi -
da por um adulto qualificado. Por outro lado, pode ainda revelar-se um
importante dispositivo preparatório de entrevistas individuais, permi-
tindo fazer emergir e explorar focos temáticos que podem posteriormente
ser aprofundados de um ponto de vista biográfico, encontrar e controlar
mais facilmente «casos» específicos e diferenciados a serem recrutados e,
the last but not the least, gerar condições de familiaridade com os objetivos
da pesquisa e de confiança interpessoal com o futuro entrevistador
(quando foi este o moderador dos grupos focais), essenciais para a boa
prossecução de entrevistas compreensivas.

A triangulação do grupo focal com outras técnicas de investigação de
natureza qualitativa ou quantitativa tem sido uma tendência dominante
no uso dessa técnica, nomeadamente com a entrevista individual em
profundidade (Morgan 2001, 134). A articulação entre estas duas técnicas
tem sido realizada, em geral, no sentido de aprofundar dados de natureza
biográfica, e/ou de partilhar experiências e opiniões pessoais num con-
texto de interação mais intimista, sem tantos constrangimentos de tempo,
mitigando eventuais efeitos problemáticos de conformidade ou de silencia-
mento muitas vezes atribuídos aos dados produzidos no âmbito de grupos
focais (Hollander 2004). 

Na sequência dos grupos focais realizados no âmbito do projeto «Tor-
nando profissões de sonho realidade», organizaram-se entrevistas indi-
viduais com jovens aspirantes às profissões em análise, selecionados
entre os que haviam participado dos grupos. Se o recrutamento dos jo-
vens participantes dos grupos focais foi mediado pelos interlocutores
institucionais, não tendo sido inteiramente controlado pela equipa de
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pesquisa, o mesmo não aconteceu no recrutamento de jovens a entre-
vistar individualmente. O formulário de consentimento informado que
foi passado aos participantes no início de cada grupo focal, onde eram
descritos os objetivos do projeto, incluía ainda um breve questionário
de caracterização sociográfica de cada participante (onde se pediam
dados como a idade, a escolaridade e a profissão dos próprios e dos
pais), averiguando-se também a disponibilidade de cada um para conti-
nuar a participação no projeto com uma entrevista individual. Com
base nessa informação, e de entre os que se mostraram disponíveis para
prosseguir a sua participação no projeto, foram selecionados alguns jo-
vens aspirantes por entre os participantes desses grupos focais para en-
trevistar individualmente, considerando critérios de diversidade em ter-
mos de origem social, idade, género, e padrão de atitudes demonstrado
no decorrer do grupo focal. 

Enquanto a técnica de grupo focal foi heuristicamente usada para
identificar e compreender as representações sociais e coletivamente par-
tilhadas acerca das ocupações em análise, na entrevista individual pro-
curou-se o acesso às narrativas e testemunhos sobre as vivências e expe-
riências de cada jovem aspirante, captando-se expectativas e aspirações
pessoais, projetos e trajetos individuais, motivações para determinadas
decisões e escolhas ocupacionais, negociações que essas escolhas acarre-
taram com a família, qualidades, habilidades e competências tidas como
singulares, momentos marcantes do percurso de vida, e outros detalhes
biográficos significativos na construção das subjetividades dos próprios
em relação a cada uma das atividades em análise. Detalhes que mais fa-
cilmente se partilham no contexto intimista proporcionado pela situação
de entrevista individual, do que no contexto eventualmente mais inti-
midatório de entrevista grupal. Aliás, nunca foi posta qualquer questão
pessoal diretamente a algum dos participantes dos grupos focais. Mesmo
quando estes respondiam às questões testemunhando as suas experiências
pessoais, e por mais vontade que houvesse de continuar aquela conversa
com aquela pessoa, preferiu-se não continuar e aprofundar o tema dire-
tamente com aquela pessoa no contexto do grupo focal, para evitar o
risco de interromper a fluidez da interação de grupo. Esses tópicos eram
guardados e recordados, depois, nas entrevistas individuais.

Numa breve nota ética a este propósito, há ainda que atentar para a
necessidade de ter presente que os participantes, nomeadamente quando
são (re)conhecidos entre si, em geral têm de continuar a interagir após o
grupo focal. Isto aumenta a responsabilidade dos pesquisadores sobre a
natureza íntima e eventualmente confidencial dos dados solicitados em
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grupo (Barbour 2007; Carey 1994; Zeller 1993), no sentido da minimi-
zação de potenciais efeitos negativos nas posteriores dinâmicas grupais.
É importante equacionar a possibilidade de, exatamente por se (re)co-
nhecerem, os jovens não quererem transmitir as suas experiências da
mesma forma que fariam se estivessem a sós com o entrevistador, ou
entre um grupo de desconhecidos, para evitar desconfortos, embaraços,
censuras, avaliações morais. Afinal, esta é uma fase da vida em que a «ti-
rania da maioria» exercida entre pares (Pasquier 2005) e o receio de de-
saprovação por parte destes perante opiniões ou experiências pensadas
como singulares ou marginais, tende a ter muita relevância, podendo re-
fletir-se em contexto de grupo focal (Smithson 2000).

Estas questões podem ser mais ténues quando a temática em estudo
não tende a produzir testemunhos muito íntimos ou controversos, que
possam colocar em causa a posição que determinado participante ocupa
no grupo, mas não deixam de exigir atenção por parte dos pesquisadores.
Daí a particular atenção no processo de pesquisa para as perguntas colo-
cadas no contexto de grupo focal nunca solicitarem, diretamente, qual-
quer tipo de testemunho ou experiência pessoal por parte dos partici-
pantes, mas apenas questões relacionadas com as perceções e imagens
sobre coletivos («acham que os jovens de hoje...? Acham que os chefes
de cozinha hoje...?»). As questões de natureza biográfica, que remetem
diretamente para experiências e vivências individuais, foram deixadas
para serem colocadas no contexto da entrevista individual.

As probabilidades de criação de um contexto intimista durante a si-
tuação de entrevista individual foram heuristicamente potencializadas
na decisão de colocar no papel de entrevistador a mesma pessoa que mo-
derou o grupo de discussão, ou seja, alguém que, apesar do estatuto de
adulto escolarizado, já é familiar ao jovem e lhe merece toda a confiança
pessoal e institucional. Aliás, foi recorrente durante a situação de entre-
vista individual a evocação por parte dos jovens de questões ou de infor-
mações levantadas na sessão do grupo, aproveitando para clarificar ou
desenvolver algum aspeto que ficou submerso, e sobre o qual, eventual-
mente, refletiram entre a participação no grupo focal e o momento da
entrevista individual, como testemunha o depoimento de Matilde 
(22 anos):

Foi aquela coisa que eu disse na sessão em grupo: acho que a televisão é
um veículo fundamental, neste momento, porque é assim que as pessoas
contactam com a realidade dos outros países, em que a área de Cozinha e
os Chefes são muito mais valorizados.
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Do mesmo modo, estes momentos de inquirição foram considerados
por muitos jovens como um importante indutor de reflexividade sobre si
próprios e as condições que lhes permitiram enveredar por determinados
itinerários (formativos e profissionais). Foram muitas vezes a primeira
oportunidade que tiveram de organizar e verbalizar uma narrativa sobre
gostos e motivações, projetos e expectativas, incentivos, negociações e
constrangimentos envolvidos nas suas próprias escolhas formativas e pro-
fissionais. Assim sendo, tanto o grupo focal quanto a entrevista individual,
na sua articulação, revelaram-se dispositivos privilegiados de acesso às ra-
cionalizações que os jovens utilizam para descrever, justificar e explicar a
formulação das suas aspirações e projetos formativos e profissionais. No
sentido de tornar youth-friendly estas técnicas dialógicas clássicas, apostou-
-se, portanto, num processo de pesquisa onde o uso de cada técnica em
determinada etapa de pesquisa pressupôs uma articulação no sentido de
reunir e fortalecer as condições de confiança institucional e interpessoal
dos jovens na equipa de pesquisa e nos objetivos do projeto, bem como
a manutenção do seu interesse em nele participar e contribuir.
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Maria José Brites

Capítulo 3

Quando a investigação é feita 
com participantes ativos: 
ampliar o uso das técnicas 
de entrevista e de grupo focal*

Introdução

Neste capítulo reflete-se sobre as vantagens de se estender a utilização
da entrevista e dos grupos focais, métodos tradicionais nas ciências so-
ciais, a processos participativos, para facilitar procedimentos de reflexão
e de participação dos sujeitos na investigação. Algumas das vantagens de
expandir modelos tradicionais de pergunta-resposta e de relação investi-
gador-sujeito relacionam-se com o facto de se acreditar que proporcio-
nam um maior sentido de autoconfiança e reflexão entre os sujeitos de
pesquisa, ao considerarem que têm voz e que podem eles mesmos ser
ativos no processo de pesquisa. Encontrámos o mote para pensar a per-
tinência do papel dos jovens em processos de pesquisa, tendo como
ponto de partida uma investigação com carácter qualitativo e longitudi-
nal (2010-2011), envolvendo sujeitos de proveniências socioeconómicas
diversas e com um amplo espectro de formas de participação cívica. 

Portugal tem conhecido várias formas de participação juvenil nas úl-
timas décadas (Drago 2004; Brites 2015). Apesar disso, estudos têm apon-
tado para uma apatia, muito em especial nos jovens entre os 15 e os 18
anos (Ferreira 2006; Magalhães e Sanz Moral 2008). Em todo caso, e
mostrando uma ideia de cariz diferente, os mais jovens em comparação
com os adultos também revelam mais satisfação com a democracia
(Lobo, Ferreira e Rowland 2015). As metodologias que têm sido usadas
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na exploração das questões da participação têm sobretudo um cariz quan-
titativo (Ferreira e Silva 2005; Ferreira 2006; Magalhães e Sanz Moral
2008; Augusto 2006; Azevedo 2009; Lobo, Ferreira e Rowland 2015), tal
como acontece relativamente aos estudos sobre consumo de media (Re-
belo 2008; Cardoso et al. 2007; Cardoso et al. 2009) e sobre a relação
entre media, jornalismo e participação (Menezes 2011). Nenhum destes
estudos indicados se concentrou especificamente em investigação quali-
tativa e nas notícias, como aconteceu com Leote e Serrão (2008; 2009),
Brites (2010; 2011; 2012; 2015) e Marôpo (2012). Neste contexto, cremos
serem necessárias pesquisas que facilitem processos de participação dos
sujeitos de investigação e que desconstruam alguns dos mitos em relação
à ação cívica dos jovens e ao seu consumo de notícias. Há uma tendência
para a investigação quantitativa se concentrar em questões mais abran-
gentes dos media e não apenas das notícias ou no cruzamento entre par-
ticipação cívica e consumo de notícias, aparentemente temas que afastam
os jovens. 

Assim, a pesquisa que apresentamos tem um sentido de contracorrente
neste tipo de estudos em Portugal, com exploração de outro tipo de me-
todologias qualitativas, que desafiam as leituras mais amplas e nos per-
mitem compreender melhor as particularidades dos contextos. Neste âm-
bito, vamos explorar as opções metodológicas centradas no uso de
dispositivos tradicionais de investigação em ciências sociais, como a en-
trevista semiestruturada e os grupos focais, mas com fronteiras expandi-
das de modo a que os participantes na pesquisa se sentissem parte dela
e atuassem como quasi-investigadores. A nossa intenção neste capítulo é
refletir sobre os processos participativos da pesquisa, tendo como pano
de fundo o enfoque nas possibilidades, utilidades e resultados da am-
pliação dos usos da entrevista e dos grupos focais.  

Ao longo das próximas páginas, identificamos, então, um estudo de caso
longitudinal (2010-2011) – sobre jovens, jornalismo e participação –
com 32 jovens selecionados pelos seus níveis de participação diversos e
com intensidades diferentes. A amostra da pesquisa foi pensada para que
se alcançasse uma leitura diferenciada que evidenciasse diversos tipos so-
ciais. Foram selecionados sujeitos com diferentes formas de participação
na sociedade – como graffiti, criação de letras/músicas, juventudes parti-
dárias, assembleias de bairro, jornais escolares, Parlamento dos Jovens –,
e provenientes de contextos sociais desiguais – como bairro de habitação
social, escola profissional, escola pública em área de residencial de con-
texto socioeconómico médio-alto e ainda contextos de periferia urbana.
As idades foram estabilizadas entre os 15 e os 18 anos. Este espectro etá-
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rio foi assim definido por ser identificado em estudos específicos como
menos participativo e menos interessado em política (Ferreira 2006; Ma-
galhães e Sanz Moral 2008). Por isto mesmo, tornava-se ainda mais de-
safiante pela possível falta de interesse em participar na própria investi-
gação para a qual foram convidados. 

Do desenho tradicional ao participativo

A entrevista semiestruturada é comummente tida como uma das téc-
nicas mais usadas nas ciências sociais, precisamente por permitir uma sis-
tematização de conhecimento sobre práticas, atitudes e valores dos entre-
vistados que pode ser alvo de uma certa flexibilidade no posicionamento
das questões (Fontana e Frey 1994; Berg 2001; Jensen 2002; Mathieu e
Brites 2015). Há vantagens em ultrapassar a contingência da pergunta-res-
posta inerente às suas formas mais tradicionais (Borer e Fontana 2012;
Wolgemuth et al. 2015). As entrevistas podem ser pensadas enquanto dis-
positivos metodológicos essenciais para promover a autorreflexão. Esta
pode ser importante tanto para indivíduos com vidas profissionais muito
preenchidas, como também para pessoas em cujos quotidianos não cos-
tuma haver espaço para reflexão sobre assuntos que não integram a rotina
diária e que poderão ser encarados como difíceis de pensar e de verbalizar.
A indução de reflexividade proporcionada pela entrevista pode, inclusive,
constituir matéria para alteração de atitudes e comportamentos ou, pelo
menos, para equacionar fazê-lo (Wolgemuth et al. 2015). 

Esta premissa também se afigura relevante quando equacionamos os
grupos focais, dispositivos que nos remetem para abordagens metodoló-
gicas que privilegiam a interação entre os participantes e a partilha de
(des)conexões de pontos de vista. É necessário haver diálogo entre os
participantes, sendo que a conversa entre o moderador e os participantes
serve apenas para lançar os temas ou conduzir o grupo focal (Kitzinger
2004; Kitzinger e Farquhar 1999; Berg 2001; Deacon et al. 2002). Jenny
Kitzinger (2004) observa que o diálogo entre participantes permite o es-
tudo das respostas em interação e das suas negociações e dinâmicas gru-
pais. Nos anos 90, entre os estudos dos media mais relacionados com a
área de receção, trabalhos de Sonia Livingstone e de Peter Lunt repesca-
ram os grupos focais como ferramentas para melhor se compreender de
forma qualitativa o modo como as audiências entendem e interpretam
as mensagens dos media de forma inter-relacional (Puchta e Potter 2004). 

Relativamente à opção por um estudo longitudinal, além de favorecer
a participação dos envolvidos, permite também facilitar os processos de
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verificação dos resultados e ultrapassar as contingências de momentos
isolados (Brites 2015). De acordo com Hepp (2013), a pesquisa diacrónica
no campo da mediatização é uma das mais relevantes, uma vez que
podem ser identificados padrões ao longo do tempo que não seriam fa-
cilmente considerados em cortes de análise mais circunstanciais. Porém,
identifica Hepp (2013), também é uma das pesquisas mais dispendiosas
e difíceis de executar e, como tal, das menos usadas. O modelo longitu-
dinal que recorre sempre aos mesmos participantes é apontado como o
mais forte quando os investigadores mantêm contacto com os mesmos
participantes, especialmente quando se pesquisa com jovens (Kitzinger
2004).

Uma dimensão das metodologias participativas, muito em especial as
que tocam questões relacionadas com educação, é o facto de facilitarem
o aumento de conhecimentos e capacidades aos seus participantes (Brites
et al. 2015). A participação neste tipo de estudos poderá servir uma curio -
sidade que exista previamente ou mesmo decorrente do processo de in-
vestigação, até porque o próprio pesquisador pode ser entendido como
uma fonte de informação. Na realidade, por vezes os participantes aceitam
fazer parte da pesquisa por curiosidade, adquirindo dessa forma conheci-
mentos e podendo sentir-se como membros de uma comunidade mais
vasta (Wolgemuth et al. 2015). Outro aspeto identificado por Wolgemuth,
Erdil-Moody, Opsal, Cross, Kaanta, Dickmann e Colomer (2015) como
vantagem do uso de metodologias participativas é poder proporcionar
uma forma de luta por uma causa, no sentido em que a participação na
pesquisa, na perspetiva dos participantes, pode ajudar a identificar uma
causa relevante. Dessa forma, podem sentir-se representantes de uma co-
munidade ou experiência, mesmo sem saberem quais serão os resultados
da pesquisa e da sua divulgação. Muito associada a esta vantagem pessoal,
está ainda a possibilidade de se identificarem com a eventualidade de aju-
darem alguém, no futuro, partindo do relato da sua experiência. 

Outro aspeto a considerar é que, em matérias relacionadas com juven-
tude e infância, os adultos não devem estar sempre na liderança da
agenda de investigação (Hill et al. 2004; Badham 2004). Existe alguma
tensão entre aqueles que consideram as ideias que promovem a partici-
pação e a cidadania juvenis uma forma de identificação dos jovens en-
quanto utilizadores de serviços e os que procuram encorajar uma relação
menos condicionada. «A proposição de que a participação juvenil é fun-
damentalmente democrática é provavelmente imperfeita se pensarmos
que muitos dos exemplos de empoderamento são dominados pelos adul-
tos e em muitos casos geridos por fases» (Barber 2009, 38). Isto é crucial
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se quisermos pensar numa forma mais democrática de olhar a participa-
ção juvenil. 

Uma das críticas a este modelo mais participativo prende-se com o
facto de se considerar que crianças e jovens não têm as competências
dos adultos para debater e executar tarefas. Mas no que respeita a matérias
que têm que ver com as culturas da infância e da juventude, há quem
considere que são os que mais conhecimentos detêm acerca da sua pró-
pria condição social (Kellett 2010). A este respeito, nos anos 90, Penny
Oldfather (1995) apontava para a necessidade de esbatimento de fron-
teiras entre pesquisadores e pesquisados, designadamente na área da edu-
cação, e salientava o potencial dos mais novos na construção dos seus
ambientes educativos. Conferindo mais possibilidades de opção aos par-
ticipantes, podemos também aperceber-nos melhor de como os cons-
trangimentos sociais podem afetar as preferências de participar ou não
das atividades.

Participar requer autoconfiança, o que, por sua vez, pressupõe acesso
a recursos que promovam essa mesma autoconfiança, realidade com im-
plicações nas políticas a serem implementadas de forma diferenciada
(Kellett 2009). «A experiência de participarem como pesquisadores ativos
é um processo de empoderamento que leva a um círculo vicioso de au-
mento de confiança e estima, resultando em participação mais ativa nou-
tros aspetos que afetam as suas vidas», refere-nos Kellett (2010, 197). 

De facto, o envolvimento dos intervenientes na pesquisa facilita pro-
cessos de empoderamento, de pertença e de identificação, potenciando
vozes na primeira pessoa (Kellett 2010; Brites et al. 2014; Brites 2015). A
estratégia mais proveitosa e com mais impacto é a de criar culturas de
pesquisa que promovam o interesse e a «alegria» (Kellett 2009, 399) de
participar através da sua própria ação.

Sophie Hadfield-Hill e John Horton (2014) refletiram sobre emoções
de participação em pesquisas científicas por parte de crianças e jovens.
Identificaram alguns aspetos que lhes parecem relevantes para uma mais
profunda compreensão dos benefícios deste tipo de abordagem meto-
dológica. «Para alguns participantes, esta felicidade está especificamente
relacionada com a oportunidade de falarem sobre as suas vidas diárias e
das comunidades em que se inserem» (Hadfield-Hill e Horton 2014,
141). Outros participantes também identificaram como fatores positivos
o facto serem ouvidos pelos pesquisadores e o facto de haver impactos
ao longo do tempo em termos de reflexão, de alteração de comporta-
mentos e de sentimento de bem-estar (Hadfield-Hill e John Horton 2014;
Ravenscroft et al. 2015).
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Contextos e escolhas metodológicas

A opção por metodologias participativas tem crescido e revelado a sua
eficácia quando se pretende analisar a articulação entre públicos e media
(Siibak e Murumaa-Mengel 2014; Mathieu e Brites 2015). Tentando cap-
tar o melhor de dois mundos, uma das possibilidades é apreender o que
os métodos tradicionais têm de mais positivo, mas expandir as suas pos-
sibilidades para melhor captar as multivalências dos públicos e dos con-
textos da sua relação quotidiana com os media (Mathieu e Brites 2015).
Com a intencionalidade de questionar os participantes sobre a própria
investigação, no nosso estudo os jovens foram interpelados com questões
que os levassem a pensar em temas que não são habituais no seu dia a
dia, como eles mesmos referenciaram, mas sobre os quais têm uma opi-
nião social relevante (Brites 2015). Houve o propósito de lhes reconhecer
capacidade de agência, dando-lhes espaço para refletirem acerca das suas
vidas e através das suas próprias vozes, por via do diálogo (Christensen
2004). 

Os jovens que participaram nesta pesquisa longitudinal e participativa
foram identificados como «bons informantes» ou «informantes privile-
giados» (Costa 1986; Höijer 2008), na medida em que apresentavam di-
versidade socioeconómica e de participação cívica, como indicado no
início do capítulo. Além disso, também representavam padrões tipifica-
dos de consumo de notícias e de formas de participação (desde os mais
intensos e diversificados aos mais parcos e delimitados). Um dos mais
importantes reptos sentidos ao longo da pesquisa foi manter os infor-
mantes interessados, não só no sentido de se sentirem à vontade para
contribuírem de forma favorável, como para o fazerem ao longo do
tempo.

Um dos objetivos iniciais deste estudo, até pelo facto de incidir na
área da participação, foi precisamente facilitar espaços em que os parti-
cipantes exteriorizassem as suas vozes, pedindo que de alguma forma
fossem colaborando na realização da investigação, dando opinião além
das perguntas, recolhendo material para discussão e fazendo eles próprios
minientrevistas a outros jovens. Resolvemos tirar partido de algumas das
técnicas mais utilizadas nas ciências sociais, optando, porém, por alargar
as suas fronteiras de ação, renovando o modo como são concretizadas
(Mathieu e Brites 2015).

O contacto com os participantes ocorreu durante as fases de observa-
ção direta, bem como em outros momentos específicos e centrais que
passamos a indicar. Em março de 2010, principiámos a primeira fase de
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entrevistas (a 32 jovens, 15 raparigas e 17 rapazes). No ano seguinte, em
janeiro, iniciou-se a segunda fase de entrevistas, com 27 dos 32 jovens.
Nesta fase, as entrevistas tiveram ainda a intenção de se constituírem
como espaços de reflexão com os participantes, quanto aos resultados
preliminares da investigação (relacionados com o ano anterior) e quanto
ao que eles pensavam sobre a própria investigação. 

A voz dos participantes refletiu-se, por exemplo, na estruturação das
segundas entrevistas (2011), bem como no decorrer dos grupos focais
participativos (2011). As segundas entrevistas compreenderam uma im-
portante componente acerca das sociabilidades familiares, isto porque as
respostas das primeiras entrevistas (2010) indicaram que este era um nú-
cleo temático com muita relevância. Fizemos questão de explicar isto
mesmo aos participantes que continuaram a participar na investigação
no segundo momento de entrevistas. A mudança de parte do enfoque
da pesquisa tinha ocorrido por causa deles. Nas segundas entrevistas, pe-
dimos ainda que contribuíssem ativamente para a discussão recolhendo
exemplos de notícias, conversas, ou outros materiais que julgassem rele-
vantes, sobretudo tendo como mote a cobertura da campanha para as
eleições presidenciais de 2011, que tinha ocorrido dias antes. 

Decorreram, ainda, dois momentos com grupos focais (2011; últimos
contactos com os participantes): um primeiro grupo focal realizado de
forma tradicional (com 14 jovens); e um segundo grupo focal realizado
sob um modelo participativo (com 9 jovens). No final dos grupos focais
tradicionais, foi solicitado aos jovens que ministrassem minientrevistas
a outros jovens, atuando, desta forma, como quasi-investigadores (Brites
2015; Mathieu e Brites 2015). Ou seja, fizeram pequenas entrevistas sobre
temas que tínhamos discutido durante os primeiros grupos focais e ao
longo da investigação. O objetivo era que os segundos grupos focais ser-
vissem para expor e comentar esses projetos exploratórios feitos por eles
mesmos. 

Na realidade, vivemos numa sociedade onde entrevistar já não está
confinado aos pesquisadores ou aos repórteres. Qualquer cidadão passa
uma boa parte dos seus dias a colocar perguntas e a assistir a entrevistas
nos media e, por isso mesmo, também possui reportórios das caracterís-
ticas de uma entrevista, bem como do que deve dizer quando questio-
nado. Por isso é tão importante para os investigadores e para a validação
da pesquisa encontrarem-se formas de ultrapassar essas contingências do
discurso pré-feito (Borer e Fontana 2012), plasmadas nas tentativas do
entrevistado tentar corresponder nas suas respostas a uma ideia precon-
cebida do que será a resposta mais acertada. É relevante que o pesquisa-
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dor vá além da natureza mais estática das entrevistas, considerando a en-
trevista situacional num contexto mais vasto, privilegiando o diálogo
entre entrevistador e entrevistado e facilitando a expressão sem crítica
(Borer e Fontana 2012). 

Não foi dada formação específica aos jovens para fazerem as minien-
trevistas, pois era um estudo exploratório e sem esse carácter acrescido.
Tirámos partido, portanto, dessa presença da entrevista no imaginário
quotidiano. O nosso propósito foi fazer apenas uma abordagem explo-
ratória a este enquadramento metodológico, explorar potencialidades e
abrir perspetivas para pesquisas futuras.

Em todo o caso, foi explicitamente indicado que o ideal seria fazerem
no máximo três perguntas e que deveriam ser colocadas a outros jovens.
Dando seguimento a algumas das interpelações dos jovens quando feito
o pedido, também sugerimos que poderiam, se achassem útil, tomar
notas das entrevistas para depois refletirmos sobre essas anotações e para
que eles também mantivessem um retrato mais fiel da atividade. Intitu-
lámos, desta forma, de «grupos focais participativos» a ocasião em que
sujeitos e pesquisadora se juntaram para a apresentação, debate e opinião
crítica sobre as minientrevistas que os jovens conduziram, relativas aos
temas que tinham sido abordados nos grupos focais tradicionais e ao
longo do estudo (sobre jornalismo e participação).

Embora de forma exploratória, a intenção implícita foi criar espaços
de debate e de reflexão. Além disso, também se pretendeu apontar para
possibilidades em que venham a ser os participantes a definir projetos,
apresentar propostas, participar da pesquisa, elaborar relatórios e fazer
divulgação, como proposto por Oldfather (1995). Nesta mesma linha,
Mary Kellett (2010) salienta a importância de também dar aos jovens a
possibilidade de construírem o projeto de pesquisa, fazerem análise e dis-
seminação. A este propósito, Ana Nunes de Almeida (2009) considera,
pelo contrário, que o plano de investigação, inclusive a análise, deve ficar
a cargo do investigador. «Ao contrário de alguns outros grupos sociais,
as crianças não estão em posição de desafiar ou contradizer os produtos
de investigação em que são apresentadas. [...] Em suma, a competência
profissional de fazer ciência é adquirida, apreendida e treinada e são os
cientistas os proprietários dessas artes do ofício» (Almeida 2009, 75). 
A mesma autora aponta ainda para a hierarquia que existe sempre entre o
investigador e o sujeito-objeto da investigação (Almeida 2009). Além des-
tes aspetos, há ainda que ter em conta outras dimensões éticas, relacio-
nadas com a identificação, exposição e fatores emocionais (que também
podem ter um carácter negativo) da participação (Wolgemuth et al. 2015).
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Dimensões de reflexão e de participação 
na pesquisa

Nesta investigação longitudinal na qual se pensaram temáticas como
a participação e as notícias, o desafio de manter estes jovens interessados
foi elevado (Brites 2015), aspeto fundamental sob ponto de vista da sus-
tentação da pesquisa (Kitzinger 2004). Por um lado, conseguir que os
menos interessados nestes assuntos se fossem mantendo ligados a uma
investigação que poderiam considerar «trabalhosa/aborrecida». Por outro
lado, levar a que os que evidenciavam níveis de participação elevados e
interesse nas notícias se mantivessem a par de um projeto que, a dada al-
tura, poderia deixar se ser suficientemente aliciante no contexto das suas
atividades em termos de participação e de consumo de notícias. 

O facto de estes jovens observarem que a pesquisa gerou um ambiente
favorável a exprimirem as suas opiniões de forma livre e de sentirem que
essas opiniões contaram em termos de evolução da pesquisa foi apontado
por eles próprios como fator de favorecimento da sua manutenção na
investigação. Tal aconteceu considerando duas dimensões relevantes no
decorrer da pesquisa. Por um lado, os espaços de reflexão que se consti-
tuíram sobretudo nas segundas entrevistas, sobre o decorrer da investi-
gação e sobre o que eles pensavam em relação a isso mesmo. Por outro,
as entrevistas que eles efetuaram a outros intervenientes, entrando aqui
uma dupla dimensão de entrevista e grupo focal, como catapulta para a
participação na pesquisa. 

Relativamente à primeira dimensão, no início da segunda fase de en-
trevistas foi feito um resumo da fase anterior, tanto na forma como no
número de entrevistas, receção e temas que se destacaram e que foram
aí abordados. Esclarecemos igualmente que as questões da segunda fase
manteriam os temas da primeira, mas também incidiriam em novos,
como os ambientes de casa. Foi proporcionada a reflexão sobre a inves-
tigação e de que forma a primeira entrevista os tinha interpelado. Apro-
veitou-se ainda para pedir que mostrassem se tinham recolhido material
durante a campanha presidencial de 2011. Nos casos positivos, procede-
mos à discussão acerca das respetivas motivações e reflexões acerca do
material selecionado. Expressámos ainda que o desenho das entrevistas
da segunda fase tinha sido condicionado pelos resultados da primeira,
no que concerne à ênfase evidenciada pelos contextos familiares. Isso
constituíra um facto inesperado, pois tínhamos considerado que os con-
textos de sociabilidade entre pares seriam mais relevantes, o que nem
sempre se verificara. 
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Um facto decisivo foi termos feito questão de ir comunicando aos jo-
vens como estava a decorrer a investigação. Alguns deles, depois da fase
de recolha de dados, enviaram e-mails a indicar que a entrevista os fizera
pensar sobre assuntos sobre os quais não refletem todos os dias. Nos gru-
pos focais, até pela informalidade inicial e final, houve momentos em
que as perguntas foram mais insistentes sobre a investigação e, em alguns
casos, deixaram de ser apenas centradas na pesquisa. 

Como já indicámos, um dos fatores de sucesso, pelo menos da quan-
tidade de jovens envolvidos nas diferentes fases, terá sido o facto de po-
derem falar sem serem julgados, de simplesmente poderem dar a sua opi-
nião. Eles próprios percecionaram e verbalizaram que, no dia a dia, nem
sempre lhes é possível manifestar a sua opinião de forma aberta e sentir
que estão a ser escutados. Tornou-se evidente o sentimento de que há
uma escassez de espaços de participação nas diferentes estruturas quoti-
dianas. As entrevistas e os grupos focais permitiram essa estrutura aberta
de comunicação. 

A reflexão inerente à participação no estudo oscilou entre duas esferas:
na pessoal, centrada na forma como a investigação se refletiu neles mes-
mos, e nas indicações/questões/referências que foram apontando relati-
vamente à própria pesquisa. Sempre que praticável foi pedido aos infor-
mantes que dessem opinião sobre a pesquisa e se esta tinha alterado
hábitos e opiniões. Durante todo este processo, aludiram ao assunto so-
bretudo quando questionados sobre se a primeira entrevista e os temas
abordados teriam levado a que pensassem mais do que o habitual no
que tínhamos falado. Holstein e Gubrium (1995) apontam para uma dis-
cussão sobre «entrevista ativa» em que há uma construção social da
mesma através do diálogo entre o entrevistado e o entrevistador, que re-
sulta também dos seus contextos e interações. 

Algumas considerações incluíram ou refletiram contextos familiares
em que os jovens comentaram a pesquisa e o que tinham dito: 

– Sim, eu lembrei-me bastantes vezes, por exemplo quando a minha mãe
tirava as notícias da televisão, eu lembrava-me, ah, eu na entrevista falei em
ver as notícias na internet. Posso começar a fazer isso mais vezes e assim a
minha mãe não se chateia tanto [Marta, entrevista 2].

– Sim, aliás, se estivesse a ver o telejornal e aparecesse alguma coisa que
se relacionasse com o que falámos, eu dizia aos meus pais, isto tem a ver
com a entrevista que fiz, falámos disto. E no jornal da escola a minha parti-
cipação também aumentou [Marisa, entrevista 2].
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A entrevista, nos discursos que proporcionou, foi encarada como um
desafio para passarem a encarar a informação de forma mais crítica, ou
também em quantidade. Sendo este um processo explorativo, levou a
pensar que poderia ser feita uma aposta em projetos desta natureza que
promovessem a participação cívica e a literacia. 

– Lembrei-me várias vezes, acho que disse umas coisas um pouco erradas.
Refleti numas conversas sobre essas coisas. 

– Pensaste mais nas tuas atividades de consumo de notícias ou como ati-
vista?

– Um pouco nas duas, comecei a tomar mais atenção às notícias, quer
dizer, eu já tomava, mas agora mais. No ativismo continua igual, mas é en-
graçado que nas notícias realmente comecei a tomar mais atenção depois
daquela conversa toda! Aliás, costumo comentar notícias na net [Tânia, en-
trevista 2].

– Curiosamente, a seguir à entrevista fiquei muito mais atenta ao que se
passa. Chego a casa, e com isto da crise, a primeira coisa que faço é pôr na
SICNotícias para ver o que se passa. Por acaso houve um período ainda mais
especial em que estive sempre atenta ao que se passa. Mas essa do jornalismo,
lembro-me muitas vezes da entrevista [Fátima, entrevista 2].

– Sim, acho que comecei a ver as coisas de maneira diferente, com mais
atenção do que via anteriormente. Foi mais a prestar mais atenção às notí-
cias.

– Em quantidade ou de forma mais crítica?
– Em quantidade, mas [ri-se] também de forma mais crítica, tento avaliar

o conteúdo da notícia quando a estou a ver [Paula, entrevista 2].

Entre os informantes mais centrados na participação ativa e no con-
sumo ativo e intenso de informação, a entrevista 1 serviu para pensarem
sobre os seus próprios procedimentos. Isso foi percetível nas respostas
durante a entrevista 2, mas também em alguns e-mails trocados com parte
dos jovens. Consideraram a reflexão importante, não devido à dificul-
dade, mas sim pela invulgaridade dos temas, que nem sempre tem espaço
na sua própria agenda social. 

– Lembro-me que a entrevista não tinha perguntas difíceis, mas tinha
perguntas que nós não fazemos todos os dias. Não se está sempre a pensar
nisso, o facto de ter de pensar nisso para responder fez com que fosse fa-
zendo conexões e ligações com os assuntos que fui experimentando depois
da entrevista. Liguei uma coisa à outra.
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– Isso é importante?
– É como ir a uma entrevista de trabalho. Obriga-nos a pensar sobre de-

terminados contextos e situações. Logo, obriga e é positivo porque apren-
demos muito sobre nós [Joaquim, entrevista 2].

A Carla destacou a centralidade da entrevista para pensar de forma mais
consciente sobre alguns assuntos que constituem reflexão quotidiana. 

– Sim, por uma razão muito simples, nunca tinha reparado até que forma
ou até que ponto eu tinha uma relação tão forte com aquilo que via a quan-
tidade de vezes que tinha acesso a essa informação. E nem reparava, essa era
uma atitude involuntária, não pensava bem, acerca do que estava a fazer.
Efetivamente, depois da entrevista passei a ter mais noção de que vejo, acedo
pela internet e faço um determinado número de coisas que por serem invo-
luntárias nem tinha bem a noção [de que as fazia] [Carla, entrevista 2].

Mas nem todos tinham uma memória ativa sobre a primeira entrevista.
Por exemplo, o Simão, sempre entusiasmado com as suas aptidões pes-
soais, reafirmou a sua capacidade interventiva: 

– Não vi grande diferença. A entrevista serviu para mostrar o interesse
que eu tinha e não para aumentar. Passei a ter mais consciência do que faço
[Simão, entrevista 2].

Considerando agora as reflexões sobre a investigação em si mesma,
houve dois domínios a destacar. Por um lado, um grupo de jovens que
foi partilhando reflexões, quer durante os dois anos que durou o trabalho
de campo, quer posteriormente. Por outro, o interesse pela investigação
também numa perspetiva de saber se o nosso «interesse» por eles se cir-
cunscrevia a obter as informações de que precisávamos para o trabalho.
Esta incerteza sobre um certo carácter «interesseiro» da investigação fez-
-se sentir mais junto dos jovens escolhidos através do bairro de habitação
social. 

A Beatriz sempre foi das mais curiosas durante a investigação. Na en-
trevista 1 interrogou, de pronto, se estavam a ser feitas entrevistas aos jo-
vens mais informados e se, depois de finalizado o trabalho, continuaría-
mos a ir ao bairro de habitação social (onde ela morava). No fundo estava
a testar o interesse que teríamos no que ela ia dizer, uma vez que se as-
sumiu logo como pouco interessada em notícias e em participação cívica,
no bairro de habitação social em si mesmo e nas suas vivências particu-
lares, mesmo depois do fim da pesquisa. No final da investigação, no
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grupo focal 2, reforçou questões sobre os processos da mesma (algumas
das quais já tínhamos abordado em sessões anteriores, o que também re-
vela o quanto são ambivalentes e precisam de ser reforçadas para se tor-
narem mais efetivas) e decidiu começar ela mesma a questionar a pes-
quisadora. 

Anotamos que a dúvida da Beatriz, bem como também a pergunta
do Dino sobre a pertinência da sua participação na pesquisa, são exemplo
de questões que outros participantes foram fazendo ao longo da pes-
quisa. Tentavam aferir se fazia sentido consultá-los e convidá-los a pensar
sobre estes assuntos que não integravam os seus quotidianos. Achavam
estranho que – dadas as circunstâncias da sua juventude e, em alguns
casos, alguma auto-representação de alheamento cívico – tivéssemos in-
teresse em perceber o que pensavam:

– Beatriz: Posso fazer uma pergunta?
– Investigadora: Claro.
– Beatriz: É avaliada por isto ou gosta de fazer?
– Investigadora: Gosto de fazer e também sou avaliada. […]
– Dino: E nós servimos?!!? Temos servido?
– Investigadora: Às vezes as pessoas têm dito: Eu acho que não disse

nada de jeito... 
– Beatriz: [interrompendo] Pois...
– Investigadora: ... mas se eu quisesse falar com especialistas...
– Beatriz: [falam em simultâneo] Não falava connosco... e não ia ter tanta

piada! 
– Investigadora: Exato. Vocês e as outras pessoas que estou a entrevistar

são as que eu quero ouvir [Grupo focal 2]. 

Embora tivéssemos tido ao longo da pesquisa uma preocupação em
facilitar a voz aos informantes e de os considerar parceiros de pesquisa,
não poderemos deixar de anotar que, parcialmente, na linha de Ana
Nunes de Almeida (2009), a relação entre investigador e participante aca-
bou por ser hierárquica, no sentido em que a direção da pesquisa ficou
a cargo da investigadora, ao contrário da proposta de Kellett (2010). 

Por fim, relativamente à segunda dimensão atrás apontada, às minien-
trevistas e aos grupos focais participativos, é de realçar a ocasião que ti-
veram, e que reconheceram como muito marcante, de poderem agir.
Mesmo não sendo este aspeto essencial neste capítulo, não podemos dei-
xar de salientar a título de observação que, apesar de termos pedido que
fizessem entrevistas a jovens, alguns deles aproveitaram a ocasião para
falarem com familiares e adultos, contrariando estereótipos de que os jo-
vens estão afastados deles.
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Estes grupos focais tiveram dois momentos a salientar, particularmente
no contexto deste capítulo. Um deles foi o da apresentação do Dino
(Grupo focal 2), que mostrou nervosismo por ter de falar em público
(ainda que fossem só quatro pessoas que conhecia) e ter de ler o que es-
crevera da minientrevista que fez. O seu nervosismo deu lugar a um sor-
riso quando terminou a exposição com ajuda de uma das colegas. A Bea-
triz reagiu à ansiedade do Dino quando este tentava apresentar a
entrevista e ler as notas escritas numa folha de papel. Perguntou de forma
descontraída se poderia ser ela a ler para o ajudar, e assim se processou o
relato da entrevista, que se centrava em questões de economia. 

No outro momento, uma das raparigas, a Estela, regozijou-se por ter
tido a oportunidade, na escola, de falar com os colegas e de os confron -
tar com o que considerava ser a falta de interesse deles pela política e de
como isso lhe permitira fazer campanha pela participação. Assim, a Estela
aproveitou para falar com os colegas sobre alguns dos temas que tínha-
mos discutido durante a investigação. Na altura assumira perante o grupo
de pesquisa que se sentia desiludida por na escola não encontrar espa -
ços de participação e de os colegas não terem, segundo ela, interesse em
participar, ler notícias e prestar atenção à política:

– Investigadora: Mas com quantas pessoas falaste, foi na escola, eram ra-
pazes ou raparigas?

– Estela: Na escola, foi com os rapazes da minha turma, disseram que
são coisas que não lhes dizem respeito nem diretamente nem indiretamente
e que se vissem aquela notícia no jornal só se causasse grande polémica é
que olhariam para ela. Relativamente às manifestações, disseram-me que não
participariam mesmo que tivessem disponibilidade.

[...]
– Investigadora: Parece-me que aproveitaste esta oportunidade para fala-

res com os teus colegas de situações que gostarias de falar na escola. Sen-
tiste-te intimidada ao falar com eles?

– Estela: Ouvi vários nãos, pessoas que não quiseram falar. Mas a minha
opinião, eu tive de a manifestar, dizer: não podes pensar assim. Fiz talvez
com que eles fossem para casa falar com os pais sobre aquilo, mesmo que
não concordassem à minha frente, sei que aproveitaram alguma coisa do
que lhes disse. 

– Investigadora: Aproveitaste para fazer algo que gostarias que aconte-
cesse na escola...

– Joaquim: Fazer propaganda... [riso] Estou a brincar.
– Estela: Sim, foi um pretexto. Um ou dois meses antes de começar a

campanha política para as presidenciais, houve uma discussão política
enorme sobre o TGV e lá estive eu a discutir com uma amiga. 
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[...] 
– Investigadora: O que leva a que na tua escola não haja este debate? 

O exemplo deles é oposto, mas também não é comum.
– Estela: A nossa associação de estudantes não está ligada a nenhum par-

tido, de direita, esquerda ou centrista...
– Anita: Está visto!
– Estela: ... não está ligada mas às vezes vão lá pessoas da JSD ou da JCP

e depois eu acho que as pessoas não se interessam, a [nome da escola] é co-
nhecida como a escola dos marrões e as pessoas estão lá para estudar, não
querem falar de mais nada. Nos intervalos eu passo e é só: e o exercício de
Físico-Química? As pessoas estão na fila do bar a fazer o exercício de Físico-
-Química!!!! [Grupo focal 4].

Um tema que foi surgindo ao longo da exposição da Estela foi a noção
de que a escola não proporciona espaços de debate de ideias, sobretudo
numa lógica de liberdade de exposição das mesmas. Essa limitação deve-
-se, consideraram, também ao facto de a escola tentar fomentar uma apa-
rente neutralidade de visões. 

Discussão e conclusões

Apesar do carácter exploratório deste estudo, julgamos que sai refor-
çada a ideia de que, não sendo naturalmente exclusivo ou excludente de
outras práticas de investigação, há vantagens em optar por metodologias
qualitativas e participativas, em especial com jovens. Numa sociedade
«adultocêntrica», há temas, espaços e lógicas relacionados com a juven-
tude que estão praticamente vedados aos jovens, por estes serem, não
raras vezes, vistos como adultos em construção. As entrevistas e os grupos
focais constituem-se como excelentes pontos de partida para um trabalho
participativo, no qual a robustez das propostas já consagradas pode ser
completada com uma participação efetiva dos participantes da pesquisa.

As grandes vantagens que encontrámos no processo centraram-se no
facto de os jovens identificarem que estavam a ter voz em algo para o
qual habitualmente não são convocados como atores e onde a sua opi-
nião não é considerada – questões ligadas ao jornalismo e à participação.
Este método levou a que refletissem melhor sobre os seus processos in-
dividuais e também sobre a pesquisa. Além disso, sobretudo para os que
estiveram envolvidos nos grupos focais participativos, estabeleceu-se a
possibilidade de contactarem pessoas de fora, além do núcleo restrito da
pesquisa. Isto foi especialmente relevante para os jovens que gostariam
de debater, mas não encontravam a oportunidade para o fazer, aprovei-
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tando, deste modo, esta ocasião para introduzir uma forma de «sociologia
política» nos seus contextos do dia a dia. 

As limitações que podemos identificar relacionam-se sobretudo com
o carácter exploratório da pesquisa e com o facto de não ter sido dada
formação particular aos participantes para realizarem as minientrevistas.
A formação específica poderia ter proporcionado um avanço maior na
pesquisa e também reforçado processos educativos. Em todo caso, esta
ausência de formação também permitiu identificar a forma como os jo-
vens foram capazes de refletir no imediato sobre os diversos processos
em que foram chamados a pronunciar-se. 

Poderia ter havido um progresso ainda maior se estes jovens tivessem
efetivamente trabalhado nas análises, indo além do papel que tiveram
enquanto quasi-investigadores. A opção de poderem analisar será inevi-
tavelmente controversa, mas julgamos que em pesquisas posteriores este
poderá ser um enfoque a ter em conta, desde que acauteladas questões
de verificação e de validação.

Consideramos que o facto de estes jovens terem sido sempre encara-
dos enquanto sujeitos e participantes, em vez de objetos de pesquisa, foi
preponderante para que não tivesse havido uma quebra acentuada entre
as diferentes fases de investigação. Além disso, sentiram que tanto no
processo de reflexão como no de ação foram válidos para a pesquisa.
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José Alberto Simões

Capítulo 4

Explorando terrenos digitais: 
metodologias de investigação 
qualitativa online e offline em práticas
culturais e de participação juvenis
Introdução

O título do presente capítulo sugere uma dicotomia que gostaríamos
de desfazer ao longo do mesmo: online não deve ser entendido em opo-
sição a offline. Com efeito, ainda que seja possível diferenciar de várias
formas a experiência dentro e fora da rede, tal fronteira não deve ser en-
tendida de forma rígida. A experiência quotidiana acarreta uma imersão
digital constante que se intensifica à medida que os equipamentos tec-
nológicos digitais se tornam ubíquos (Haythornthwaite e Wellman 2002).
Dos scanners presentes nas caixas dos supermercados, que registam as nos-
sas compras habituais, aos terminais de multibanco, onde levantamos
dinheiro ou efetuamos pagamentos e outras operações, passando pelo
uso do telemóvel para uma panóplia de funções, ou pelos circuitos fe-
chados de vigilância que monitorizam os nossos passos mais banais,
existe uma infinidade de ocasiões em que nos cruzamos com algum tipo
de tecnologia digital. 

A lista de atividades que aqui poderíamos enumerar é praticamente
interminável, mas, sobretudo, revela a forma como progressivamente di-
versas dimensões da nossa vida quotidiana foram sendo absorvidas pela
tecnologia, a ponto de a sua utilização se ter tornado rotineira e passar
em muitas ocasiões desapercebida. É assim que a pressão para estar co-
nectado e alargar (indefinidamente) a nossa rede de contactos online anda
a par da pressão para estar sempre disponível e acessível, a qualquer hora
e em qualquer lugar. Esta é uma característica mais acentuada entre os
jovens, que desenvolvem parte significativa das suas sociabilidades online,
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traduzindo a mediação progressiva das suas práticas culturais e dos uni-
versos simbólicos que criam fora e dentro das redes digitais (Bennett
2004; Boyd 2014). Não obstante, uma parte das nossas atividades quo-
tidianas escapa às redes digitais. Nem sempre estamos conectados, do
mesmo modo que uma parte significativa da população mundial tam-
bém não está e não se supõe (por razões várias) que o venha a estar.1 To-
davia, as questões que pretendemos aqui debater não se prendem tanto
com os objetos passíveis de serem abordados online, mas com as poten-
cialidades e as limitações que uma tal abordagem pode comportar. Gos-
taríamos de começar por enunciar nesta introdução três ideias subjacen-
tes à presente reflexão. 

A primeira ideia diz respeito à importância de considerar a internet
como cultura e artefacto cultural, seguindo a sugestão que Christine Hine
formulou há mais de uma década a propósito de abordagens etnográficas
online (Hine 2000). Esta recomendação possui tanto um alcance teórico
como repercussões metodológicas. Do ponto de vista teórico permite ul-
trapassar a ideia de determinismo tecnológico ou conceções monolíticas
(e simplificadas) do que a internet representa, que tendem a surgir asso-
ciadas a visões polarizadas do impacto da tecnologia na sociedade: por
um lado, de elogio e evidente otimismo, por outro lado, de depreciação
e notório pessimismo (Mann e Stewart, 2000; Markham, 2005). A pas-
sagem de perspetivas centradas no impacto para perspetivas centradas nos
usos e apropriação social da tecnologia, parece ser a solução para a com-
preensão mais complexa da internet como artefacto cultural. Do ponto
de vista metodológico, tal alteração de perspetivas comporta uma mu-
dança de foco nas abordagens dos meios digitais e das suas consequên-
cias. 

O segundo ponto de partida articula-se com o anterior e diz respeito
à forma como podemos pensar a relação entre o online e o offline ou, como
também tem sido formulado, entre o «virtual» e o «real». Se a separação
entre online e offline tende a apresentar-se cada vez mais problemática, a
segunda distinção apresenta-se potencialmente equívoca e limitadora do
ponto de vista tanto teórico como heurístico. Na verdade, esta última
enunciação tem vindo a ser abandonada nos últimos anos sem que, con-
tudo, tenham sido postas de lado as suposições epistemológicas de tal
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1  Esta questão remete-nos para o debate sobre as desigualdades digitais e as limitações
de acesso à tecnologia por uma parte da população mundial. Para os que têm acesso, a
questão central diz respeito aos usos e à literacia digital. Ver, para desenvolvimento destes
debates, Djik (2006) e Hargittai (2008).
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distinção, que parecem sugerir que o «real» possui uma «validade intrín-
seca» superior ao «virtual» (Miller e Horst 2012). Até que ponto a internet
constitui um meio legítimo de obtenção de informação, com valor ex-
plicativo por si, e não uma espécie de realidade de segunda? Em que me-
dida a análise da internet terá sempre de comportar um olhar de fora do
ecrã do computador, compensando a observação online com algum tipo
de recolha offline (Bakardjieva e Smith 2001; Kendall 1999)?

A sugestão que aqui fazemos, seguindo com isso vários autores (Hine
2000; Kozinets 2010; Baym e Markham 2009), é que a relação online-of-
fline não seja encarada como uma dicotomia mas antes como um conti-
nuum entre os dois domínios. Em certas ocasiões podemos privilegiar
apenas um dos contextos, ao passo que noutras podemos considerar a
articulação intrincada entre ambos. Os casos empíricos que iremos apre-
sentar inserem-se nesta última tendência, ao passo que vários exemplos
de «mundos virtuais» (como, por exemplo, o Second Life) podem incluir-
-se na primeira. 

O terceiro e último ponto de partida a que pretendemos aqui aludir
refere-se à forma como a internet tanto tem sido utilizada enquanto ter-
reno de investigação por direito próprio como encarada de modo instru-
mental, enquanto ferramenta de pesquisa, meio para atingir um determi-
nado fim (Mann e Stewart 2000). Esta distinção, tal como as anteriores,
tem vindo a perder alguma da sua pertinência inicial à medida que a
imersão tecnológica se amplia e que a interpenetração entre os universos
online e offline se intensifica. Todavia, pode ser pensada igualmente em
função do modo como se decide estudar a importância atribuída às prá-
ticas online por determinada população: considerando-as de forma indi-
ferenciada, associada à utilização da internet para fins genéricos, ou de
forma específica, associada a determinados universos culturais que pos-
suam uma expressão online significativa e específica. Põe-se, por isso, a
questão de saber, por um lado, que papel desempenham estas tecnologias
nas práticas e nos universos que podemos estudar, e, por outro lado, que
acesso nos dão aos fenómenos em causa? Como teremos oportunidade
de discutir, há fenómenos em que a tecnologia digital se afigura como
um artefacto crucial, constituindo-se como causa e terreno de interven-
ção, do mesmo modo em que noutros casos desempenha um papel mais
secundário ou complementar.

O presente capítulo tem uma ambição limitada dentro do que seria a
multiplicidade de abordagens metodológicas da internet e dos meios di-
gitais. Por um lado, pretendemos discutir questões de carácter teórico e
metodológico a propósito da utilização de metodologias qualitativas on-
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line. Por outro lado, propomo-nos apresentar as «soluções» encontradas
a respeito de casos empíricos particulares. Não se trata, portanto, de for-
necer indicações metodológicas precisas sobre como conduzir investiga-
ção ou aplicar determinadas técnicas de pesquisa, mas procurar responder
a problemas específicos.2

Para além de considerações teóricas e metodológicas gerais, propomo-
-nos dar resposta a três questões a partir de casos concretos: a) como de-
finir e delimitar um determinado objeto de estudo ou campo de análise
online? b) que estratégia metodológica poderá ser seguida para selecionar
os métodos de recolha e análise de informação, tendo em conta a varie-
dade de materiais recolhidos online e a sua articulação com uma possível
recolha offline? c) como definir a análise dos dados online, atendendo a
que estes podem assumir uma natureza diversificada e articular-se de
forma múltipla com dados offline? 

Os casos empíricos que aqui trazemos para discussão referem-se a estu-
dos que tiveram a juventude e as práticas culturais juvenis (pelo menos em
parte) como denominador comum: por um lado, um estudo3 sobre dife-
rentes vertentes da cultura hip-hop,4 por outro lado, um estudo sobre par-
ticipação política e cívica dos jovens portugueses.5 Correspondem igual-
mente a fenómenos eminentemente urbanos: num dos casos com um
carácter subcultural (estudo sobre a cultura hip-hop), no outro associado à
participação pública, principalmente no espaço urbano. Temos presente
que estes são temas e objetos que nos condicionam de certa forma na res-
posta às questões colocadas, quer porque possuem uma existência prévia
offline, quer porque o seu carácter urbano e a ligação à juventude sugerem
uma utilização proeminente de meios digitais e em particular da internet. 
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2 Ver, para obras que cumprem este propósito, Jones (1999), Mann e Stewart (2000)
Hine (2000; 2005), Baym e Markham (2009), Kozinets (2010) e Boellstorff et al. (2012).

3 O material metodológico que aqui será aludido tem por base a investigação de dou-
toramento realizada entre 2003 e 2006 na FCSH-UNL. Ver Simões (2010).

4 A chamada cultura hip-hop integra três vertentes expressivas, que agregam quatro ati-
vidades principais: o graffiti (ou vertente visual) – pinturas realizadas pelos writers ou pin-
tores de graffiti, recorrendo predominantemente à técnica do aerossol –; o rap (ou vertente
musical) – que inclui o mcing (atividade a cargo do MC, mestre-de-cerimónias, rapper ou
cantor rap) e o djing (atividade realizada pelo DJ, disk jockey ou quem manipula os discos
e produz a sonoridade típica do rap) –; e, finalmente, o breakdance (ou vertente gestual) –
que corresponde a um estilo acrobático de dança cujos praticantes se designam usual-
mente b-boys/b-girls.

5 «Ativismo juvenil em rede: media digitais, movimentos sociais e cultura participativa
entre jovens ativistas», projeto exploratório financiado pela Fundação para a Ciência e a
Tecnologia (FCT) através de fundos nacionais (EXPL/IVC-COM/2191/2013), que de-
correu entre fevereiro de 2014 e maio de 2015. 
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No resto do capítulo, iremos começar por discutir alguns atributos
formais da internet e dos media digitais, dado que possuem repercussões
na forma de conceber as práticas online e, com isso, a investigação no ter-
reno «virtual». A última parte do capítulo será dedicada à apresentação
da estratégia metodológica seguida nos dois casos empíricos referidos.
As respostas apresentadas serão pois determinadas pelos objetos de es-
tudo em questão, que permitirão evidenciar potencialidades e desafios
colocados à utilização de métodos qualitativos online.

Divisando o terreno digital: atributos 
da internet e investigação qualitativa online

Considerando, como se sugeriu, a internet enquanto artefacto e prática
cultural, devemos começar por explicitar os atributos formais dos con-
teúdos online, assim como a sua própria criação e utilização, de modo a
avaliar as suas consequências na exploração que poderá ser feita do ter-
reno digital. Referimo-nos aqui a conteúdos em sentido amplo, incluindo
tanto o software e as aplicações existentes online como o resultado do seu
uso (individual ou coletivo; pessoal ou institucional) para diferentes fins.
Tendo em conta que qualquer conteúdo online é criado por alguém, num
contexto determinado e com recurso a dispositivos tecnológicos especí-
ficos, não podemos diferenciar completamente as características dos con-
teúdos da componente tecnológica e dos modos de organização que en-
volvem a sua utilização e criação (Lievrouw 2011, 7-8).

As características que pretendemos aqui discutir refletem esta particu-
laridade, na medida em que tanto decorrem dos artefactos (dispositivos
e software) utilizados, como das práticas inerentes à sua própria utilização,
mediante os quais se chega a um produto determinado. Deste modo,
propomo-nos abordar brevemente tais atributos, começando por fazer
uma distinção analítica entre, por um lado, (a) características dependentes
da tecnologia, por outro lado, (b) atributos dependentes da sua utilização.
A estes atributos, juntam-se os modos de organização que permitem situá-
-los em contextos socio-históricos determinados (ver a figura 4.1). 

A primeira caraterística que podemos considerar diz respeito ao fluxo,
entendido tanto enquanto propriedade dos conteúdos (inerente à sua
utilização e criação) como enquanto característica dos dispositivos (in-
trínseca ao seu desenho e funcionamento). Deste modo, o conteúdo
apresenta-se tanto como resultado de fluxos assim como estes constituem
a característica básica da experiência de produção e consumo na internet.
Com efeito, do ponto de vista da experiência de utilização de determi-
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nado conteúdo online dificilmente se confina em si mesmo, admitindo
fluxos de informação de e para fora de si. Assim, qualquer «texto» online
é sempre um hipertexto, formado por múltiplas ligações que nos remetem
para diferentes circuitos não lineares responsáveis pela sua própria aber-
tura e inacabamento, cuja estrutura hipermedia – enquanto relação entre
diferentes tipos de ficheiros dentro de um mesmo documento – ajuda a
acentuar. Este facto é reforçado pela possibilidade de, de um modo geral,
qualquer pessoa poder intervir de alguma forma na produção do mesmo.

Por outro lado, o fluxo liga-se igualmente à organização em rede dos
conteúdos online e das relações que os mesmos sustentam. Desta forma,
do ponto de vista metodológico, o fluxo apresenta-se como um potencial
obstáculo a qualquer delimitação absoluta de um conteúdo, quer do
ponto de vista temático, quer do ponto de vista das relações mantidas
online. Em todo o caso, tal facto não impede que seja possível, em muitos
casos, circunscrever tematicamente as várias modalidades de comunica-
ção e encontrar um princípio de organização comum em torno de um
ou vários assuntos próximos. Mais recentemente, funcionalidades que
asseguram o endosso direto (como o like presente no Facebook), levam-
-nos a considerar os laços partilhados entre participantes na mesma mo-
dalidade de comunicação, permitindo explorar o terreno online através
das afinidades formadas numa mesma rede. Estas redes, porém, têm os
próprios indivíduos como nódulos impulsionadores, que decidem com
quem pretendem relacionar-se, num modelo simultaneamente em rede
e individualizado (Baym 2010, 90-91).

Uma segunda característica diz respeito à convergência. Como foi dito
atrás, parte da experiência quotidiana de utilização dos meios digitais
passa pela constatação da convergência tanto do ponto de vista das ca-
racterísticas de diferentes media como dos conteúdos gerados em várias
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Figura 4.1 –  Atributos associados aos dispositivos tecnológicos 
                     (artefactos), aos conteúdos (práticas) e modos de organização
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plataformas digitais (Jenkins 2008 [2006]). Tal convergência é assegurada
não só pela forma como os conteúdos de outros media são integrados
em diferentes plataformas online (do YouTube ao Facebook), mas igualmente
pelo modo como interesses e práticas existentes offline se interligam com
práticas existentes online, dificultando a separação clara entre as duas ex-
periências (Orgad 2009). Todavia, como dissemos, tal convergência não
significa que todas as nossas práticas quotidianas tenham sido absorvidas
pelas diversas tecnologias digitais, nem que todos os conteúdos desen-
volvidos nas mesmas remetam necessariamente para a realidade offline.
Neste sentido, a distinção online/offline continua a revelar-se pertinente,
merecendo ser metodologicamente equacionada (Kozinets 2010, 58-73;
Slater 2002). 

De forma mais específica, a convergência de diferentes tipos de fichei-
ros num só documento reenvia-nos para uma característica essencial dos
media digitais: a remediação. A remediação, tal como propõem Bolter e
Grusin (2000), refere-se à integração de um medium (ou vários media) no
interior de outro, remetendo-os, por isso, para a possibilidade de recom-
binação característica das tecnologias digitais (Lievrouw 2011, 8-9). O im-
pacto destes atributos em termos metodológicos é evidente dado que
nos leva a conceber tanto os conteúdos como as práticas de forma inte-
grada, formando a referida ecologia mediática convergente. Como ana-
lisar um meio digital sem considerar a sua ligação com outro, quando a
tecnologia e as aplicações criadas estimulam a convergência? Ou como
pensar num conteúdo sem ter em conta a sua circulação pelas diferentes
plataformas (e contextos) onde pode ser gerado e consumido?

O terceiro atributo que gostaríamos de destacar confunde-se com os
próprios meios digitais, evidenciando uma das suas propriedades mais
salientes: a interatividade. Tal com atrás, podemos pensar neste atributo
tanto do ponto de vista dos artefactos tecnológicos em questão, associado
à funcionalidade dos mesmos, inscrita na forma como foram desenhados
para operar, mas igualmente enquanto característica que resulta da utili-
zação, o que remete para diferentes usos que sustentam vários modelos
de comunicação mantidos online (Baym 2009; McMillan 2002). Do
ponto de vista da utilização, a interatividade compreende duas caracte-
rísticas que lhe conferem especificidade relativamente ao modelo de co-
municação dos media tradicionais, centralizado e unidirecional (Thomp-
son 1998 [1995]): primeiro, permite um fluxo comunicacional nos dois
sentidos, redefinindo os papéis tradicionais de emissor e recetor, que, de
certo modo, se tornam intermutáveis; segundo, e também por isso, dis-
semina os centros de produção do conteúdo, pondo em causa a relação

Explorando terrenos digitais

117

04 Pesquisar Jovens Cap. 4.qxp_Layout 1  25/10/17  15:23  Page 117



Pesquisar Jovens

118

de poder típica do modelo de difusão.6 Esta é também, do ponto de vista
metodológico, a característica que maiores potencialidades oferece à ex-
ploração do contexto online enquanto território de expressão e interação
que pode ser estudado precisamente pelo que revela sobre determinados
participantes, os seus interesses e práticas. 

Uma quarta e última propriedade agrega, na verdade, diferentes atributos
interligados, que podemos resumir a duas tendências: por um lado, a ten-
dência para a conservação dos conteúdos online, por outro, a tendência
para a reorganização dos mesmos. Do ponto de vista dos artefactos, pode-
mos pensar na capacidade de armazenamento online que afeta tanto a per-
manência dos conteúdos como a sua própria reprodutibilidade ou replicação
(Baym 2010, 10). A evolução da capacidade de armazenamento e do acesso
aos conteúdos guardados a partir de vários locais (dos servidores profissio-
nais às clouds para uso pessoal), sendo uma característica técnica por exce-
lência, possui igualmente repercussões evidentes a nível da utilização.
Assim, podemos pensar na transformação constante dos conteúdos que tem
como contraponto a tendência para a estagnação. A primeira tendência pa-
rece ter-se imposto em termos de utilização: a pressão para o imediato, a
instantaneidade, a atualização de conteúdos, e sua monotorização através
de feeds (de sites de redes sociais, RSS de blogues, etc.). Não obstante, muitos
conteúdos online permanecem inalterados por longos períodos, do mesmo
modo que podemos sempre recorrer ao que foi armazenado para recuperar
pelo menos parte do fluxo de informação perdido. Na verdade, a possibi-
lidade de arquivar conteúdos constitui uma vantagem para a investigação
online, na medida em que permite registo e fornece memória de eventos
passados. Tal registo, contudo, varia em grande medida em função das mo-
dalidades de comunicação que decidimos observar online, podendo facil-
mente avolumar-se e tornar-se incomportável.

Os anteriores atributos podem ser pensados, considerando a última
parte da figura 4.1, em função dos modos de organização que desencadeiam
em contextos socio-históricos determinados. Tais modos de organização
constituem os «arranjos sociais e as formas organizacionais que as pessoas
constroem à volta dos artefactos e das práticas» (Lievrouw 2011, 7).
Assim, artefactos, práticas e modos de organização combinam-se para con-
cretizar determinados propósitos comunicacionais que dependem das
propriedades das tecnologias digitais e dos usos que lhes são dados por
diferentes indivíduos e grupos em circunstâncias sociais e históricas par-

6 Como a categoria híbrida dos produsers ou produtores-consumidores pretende notar
(Bruns 2008, 23-34; Simões 2010, 115-119).

04 Pesquisar Jovens Cap. 4.qxp_Layout 1  25/10/17  15:23  Page 118



ticulares. Ainda que possamos decidir não nos debruçarmos diretamente
sobre estes modos de organização, a verdade é que estes se encontram
subjacentes à maneira como os dispositivos tecnológicos se apresentam
(e estão acessíveis em determinado momento) e aos usos que geram.

A descrição das anteriores propriedades confronta-nos com um cená-
rio de observação online diversificado e complexo. Não só as caracterís-
ticas do terreno digital variam amplamente em função dos seus atributos
tecnológicos, como também das práticas que os mesmos desencadeiam.
Do ponto de vista metodológico tais atributos levantam algumas ques-
tões adicionais. Como avaliar a validade da informação obtida online
tendo em conta a aparente intangibilidade do terreno digital, que varia
em função dos indícios que conseguimos decifrar a partir do que nos é
dado observar? Qual a extensão do terreno que se decide observar online,
tendo em conta que as modalidades de comunicação a que temos acesso
podem variar em função do número de participantes envolvidos, da
forma como a comunicação se inscreve no tempo e do grau de privaci-
dade que a mesma compreende? 

A procura de autenticidade associada à informação recolhida online
constitui um aspecto central desta tarefa de decifração. Este facto é acen-
tuado pela intangibilidade dos participantes, resultante da sua própria
«incorporeidade» ou ausência física online que os afasta e ao seu discurso
do contexto social mais vasto onde habitam e este último é produzido
(Mann e Stewart 2000). Tal constitui uma fonte potencial de equívocos
com consequências tanto a nível das interações mantidas como da ob-
servação que pode ser realizada (Baym 2010, 66-70). Existe, porém, um
pressuposto ilusório na anterior afirmação: assume-se como «falso»
aquilo que se observa online e, por oposição, como «verdadeiro» o que
se observa offline, como se a manipulação, os erros deliberados ou as
omissões apenas ocorressem no primeiro caso (Slater 2002, 542). Como
nota Markham (2005), a questão da autenticidade do corpo torna-se ir-
relevante e contraproducente se pensarmos que a identidade pode ser
entendida de um modo abstraído da presença efetiva, podendo o nosso
interlocutor querer ser percebido independentemente do corpo e dos
seus atributos óbvios (Markham 2005, 808). Em todo o caso, mesmo que
subsista a dúvida sobre a identidade dos nossos interlocutores, o seu dis-
curso e os conteúdos que produzirem poderão revelar-se mais importan-
tes do que os seus atributos aparentes (revelados ou entrevistos) e a sua
própria autenticidade (Hine 2000, 49).

A segunda interrogação remete-nos para o alcance do terreno digital
em virtude do nosso próprio posicionamento em diferentes modalidades
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de comunicação, que torna acessíveis diferentes dimensões da realidade
online. Com efeito, o número mais ou menos alargado de interlocutores
e a natureza da relação que mantemos com os mesmos são os principais
condicionantes da observação online. Podemos, por isso, interrogar-nos
se os processos de comunicação que observamos incluem participantes
que possuem uma ligação prévia entre si ou, pelo contrário, se são abertos
a vários participantes sem que exista interconhecimento prévio (Elm
2009). Este aspeto remete-nos para o grau de privacidade envolvido nas
relações online, que varia em função das modalidades de comunicação
em questão e das configurações adotadas. Nos sites de redes sociais, por
exemplo, vários participantes adquirem contactos por via indireta, através
do vínculo a outra pessoa que conhecem diretamente (Boyd e Ellison
2007), contribuindo para uma maior indefinição das fronteiras entre pú-
blico e privado ou, pelo menos, para a dificuldade em delimitar a exten-
são da rede de relações que se constitui online (Baym 2010, 90-91; Papa-
charissi 2010, 61-63). Torna-se, por isso, metodologicamente desafiante
determinar à partida a extensão da própria rede de relações que podemos
observar online, assim como a natureza dos laços mantidos com diferentes
pessoas que as integram (ou que venham a integrá-las no futuro). 

A observação das diferentes modalidades de comunicação pode variar
igualmente em função da postura metodológica que decidimos assumir,
que pode oscilar entre a participação e o envolvimento com os nossos
interlocutores, por um lado, e o distanciamento ou mera observação, por
outro.7 A este facto acresce a forma como a comunicação se inscreve no
tempo: em tempo real, com sincronização de participantes ou de modo
diferido? A presença imediata do outro, ainda que fisicamente ausente,
reflete-se na natureza do conteúdo que acaba por ser criado. Deste modo,
qualquer observação que envolva modalidades de comunicação que im-
pliquem sincronização entre participantes deverá confrontar-nos com
problemas que decorrem da troca imediata de informação, com relação
direta entre os participantes envolvidos. Apresentando-se como uma
forma de conversação, este tipo de recolha revela-se particularmente útil
no caso de entrevistas realizadas online em tempo real (e. g., salas de chat). 

Perante a diversidade de práticas, artefactos e contextos onde os mes-
mos são apropriados e utilizados para os mais variados fins, põe-se a ques-
tão de saber que estratégias metodológicas adotar para estudar convenien-
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7 O que nos remete, tal como na investigação fora da internet, para a questão da ne-
gociação do acesso a diferentes contextos de observação de modalidades de comunicação
online. Cf. Markham (2005) e Hine (2000).
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temente os processos comunicativos associados a diferentes fenómenos.
Como se compreenderá, esta é uma questão vasta que só poderá ter uma
resolução contextual, adequada aos objetivos de cada investigação e às
circunstâncias que envolvem o seu desenrolar. Por essa razão, propomo-
-nos fazer, nas páginas que se seguem, um breve circuito pelos itinerários
de investigação seguidos.

Integrando metodologias qualitativas online
e offline: estratégias de abordagem de práticas 
culturais e de participação dos jovens

Os casos empíricos que nos propomos discutir nesta última parte re-
lacionam-se, de uma forma ou de outra, com práticas culturais juvenis
que decorrem predominantemente em contexto urbano. Se no caso da
cultura hip-hop a ligação à juventude é, de certo modo, óbvia e tem sido
confirmada (Simões 2010), no caso das práticas ativistas tal ligação só o
é pelo recorte que foi dado ao tema em questão. Não obstante, também
neste caso o carácter proeminente dos jovens em diferentes práticas ati-
vistas tem sido notado (Banaji e Buckingham 2013). Ambos os casos se
caracterizam igualmente pela dispersão das práticas em questão, que não
se encontram confinadas a um só lugar, mas podem ser apreendidas em
vários contextos ligados a diferentes expressões dos mesmos interesses e
preocupações. Tal facto teve um efeito decisivo na forma como decidi-
mos delinear uma orientação metodológica assente na observação de ter-
reno «multissituada» (Hannerz 2003; Marcus 1995). Esta opção deve-se
não só ao carácter disperso do objeto, mas igualmente à natureza tem-
porária e móvel de várias das suas expressões (manifestações, performan-
ces, etc.). À intermitência e mobilidade do terreno offline, juntou-se o ca-
rácter impreciso e insondado do terreno online. A estratégia metodológica
integrada adotada justificou-se por isso, em grande medida, pela própria
configuração empírica de cada caso que comportava, à partida, expressões
fora e dentro da internet, com uma importante dinâmica em cada con-
texto, impondo-se deste modo uma abordagem complementar. Apesar
das semelhanças genéricas na estratégia escolhida, existem particularida-
des que importa sublinhar.

No caso do hip-hop, apesar de a observação poder ser conduzida de
forma simultânea e não apenas sequencial, a verdade é que começámos
por observar estas práticas na rua antes de as identificar na internet. Isto
deve-se sobretudo ao facto de, quando definimos o estudo, não associar-
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mos à partida o hip-hop às redes digitais, assumindo a nossa própria expe-
riência de contacto inicial com esta cultura por via da rua, através das prá-
ticas e dos eventos assistidos e dos produtos consumidos. Todavia, a inter-
net revelou-se, desde o primeiro momento, um elemento essencial para o
desenvolvimento do universo cultural em questão. A deslocação do con-
texto urbano para os circuitos digitais acarretou novos desafios inerentes à
dificuldade de definir inequivocamente os contornos do objeto online, con-
frontando-nos com o problema de avaliar até que ponto o hip-hop online
coincidia com o hip-hop offline. Esta preocupação decorria, neste caso, da
anterioridade das várias expressões da cultura hip-hop relativamente à pró-
pria internet, a que acrescia o facto de o estudo em causa ter sido realizado
num momento em que a penetração da internet era inferior à atual.

No caso do estudo sobre ativismo e participação dos jovens a relevân-
cia da dimensão online ficou definida desde o primeiro momento na
forma como se considerou o uso da internet e das tecnologias digitais en-
quanto recurso fundamental nas práticas. Com efeito, desde o início que
o terreno digital foi concebido como parte do terreno offline, sendo inte-
grado por isso na observação de modo simultâneo e não sequencial. Em
todo o caso, a estratégia adotada nos dois terrenos não foi exatamente a
mesma. Estas diferenças remetem-nos, desde logo, para utilizações dife-
renciadas da internet e de outras tecnologias digitais nas práticas ativistas.
Com efeito, tanto podemos estar perante indivíduos e grupos para os
quais a utilização de tais recursos tecnológicos é relativamente secundária,
na medida em que desenvolvem a sua atividade sobretudo offline, como
indivíduos e grupos para os quais a utilização destes recursos desempenha
uma função crucial, podendo o terreno «virtual» constituir um impor-
tante território de confrontação e exercício do ativismo. Exemplos do
primeiro tipo podem ser encontrados na maioria dos movimentos sociais
e outros atores coletivos que atuam na esfera ativista atualmente (e que
vão dos recentes movimentos e plataformas antiausteridade às associações
LGBT ou às organizações ecologistas). Exemplos do segundo tipo cor-
respondem a um conjunto mais restrito mas heterogéneo, para o qual o
terreno digital se apresenta como causa ou território de «guerrilha» e con-
fronto com os poderes públicos (e. g. Anonymous, movimento para o soft-
ware livre, movimento para o Partido Pirata). Estudar cada um destes tipos
implica oscilar entre analisar o uso de ferramentas digitais no ativismo e o
que poderíamos entender como ativismo digital (Milan 2013; Dahlgren
2013). 

A figura 4.2 sintetiza, para os dois casos, a estratégia de integração me-
todológica adotada. Como se compreenderá, as semelhanças aparentes
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ocultam diferenças que importa destacar. Devemos ter em conta também
que a figura encerra a sugestão de se conduzir simultaneamente o trabalho
de pesquisa nos dois terrenos, beneficiando da complementaridade entre
ambos. Tal, contudo, como dissemos, nem sempre aconteceu do ponto
de vista prático. Em parte devido às especificidades, já apontadas, dos
dois casos, mas também pelas decisões tomadas em cada etapa. Para além
da orientação genérica no sentido de integrar a investigação online com
a que é levada a cabo offline, a figura contém igualmente uma recomen-
dação quanto à forma de considerar empiricamente cada um dos objetos
de estudo. Em ambos os casos insinuam-se duas lógicas: uma local, outra
em rede, que, sugere-se, apresentam correspondência com as manifesta-
ções empíricas dos objetos de estudo em questão. Como se pode ver, a
lógica local, cujo propósito é identificar as práticas e os protagonistas (in-
dividuais e coletivos) em determinado lugar ou contexto (encontro,
evento, manifestação, performance, etc.), desdobra-se tanto online como
offline, do mesmo modo que a lógica em rede, para além de identificar
relações entre atores e contextos, permite conciliar, em certo sentido, os
dois domínios. 

Assim, em termos genéricos, e seguindo a figura, podemos afirmar que
a estratégia offline se estrutura em torno de determinados contextos ou lu-
gares (que podem assumir um carácter temporário) onde se desenrolam
determinadas práticas (mesmo que efémeras), que traduzem diferentes
formas de participação e modos de organização das práticas, e onde en-
contramos necessariamente os seus protagonistas ou atores (mesmo que
variáveis entre cada ocasião). A estratégia online, por seu lado, estrutura-se
em torno de determinados conteúdos (de diferentes tipos), que envolvem
diferentes práticas (da utilização básica à produção de conteúdos variados),
a que se encontram associados determinados atores (mesmo que desco-
nhecidos ou até anónimos). Pode, por isso, considerar-se que determinado
conteúdo online representa um local para observação, através do qual é
possível analisar diferentes formas de produção, colaboração ou partici-
pação, bem como os respetivos praticantes ou utilizadores.

Por outro lado, se num certo sentido a lógica de rede nos remete para
a importância dos laços existentes entre diferentes indivíduos e grupos,
noutro reenvia-nos para a multiplicidade de lugares (mais ou menos pró-
ximos) em torno dos quais se podem estruturar as práticas. É desta forma
que podemos falar do carácter «multissituado» do trabalho etnográfico
desenvolvido, que não pretendeu estar preso a um só lugar, mas ambi-
cionou seguir, de certo modo, determinados praticantes e as atividades a
que os mesmos se dedicavam.
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Como definir as fronteiras do objeto?

Podemos afirmar, num sentido amplo, que pensar acerca da definição
das fronteiras do terreno de observação implica refletir sobre os limites
do campo e as suas implicações na forma de imaginar o objeto (Baym e
Markham 2009). 

No caso da cultura hip-hop estamos porventura perante um campo
mais circunscrito, em grande medida pela própria especificidade do tema,
que permite pensar num universo cultural mais restrito. Não obstante,
várias questões práticas podem ser colocadas quanto ao âmbito do
mesmo. Consideramos todas as vertentes do hip-hop ou focamo-nos ape-
nas numa? Têm-se em conta apenas os produtores ou artistas ou também
os adeptos? E dentro dos primeiros, consideram-se unicamente os pro-
fissionais ou também os amadores? A resposta a estas questões não é, to-
davia, simples nem consensual, remetendo-nos para o problema mais
vasto da ausência de acordo quanto à legitimidade das práticas em ques-
tão e dos respetivos praticantes. Tal problema resulta da própria hetero-
geneidade da cultura hip-hop, que inclui atividades de natureza distinta
(das atuações de rappers às «missões» de bombing de writers), associadas a
circuitos com estatutos diferenciados (uns comerciais e direcionados para
o mercado, outros underground e voltados para públicos restritos) e a prá-
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Figura 4.2 – Integração de estratégia metodológica online e offline

Fonte: Adaptado de Simões (2012, 809).

Local
(eventos
performances,
encontros,
manifestações,
etc.)

Offline

Contextos

Práticas
(formas de participação e
modos de organização)

Atores
(indivíduos, grupos,
movimentos, etc.)

Em
rede

Etnografia «mulissituada»

Online

Conteúdos

Práticas
(produção, colaboração

utilização)

Atores
(indivíduos, grupos,
movimentos, etc.)

Etnografia «virtual»

Local
(sites,
blogues,
Twitter,
Facebook,
YouTube,
etc.)

04 Pesquisar Jovens Cap. 4.qxp_Layout 1  25/10/17  15:23  Page 124



ticas com um carácter igualmente diverso (umas oficiais ou instituídas,
outras não oficiais, subversivas ou mesmo ilegais).8

A este problema de delimitação do universo cultural, podemos acres-
centar o problema de o confinar espacialmente a determinado território.
Ainda que seja possível identificar grupos de praticantes fixos num dado
momento no espaço ou que estes mantenham uma ligação contínua
com várias atividades ao longo do tempo, a verdade é que estas práticas
caracterizam-se igualmente pelo seu fluxo e mobilidade, revelando uma
relação igualmente descontínua e intermitente com o território. O local
onde se realiza um concerto rap num determinado dia pode ser ocupado
por outro concerto (de outro género) num dia diferente; tal como uma
inscrição de graffiti numa parede pode ser substituída a qualquer mo-
mento por outra; ou, ainda, os movimentos de breakdance que um grupo
de b-boys inscreve num dado lugar terminam assim que acaba o seu en-
contro e o espaço em questão retoma a sua função habitual. Tal problema
é acentuado online pela dificuldade em determinar a extensão do terreno
digital bem como em avaliar o significado dos indícios sobre determina-
das práticas e os respetivos participantes (cujo estatuto, em muitos casos,
desconhecemos inteiramente).

O estudo sobre participação política e cívica dos jovens caracterizou-
-se igualmente pela natureza dispersa e intermitente do objeto. Com
efeito, as práticas e os indivíduos e grupos estudados não se encontravam
ligados apenas a um contexto de observação, mas dispersos em várias lo-
calizações, algumas de natureza efémera. Isto deve-se, em parte, ao facto
de considerarmos, como dissemos acima, indivíduos e grupos com en-
volvimentos variáveis em práticas ativistas distintas, ligados a atores co-
letivos que atuam em áreas diversas, à partida sem ligação entre si.9 Não
obstante, alguns grupos ativistas e organizações onde os jovens partici-
pavam encontravam-se em espaços específicos (ligados a associações, lo-
cais habituais de debate, etc.) que foram utilizados como contextos de
observação e lugares estratégicos para recrutamento de entrevistados. 
A nossa intenção foi, portanto, a de seguir uma estratégia que permitisse
observar diferentes repertórios de ação. 

Online, a questão das fronteiras colocou-se de outra forma, na medida
em que dependeu dos conteúdos escolhidos enquanto contextos de ob-
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8 Bombing – Graffiti pintado rapidamente, geralmente pouco elaborado e efectuado em
locais de grande visibilidade, mais ligados à vertente underground e ilegal.

9 Ainda que uma das características identificadas no estudo remeta para a multiparti-
cipação de indivíduos com uma trajetória ativista intensa, o que lrva a que, num dado
momento, estejam ligados a coletivos distintos, que refletem diferentes interesses e causas.  
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servação. Optou-se por observar o que podem ser consideradas expres-
sões públicas de ativismo, em páginas oficiais, blogues e sites de redes so-
ciais que representassem os coletivos a que os jovens entrevistados esta-
vam ligados. Esta estratégia pública não impediu que se tivesse acesso a
redes privadas, que serviram sobretudo como forma de manter contactos
e obter informação atualizada.10

O que observar e como, online e offline?

Tendo em conta que as escolhas metodológicas contribuem para de-
finir os contornos do objeto, importa agora descrever brevemente o que
se observou e como, tanto offline como online. 

No caso do estudo sobre o hip-hop, a observação offline incidiu sobre
diferentes tipos de eventos (concertos, ensaios, encontros, etc.) e o con-
tacto com vários protagonistas em diferentes ocasiões, seguindo a estraté-
gia multissituada referida atrás. Esta observação foi complementada com
a realização de entrevistas aprofundadas e a recolha de materiais diversos
(de fotografias e gravações vídeo de performances e ensaios, a outros pro-
dutos resultantes das próprias práticas, como CD ou maquetes), incluindo
tanto produtos públicos (destinados à circulação comercial) como priva-
dos (e de circulação interpessoal), correspondendo, em alguns casos, ao
registo de práticas, eventos ou situações de outro modo inacessíveis.11 No
caso do estudo sobre ativismo e participação da juventude, pelo seu lado,
a observação offline recaiu igualmente sobre uma heterogeneidade acon-
tecimentos e ocasiões, de práticas «microativistas» (encontros, reuniões,
debates, etc.) a «manifestações de massa» (protestos, marchas, etc.), a que
se juntou a realização de entrevistas a jovens ativistas e a recolha de ma-
teriais documentais. Alguns dos anteriores contextos de observação pos-
suíam um carácter público (manifestações, protestos, etc.) ao passo que
outros tinham um carácter privado ou semipúblico (encontros, debates,
etc.), implicando por isso diferentes níveis de acessibilidade.

No caso do terreno «virtual», em ambos os estudos, determinado con-
teúdo online funcionou como local para observação, através do qual pu-
demos examinar diferentes formas de produção ou participação online, bem
como os respetivos utilizadores, tanto através das trocas comunicativas

10 Nomeadamente através da conta pessoal no Facebook criada para o projeto e de con-
tas dos investigadores participantes no mesmo.

11 Embora as entrevistas tivessem sido conduzidas quase exclusivamente offline, foram
igualmente realizadas entrevistas online em cada um dos projetos através de software es-
pecífico, como MSN Messenger e o Skype.
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como dos indícios que pudemos decifrar sobre os mesmos. Sites e outras
plataformas não só se apresentaram enquanto pontos de ancoragem on-
line como também enquanto nódulos da rede formada por cada con-
teúdo na internet, servindo simultaneamente de contexto de observação
e documento para análise. Importa notar, porém, que uma parte dos usos
não deixa qualquer rasto ou vestígio e, noutros casos, tal rasto é de acesso
restrito ou limitado. Em certas situações específicas, o resultado ou efeito
de um certo tipo de prática é percetível (por exemplo, ataque informá-
tico), mas não os seus autores (que, justamente pelo tipo de atividade
que desenvolvem, atuam de forma impercetível ou não localizável).

Todavia, a principal dificuldade prática residiu na escolha dos conteú-
dos a observar, definindo determinada demarcação. Como delimitar te-
maticamente um site ou uma página de Facebook tendo em conta a infi-
nidade de assuntos que poderão comportar? Que unidade de análise
considerar para a observação, o tema tratado ou a modalidade de comu-
nicação em causa (site, fórum, etc.)? Com efeito, a dificuldade em iden-
tificar temas e circunscrevê-los depende tanto do âmbito assumido pelos
autores dos conteúdos como das caraterísticas formais dos mesmos. Em
ambos os estudos, optou-se por incidir a observação sobre conteúdos
que fossem dedicados predominantemente e de forma explícita às práti-
cas em causa (fosse uma das vertentes do hip-hop, fosse a atividade de
participação), tendo esta análise seguido dois caminhos. Primeiro, pro-
cedeu-se ao mapeamento e classificação dos conteúdos que remetessem
diretamente para os temas definidos, tendo em conta tanto práticas re-
centes como o vestígio das mesmas ao longo de um período. Segundo,
tendo em conta a possibilidade de observar e participar diretamente em
diferentes modalidades de comunicação, os conteúdos online foram pen-
sados como contexto de interação que foi observado ao longo de um pe-
ríodo determinado.

No estudo sobre o hip-hop, esta presença concretizou-se na observação
de fóruns de discussão e salas de chat que foram escolhidas pela sua rele-
vância e dinâmica própria e que permitiram ter acesso à forma como re-
produz a realidade offline ao mesmo tempo em que a mesma é amplifi-
cada, acrescentando-lhe atributos através da criação de um circuito próprio
e alternativo (e. g., através da divulgação de maquetes, rimas, etc.).12

12 Apesar de termos observado vários fóruns e salas de chat ao longo do período de
um ano, a nossa análise incidiu apenas sobre duas destas plataformas: o fórum de hip-
-hop do site h2tuga.net e o #hiphop da rede portuguesa de IRC (ptnet). Ver Simões (2010,
324-334).
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No caso do estudo sobre participação e ativismo, para além do referido
mapeamento, observaram-se algumas páginas selecionadas do Facebook. 
A escolha incidiu, contudo, sobre a apresentação pública de determinados
coletivos ligados a diferentes formas de ativismo. Com esta opção, pro-
curou-se perceber em que medida determinados eventos de protesto offline
tinham sido «(re)produzidos» online, através de uma análise dos posts, co-
mentários e partilhas de informação realizadas antes, durante e depois de
determinados acontecimentos significativos (manifestações, marchas,
etc.).13 Esta análise teve igualmente uma componente diacrónica, na me-
dida em que os eventos em questão foram escolhidos num horizonte tem-
poral que se estendeu entre 2011 e 2014, tirando-se assim partido da ca-
pacidade de arquivo online.

Como definir a análise dos dados?

Chegados aqui, coloca-se a questão de considerar as consequências de
extrair informação de uma observação que se baseia em diferentes mé-
todos offline e online. Como foram analisados os dados online? Como
podem ser integrados com os dados offline?

Em ambos os casos, considerámos os conteúdos online como textos
produzidos e obtidos de diferentes formas. Nuns casos (na observação
de sites e outras plataformas) a nossa intervenção foi inexistente e, como
tal, limitámo-nos a interpretar o que nos era dado observar, noutros casos
(como na participação em fóruns ou salas de chat) a nossa presença co-
produziu o texto, pelo simples facto de estarmos num dado contexto.
Os vários textos apresentam-se assim como unidades de análise, forne-
cendo pistas sobre práticas, mas também sobre a forma como os con-
teúdos são gerados e os atributos dos respetivos autores. É neste sentido
que podemos dizer que um dado texto se apresenta como discurso que
nos revela informação sobre os outros no decurso de uma determinada
interação (Markham 2005). A questão que se poderá colocar, interpre-
tando os discursos, é a de saber em que medida o outro se revela verda-
deiramente numa interação. Tal problema é acentuado pelo facto de a
presença online tanto ser geralmente múltipla como também variar ao
longo do tempo, proporcionando uma experiência dispersa e algo frag-
mentada.

Como unificar estas experiências do ponto de vista da análise? Diría-
mos que a unificação absoluta não é realizável, embora tal não signifique
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13 Num período total de dois meses, por cada evento considerado.
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que não seja possível integrar a informação recolhida em várias circuns-
tâncias online. Para além de cada modalidade de comunicação poder ser
analisada por si mesma, pode ser pensada igualmente em interligação
com outras modalidades de comunicação que mantenham algum tipo
de coerência entre si (em torno, por exemplo, de temas afins) e neste sen-
tido formem uma espécie de intertexto que pode ser interpretado de forma
articulada.14 Podemos acrescentar a esta tentativa de resolução do pro-
blema da integração a indagação dos usos online, dado que por esta via é
possível unificar variadas experiências, estabelecendo ligações entre dife-
rentes conteúdos. Podemos chegar a essas ligações online observando os
utilizadores dos conteúdos (o que se encontra condicionado pela possi-
bilidade de os poder identificar) ou offline, através de recolha por outra
via. Foi isso que fizemos através das entrevistas enquanto discurso (e por-
tanto aproximação indireta) que proporcionou um entendimento das
práticas online, fornecendo-nos informação tanto sobre os usos como
sobre os bastidores da própria produção online, algo que o mero exame
dos vários conteúdos não possibilitaria. Na verdade, o facto de vários
conteúdos online remeterem para a experiência fora da internet, do
mesmo modo que podemos constatar o inverso, contribui de algum
modo para a integração da informação obtida nos dois terrenos.

Assim, se a integração metodológica entre os terrenos online e offline
resulta em grande medida da própria configuração dos fenómenos ana-
lisados, que, do ponto de vista prático, surgem integrados, já do ponto
de vista da análise devemos fazer o esforço de integração dos dados e
dos discursos obtidos nos dois terrenos, considerando-os como partes
do mesmo fenómeno, ainda que nem sempre inteiramente coincidentes.
Não obstante, embora não tivéssemos procurado, em nenhum dos estu-
dos, uma verdadeira estratégia de triangulação, o facto é que uma parte
da recolha offline confirmou a recolha online, do mesmo modo que esta
última orientou vários dos momentos de observação offline.15 A estratégia
metodológica integrada que aqui defendemos permitiu captar não só 
as especificidades de cada um dos contextos, mas também a forma como
estes se cruzam e complementam, definindo um cenário mais amplo e
complexo para o entendimento de determinados fenómenos culturais. 

14 Pode igualmente elabora-se uma grelha de análise e classificar, contabilizando, a pre-
sença em determinadas modalidades de comunicação. Ver Simões (2010, 113 e segs.).

15 Ver, a propósito da estratégia de triangulação, Hine (2000, 48-49) e Orgad (2005, 52-
-53).
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Conclusão

Neste capítulo abordámos brevemente alguns problemas centrais que
decorrem da aplicação de metodologias qualitativas a objetos de estudo
que têm a internet como terreno, principal ou secundário. À medida que
a internet parece absorver (e ser incorporada em) diferentes práticas quo-
tidianas (mesmo que não integralmente), a recomendação metodológica
para considerar de forma interdependente os domínios online e offline
tem vindo a impor-se como estratégia com apelo irrecusável para a análise
de um número crescente de fenómenos. Não obstante, várias práticas
online parecem ter como referência apenas o contexto «virtual» formado
por quem partilha os mesmos interesses, não necessitando por isso de
qualquer aproximação de fora do ecrã. A par destes «mundos virtuais»,
aparentemente dissociados da realidade offline, podemos considerar prá-
ticas que tomam a internet como terreno de intervenção, associadas a
causas ou preocupações que, paradoxalmente, possuem repercussões di-
retas fora das redes digitais (e. g., ataques informáticos). 

Compreende-se por isso que, há vários anos, se encontre no centro de
vários debates teóricos a preocupação em saber em que medida é possível
considerar a internet por si mesma, sem referência à realidade que lhe é
exterior ou, em alternativa, se o estudo da internet requer necessaria-
mente um exame daquilo que se passa fora desta e, em certa medida, a
explica. A resposta a esta questão não é inteiramente consensual, preci-
samente porque os fenómenos (e os objetos empíricos) que podemos
tomar como referência também não são todos equivalentes. Subjacente
a esta preocupação encontra-se, como vimos, não só um problema de
ordem prática, mas igualmente de natureza epistemológica, mediante o
qual se tem questionado a validade dos dados obtidos online. Podemos,
todavia, invertendo o sentido da anterior preocupação, questionar-nos
sobre o que deixamos de fora de determinada análise se ignorarmos as
práticas e os discursos online considerando-os como não significativos
ou, simplesmente, se não tivermos em conta o terreno digital.

Nos casos específicos aqui examinados, parte da escolha já estava de-
finida, na medida em que os nossos objetos compreendem intrinseca-
mente uma dimensão online e offline, com algumas diferenças, porém,
que importa evidenciar. No caso da cultura hip-hop, a referência à reali-
dade exterior à internet apresenta-se incontornável, na medida em que
esta não só a antecedeu enquanto fenómeno de rua, como também lhe
fornece grande parte da matéria-prima para laboração online. Não obs-
tante, à medida que os conteúdos online vão absorvendo múltiplas prá-
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ticas offline, esta relação tem-se tornado mais interativa e complexa e, de
certa forma, a internet torna-se parte do hip-hop, constituindo uma das
suas expressões. No caso do ativismo e da participação, embora se veri-
fique a mesma anterioridade em relação à internet, sobretudo se aten-
dermos à longa tradição de ação coletiva e participação pública, a verdade
é que nos últimos anos as redes digitais assumiram um protagonismo na
organização de práticas ativistas que, por si só, justificaria a inclusão do
terreno digital em qualquer análise. Tal importância é, porém, ampla-
mente variável, oscilando entre a utilização da internet e de outras tec-
nologias digitais como utensílios e a sua utilização como terreno de luta
ou causa, remetendo-nos diretamente para o ativismo digital. 

Em qualquer dos casos, independentemente de constatarmos a exis-
tência de importantes expressões na internet e de comprovarmos a in-
terligação entre as práticas online e offline, a verdade é que a análise da
forma como esta interdependência se concretiza continua por explorar
inteiramente e como tal merece a nossa atenção. Foi isso que procurá-
mos fazer nos dois estudos referidos desenvolvendo uma estratégia me-
todológica integrada assente no vaivém entre os dois contextos de ob-
servação.

Tal estratégia apoiou-se em metodologias qualitativas, que tiveram em
linha de conta o carácter disperso e diversificado dos objetos de estudos
em questão, que não se encontram confinados a um só lugar, mas se
apresentam em diferentes contextos, alguns deles móveis e temporários.
Esta particularidade levou-nos a advogar uma etnografia multissituada,
com o propósito de cobrir diferentes cenários onde se desenrolam varia-
das práticas significativas, mas também com o objectivo de dar conta da
própria mobilidade do objeto em questão. O terreno de observação «vir-
tual» veio introduzir uma complexidade adicional ao processo de obser-
vação. Não só o ambiente online se apresenta intangível, como os seus li-
mites se afiguram difíceis de estabelecer de forma clara e definitiva. 

Sendo múltiplo e de certo modo fugidio, o terreno online foi abordado
através de diferentes metodologias, que permitiram cobrir várias expres-
sões quer da presença do hip-hop online quer das práticas de participação
e ativismo. Para além do conteúdo, entendido como texto, foram igual-
mente considerados os discursos provenientes das entrevistas que propor-
cionaram outra perspetiva sobre as práticas, permitindo integrar, em certo
sentido, as experiências online e offline. Foi justamente através das entre-
vistas que conseguimos identificar a utilização múltipla (e a presença em
diferentes plataformas) dos mesmos participantes, estabelecendo cone-
xões entre vários conteúdos, ao mesmo tempo que tivemos acesso às jus-
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tificações por detrás de diferentes práticas de produção e consumo online,
tendo assim acesso aos bastidores das mesmas.

Tendo em conta o carácter multíplice da internet enquanto artefacto
tecnológico, mas igualmente enquanto prática cultural, parece-nos in-
dispensável indagar as modalidades e os sentidos da sua utilização em
diversas atividades. É por esta razão que nos parece que dificilmente po-
demos deixar de fora de uma análise da internet o contexto mais amplo
que envolve a sua apropriação através de variadas práticas para diferentes
propósitos. A integração metodológica que aqui sugerimos, não sendo
aplicável (ou não o sendo da mesma forma) a todos os objetos empíricos,
apoia-se diretamente nas características dos fenómenos em questão.
Porém, a observação desta integração empírica deve ser acompanhada
por uma estratégia metodológica adequada a ambos os terrenos, que pro-
cure averiguar a interdependência entre os contextos online e offline, ao
mesmo tempo que consiga tirar partido das especificidades de cada um
deles. 
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Capítulo 5

Crianças online: metodologias 
visuais, novas descobertas 
e desafios éticos

Introdução

Este capítulo tem por objetivo lançar o foco sobre «novidades» meto-
dológicas trazidas ou renovadas pela investigação com crianças, em par-
ticular o uso de técnicas visuais, sob o pano de fundo da discussão sobre
métodos participativos, ilustrado num estudo recente sobre «infâncias
digitais».

Tomando como ponto de partida as opções metodológicas de uma
investigação sobre crianças e internet (C&I) em Portugal, explora duas
técnicas em particular, assentes no registo visual: a fotografia tirada por
crianças e a «netnografia» da apropriação das novas tecnologias de infor-
mação e comunicação. 

Sob um pano de fundo teórico abrangente, o da sociologia da infância,
da viragem participativa na investigação com crianças, que lhes «dá voz»
e as envolve ativamente em «tarefas», e os problemas éticos no trabalho
com este grupo etário, são discutidos processos, resultados e dilemas éti-
cos no uso daquelas técnicas. 

Uma nota sobre o conceito de criança utilizado neste capítulo. Qual-
quer categoria classificatória é socialmente construída, portanto «esco-
lha» contingente. Tal como consagrado na Convenção sobre os Direitos
da Criança (CDC), «crianças» são aqui os indivíduos menores de 18
anos. Porque se trata de um livro que toma os «jovens» como unidade
de análise, privilegiamos as franjas de crianças mais velhas (9 ou mais
anos), ou seja, sujeitos em fase de transição da infância para a condição
juvenil.
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A sociologia e a infância: continuidade 
ou diferença com a ciência sobre adultos?

Comparativamente a outros ramos científicos, ou à categoria dos «jo-
vens», a entrada das crianças na sociologia é mais recente. A sua presença
era tradicionalmente assinalada nos estudos sobre a morfologia ou a di-
nâmica familiares, sobre os processos de socialização ou a escola e o sis-
tema de ensino. Mas tratava-se de uma presença silenciosa como espec-
tadores passivos do fabrico das relações que se teciam em seu torno e
lhes eram exteriores. 

O paradigma da infância, proposta que surge em meados dos anos 80
do século XX, vem perturbar tal visão estabelecida (Almeida 2009).
Rompe com a conceção da criança como ser uno, dado universal de na-
tureza biológica ou psicológica, contrapondo-lhe a afirmação de que a
infância é uma construção social e histórica, fruto do espaço e do tempo;
é portanto uma condição heterogénea, moldada por clivagens entre ida-
des, géneros, classes sociais ou etnias de pertença das próprias crianças.
Rompe, também, com a perceção da criança como ser imaturo e incom-
petente, em evolução cumulativa e unilinear para um estado adulto,
etapa final da maturidade e da competência; a criança não seria portanto
um «adult in the making», mas um «being in the present» (Harden et al.
2000). Sustenta-se, ainda, que as relações sociais entre as crianças devem
ser estudadas por direito próprio, a partir do seu ponto de vista, inde-
pendentemente do dos adultos. Em suma, propõe-se uma abordagem
que reconheça nas crianças o estatuto de atores construtores de vida so-
cial – a sua e a dos adultos que as rodeiam. 

Metodologicamente, estes princípios traduzem-se numa exigência: dar
voz às crianças na investigação. E, a montante, põe os investigadores a
discutir problemas de fundo: considerar as crianças como objetos autó-
nomos e legítimos de sociologia levanta, ou não, novos problemas de
método, desde logo na relação entre investigador e investigado, no tipo
de instrumentos de recolha e tratamento da informação? Surgem, ou
não, dilemas éticos especiais na produção de conhecimento sobre as crian-
ças, ou mesmo – como muitos autores defendem – do conhecimento
produzido com ou para elas? O que significa, enfim, dar voz às crianças
na pesquisa? As respostas não são consensuais. 

Punch (2002) defende que a investigação com crianças é potencial-
mente diferente da que se faz com adultos, pois estes possuem certas re-
presentações sobre o seu estatuto como «outro» vulnerável, refletidas no
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modo de lidar com elas (fora ou dentro da pesquisa) e, ainda, porque as
crianças possuem uma posição marginalizada na sociedade adulta. Re-
toma, afinal, as teses de J. Qvortrup (2004), primeiro a propor a aborda-
gem estrutural da infância e da adultez, categorias binárias de uma relação
geracional que – como a de classes e a de género – se pauta por desigual-
dade e clivagem. Mauthner (1997), ou mesmo Boyden e Ennew (1997)
insistem na ideia: fazer investigação com crianças é diferente, não pelo
facto de lidarmos com crianças, mas por força da relação de desigual
poder em que elas se inserem com os adultos-investigadores, fundada
em critérios de idade e numa hierarquia inferior-superior. Esta afirmação
pode parecer, aliás como os próprios reconhecem, algo paradoxal: aque-
les que reclamam para a criança, à semelhança do adulto, competência
e autonomia de agência são os mesmos que chamam a atenção para a
necessidade de encontrar child-friendly methods para comunicar com elas
(Punch 2002). Contudo, o alerta é pertinente, já que reconhecer aquela
representação não pode fazer esquecer a relação de poder que a domina
nem o facto de a criança se exprimir diferentemente do adulto, em forma
ou conteúdo.

A montante, a resposta à pergunta sobre o carácter «especial» da in-
vestigação com crianças não é indiferente às conceções sobre a ciência 
e a sua missão. Ele é sem dúvida considerado por aqueles que entendem
a ciência como arma emancipatória ao serviço de um grupo marginali-
zado, no caso as crianças. Na esteira da filosofia inovadora da CDC, da
desconstrução do paradigma protecionista da infância (Trevisan 2014),
atribuem às crianças o direito de ser coprodutoras de ciência e envolvidas
em todas as etapas da investigação. A ciência com as crianças é diferente
porque são um grupo oprimido e porque o conhecimento é um instru-
mento do seu acesso à cidadania plena e, portanto, de transformação da
realidade (Alderson 2001; Soares 2005; Trevisan 2014). Eis um paradigma
que sustenta (sobretudo, mas não exclusivamente) a proposta de uma
«radicalização da infância» (Sarmento e Marchi 2008) e se associa a uma
nova corrente crítica, por oposição à visão «macro-estrutural da infância
enquanto categoria geracional» ou «interpretativa, com centro na agên-
cia» (Trevisan 2014, 60). Propõe-se a cumplicidade entre investigação e
práticas sociais interventivas para a emancipação da infância. O foco dos
estudos efetuados neste domínio é, não raro, o da participação, reverso
da representação e das realidades da «não criança» ou da «criança sem
infância». À semelhança dos estudos feministas (ou mesmo dos de mi-
norias étnicas), a ciência toma sentido a partir das suas valências externas,
pela mensagem libertadora e de transformação que fornece a franjas. 

Crianças online: metodologias visuais, novas descobertas e desafios éticos
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Do ponto de vista operacional, e contrariamente à investigação conven-
cional, as crianças tornam-se portanto active researchers (Kellet 2005) de
pleno direito em todas as etapas da pesquisa, desde a definição do pro-
blema até à interpretação e difusão da informação.

Estas propostas fazem depender, afinal, a legitimidade e a qualidade
da ciência da sua aplicabilidade e da sua utilidade práticas – no caso em
prol da defesa dos oprimidos e dos que não têm visibilidade ou voz. Ou-
tros autores, porém, colocam a questão da especificidade da investigação
com as crianças em moldes diferentes. 

Reconhecendo alteridade e assimetria na relação entre investigadores-
-adultos e investigados-crianças (mas não será sempre assimétrica a rela-
ção entre quem pergunta e quem responde?), argumentam que a criança
não é um investigador em miniatura (Almeida 2009), pois o empreendi-
mento científico implica protocolos cujo domínio nem as crianças (nem
outros adultos não-cientistas) possuem. É importante trazer a perspetiva
das crianças para a investigação, mas a ciência faz-se sobre as crianças,
pontualmente com elas mas não estritamente para elas. Admitir que o
seu papel se esgota numa utilidade emancipatória é, em muito, reduzir
o seu potencial de inovação e avanço do conhecimento.  

Acentuando a ideia de continuidade e simetria, Christensen e Prout
(2002, 482) sublinham mesmo que «os investigadores deverão partir para
o terreno assumindo, a priori, que a sua relação ética é a mesma quer se
investigue com crianças, quer se investigue com adultos». Tal não isenta
– torna obrigatório, aliás – que se interroguem criticamente sobre a con-
sistência interna do seu modelo de análise, como ainda sobre os contex-
tos, terrenos e sujeitos da investigação, sobre a sempre tão delicada rela-
ção entre sujeito e objeto de pesquisa. A qual, no caso das crianças, não
se fecha numa díade mas conta com uma terceira entidade, esse, sim,
traço diferenciador face à investigação sobre adultos: a existência de ga-
tekeepers, responsáveis, protetores e cuidadores da sua integridade, de cuja
autorização depende o acesso aos seus universos de vida. 

Considerar a investigação com crianças como um de dois extremos
(ora o mesmo, ora diferente da que é feita com adultos) resultará de uma
visão simplista. Caso a caso, há que reflexivamente interrogar-se sobre a
constelação de fatores envolventes e complexos que se jogam no estudo
das crianças contemporâneas, a partir dos problemas que a teoria cons-
trói. É o ponto de vista que cria o objeto. Mas não há ciência rigorosa,
eticamente sustentável, que não considere a natureza dos objetos e as ca-
racterísticas dos terrenos da sua própria produção. 
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«Dar voz» às crianças: das palavras 
e narrativas às imagens e tarefas 

A escolha das metodologias adequadas para os estudos científicos
sobre crianças constitui uma decisão crucial do processo de investigação.
Neste âmbito, vêm ganhando popularidade as metodologias centradas
nas crianças, de carácter inclusivo e participativo, bem como aquelas que
(em alternativa ou complementaridade com as que privilegiam palavras
e discursos) procuram trabalhar os universos da infância a partir de ima-
gens e materiais visuais.

O que explica essa popularidade crescente?
Desde logo, como referimos, as condições internas ao avanço da pró-

pria ciência e aos paradigmas científicos em jogo na investigação. O pa-
radigma da infância, apostado em dar voz às crianças, abriu oportunida-
des de renovação e inovação metodológicas. Mas o que significa, afinal,
dar voz às crianças na investigação? De que voz, de que vozes se fala
quando esse desiderato é invocado?

Komulainen (2007) adverte-nos de que a voz não deve ser encarada
como prática individual, mas como «construção social multidimensional»,
produto da interação social; assim, as «vozes» das crianças devem ser tra-
tadas como manifestações de discursos (usos de palavras) mas também de
práticas (atividades, movimentos físicos) e dos contextos em que uns e ou-
tras ocorrem. A comunicação das crianças (ver o caso extremo daquelas
com alguma forma de deficiência) faz-se frequentemente por modalidades
não-verbais, as quais não podem ser desvalorizadas sob pena de se deixar
escapar dimensões importantes das suas infâncias. Elden (2012), na mesma
esteira, insiste na necessidade de examinar criticamente o conceito de
«vozes das crianças» e a produção de «vozes» na investigação, defendendo
a possibilidade de investigação criativa e reflexiva que promova the voicing
of others. Os métodos visuais são particularmente interessantes para con-
trapor à visão reducionista da voz unitária, atomística e «autêntica» da
criança, a complexidade e messiness das vozes das crianças. 

James (2007), por seu turno, lembra que «deixar falar» as crianças não
basta para que as suas vozes sejam «ouvidas». Há que encará-las como
sujeitos ativos do processo de investigação, dar relevo aos seus pontos
de vista e contextualizá-los. Tal como argumenta Alderson (2001), recor-
rer às crianças não apenas como informadores mas como investigadores
constitui a solução para esbater a hierarquia de poder entre adultos e
crianças no processo de investigação e protegê-las de formas de abuso. 
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Como pano de fundo desta discussão interna aos estudos sobre a in-
fância, há que genericamente aludir ao debate teórico no seio do campo
mais vasto das ciências sociais. A crítica das perspetivas positivistas, e o
avanço das teorias interpretativas da ação estimularam a renovação me-
todológica, em parte traduzida na experimentação de técnicas visuais na
investigação com crianças. Sobre essa tendência, Sarmento (2014, 199)
nota que o uso da imagem tardou a aparecer no trabalho sociológico e
considera que são efetivamente as correntes «fenomenológicas, intera-
cionistas simbólicas e etnometodológicas as principais responsáveis pela
incorporação desses métodos visuais, em especial a fotografia, nos traba-
lhos sociológicos». Sublinha, aliás, que é «o diálogo entre linguagem ver-
bal e iconográfica» que «constitui o cerne das metodologias visuais: falar
por imagens o que as palavras não chegam a conseguir dizer» (2014, 199).
Por outro lado, é no «paradigma crítico-participativo que as imagens são
entendidas como construção coletiva, e que a participação conjunta de
investigadores e investigados se estende ao trabalho de análise, interpre-
tação e disseminação daquelas» (2014, 199). Esta modalidade – entende
Sarmento – é particularmente ajustada aos estudos sobre a infância, já
que muitas vezes as crianças não possuem as mesmas capacidades de ex-
pressão verbal dos adultos, e constituem um grupo mais próximo «das
margens, das condições sociais oprimidas e das populações subalternas»
(2014, 199).

Para além das condições internas à ciência, a crescente importância dos
métodos participativos e visuais na investigação com crianças é indisso-
ciável de mudanças externas que envolvem as condições da sua produção.
Desde logo, a aprovação nas Nações Unidas da CDC em 1989 constitui
um marco simbólico e um extraordinário impulso para o reconhecimento
do direito à participação das crianças nos assuntos que lhes dizem respeito.
Se possuem o direito a serem ouvidas em matérias que as afetam nos seus
quotidianos, porque não o estender ao campo científico? 

Entretanto, sendo a sociedade contemporânea uma «civilização de
imagem», estranho seria que as metodologias visuais não se expandissem
no campo da ciência. Campos (2011) regista, a propósito, que uma forte
«pulsão visual» anuncia um maior diálogo entre ciências sociais e imagem
(ora como meio auxiliar de pesquisa, ora como objeto de estudo). 

Pensando no caso mais específico das crianças, a dicotomia entre ima-
gem e palavra tende a diluir-se num mundo onde a «geração multimédia»
(Cardoso et al. 2007) «cresce entre ecrãs» (Ponte et al. 2011), em que as
novas TIC (computador, internet, consolas, nomeadamente) entram
massiva e intensamente nos seus agregados domésticos ou escolas, e até
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se tornam portáteis e instrumentos de bolso (telemóveis, Iphones, ipads).
As crianças são frequentemente as franjas de população que mais intensa,
proficiente e interativamente utilizam estes novos media (Livingstone et
al. 2011), alimentam formas de comunicação instantânea, criam e dina-
mizam redes sociais através da internet, esbatendo fronteiras entre os es-
paços público e privado, envolvendo-se em formas intensas, permanen-
tes, fluidas de mobilidade desterritorializada entre espaços virtuais e reais
(Almeida et al. 2014).  

Na «cultura transmédia» da «infância em rede» (Lapa 2014) combi-
nam-se elementos narrativos e não narrativos, integram-se em arranjos
híbridos e mutantes elementos retirados de várias plataformas mediáticas.
Para captar nas suas múltiplas e inéditas facetas as «infâncias digitais» das
crianças contemporâneas (Almeida et al. 2015), a sociologia terá de se
munir de novas metodologias que contemplem as imagens que traçam
esta mudança permanente e rápida de condições de tempo e de espaço. 

Procurando então sistematizar os objetivos destas novas metodologias,
encontram-se fundamentalmente três. O primeiro prende-se com o de-
safio de captar de forma única, a partir de dentro, experiências, perspeti-
vas e interpretações infantis no quotidiano que coconstroem com os
adultos e os seus pares. Já o sublinhámos: para muitos, a validade, fide-
dignidade desse estudo implica processos em que a equipa de investiga-
ção estabelece non-exploitative relations com as crianças investigadas, cujas
capacidades para influenciar a direção da pesquisa devem ser aprofun-
dadas (Thomas e O’Kane 1998).

Tirar partido de outras formas de expressão das crianças (para além das
verbais) de modo a facilitar a revelação e interpretação das suas perspetivas
sobre as estruturas e relações sociais que moldam as vidas constitui um
segundo objetivo. Eis uma perspetiva inclusiva, que se ajusta a crianças
com barreiras linguísticas, baixa literacia. Warming (2011) alerta-nos, aliás,
para os riscos do recurso exclusivo a metodologias centradas no uso da
oralidade ou da palavra: reforçam a visão da infância como uma condição
homogénea, esquecem que há crianças que «literal ou metaforicamente»
não têm voz, reproduzem formas de violência simbólica que associam o
poder à linguagem. Acresce que as task-centred activities (por exemplo, ma-
nuseamento autónomo de equipamentos tecnológicos – computadores,
máquinas fotográficas, câmaras de vídeo) através dos quais as crianças pro-
duzem ou recolhem imagens, gozam – como bem assinalam Nic Gab-
haim et al. (2006) – de um excelente acolhimento entre os mais novos. 

O terceiro objetivo é, enfim, minimizar as desigualdades de poder entre
o investigador e as crianças. Justamente, basear a metodologia em tarefas
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familiares e atrativas em que elas são muito competentes favorece relações
mais democráticas e menos hierárquicas (Mallan et al. 2010). A propósito,
escreve Einardsdottir (2005, 527): «convidando as crianças a comunicar
de maneira diferente usando outra linguagem que não a verbal é uma ten-
tativa para desenvolver os seus pontos fortes» e reforçar o seu empowerment.

A teoria na prática: metodologias visuais 
e etnográficas num projeto sobre crianças 
e internet

O projeto C&I, financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian e de-
senvolvido no ICS entre 2008 e 2013 (Almeida et al. 2015) tinha como
objetivo estudar usos e representações sobre estas ferramentas pelas crian-
ças portuguesas, tanto em contexto doméstico como escolar. Após duas
primeiras fases em que se mobilizaram instrumentos «canónicos» da in-
vestigação sociológica, o inquérito por questionário e a entrevista semi-
diretiva aplicados diretamente a crianças e não aos seus «guardiões», cons-
tatou-se que a compreensão do uso da internet, como prática do
quotidiano e como objeto de fronteira porosa entre o real/virtual ou on-
line/offline (Almeida et al. 2014), carecia de metodologias de maior proxi-
midade e assentes em registos predominantemente visuais e expressivos.
Assim se planeou a terceira fase.

O recurso a técnicas mais inclusivas e participativas, task-centred, não
totalmente dependentes do discurso oral, permitiria captar outras facetas
das experiências e perspetivas das crianças, competências não-verbais e
interesses não-ditos, secundarizados nos métodos narrativos. Proporcio-
nariam maior autonomia, naturalidade e espontaneidade na expressão
infantil e mais simetria de poder entre as crianças e o adulto-investigador.
Com o acréscimo e a mais-valia do registo visual, esta fase teve especifi-
camente por objetivo aprofundar a temática da «casa tecnológica» e a da
ação das crianças no seu interior. Aplicaram-se duas técnicas relativa-
mente inovadoras na investigação com crianças: o registo fotográfico e
a etnografia digital. A amostra incluiu 30 crianças da região de Lisboa,
dos 9 aos 14 anos, com computador e internet em casa, tendo-se estrati-
ficado a amostra por género e origem social.

Fotografia

O uso da fotografia tirada por crianças como método de investigação,
proporcionando um mínimo de interferência por parte do investigador,
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torna-se frequente na última década. Tem sido utilizada para investigar
temas tão díspares como ambientes domésticos e de vizinhança (Ras-
mudssen 2004), contextos educativos da infância (Einarsdottir 2005
Cook e Hess 2007), a noção de bem-estar (Nic Gabhainn e Sixsmith
2006), experiências de crianças imigrantes (Lutrell 2010), a visita a museus
de arte (Cook e Hess 2007). Ou captar a presença de objetos tecnológicos
no espaço doméstico (Plowmand e Stevenson 2012; Plowman 2015).

São múltiplas as suas potencialidades. Por um lado, as fotografias per-
mitem retratar lugares, objetos, referências do quotidiano infantil, mas
também conceitos abstratos. Possibilitam aceder a «lugares das crianças»,
fora da supervisão dos adultos (Nic Gabhainn e Sixsmith 2006). Propor-
cionam-lhes mais autonomia e controlo, refletindo com outra exatidão
as suas perspetivas, os seus interesses e o que consideram importante (Ei-
narsdottir, 2005; Cook e Hess 2007; Baker e Smith 2012). Complemen-
tadas com linguagem verbal (conversas sobre o significado das imagens),
permitem atingir níveis elevados de complexidade e profundidade e ace-
der a novos tópicos não antecipados pelos investigadores (Einarsdottir
2005; Cook e Hess 2007).

As fotografias apresentam vantagens face à escrita de textos ou a dese-
nhos sobre o tema em investigação: não dependem das capacidades ver-
bais ou técnicas das crianças (que optam pelas imagens que conseguem
desenhar e não necessariamente pelas que querem desenhar), são menos
influenciadas pelos pares (são geralmente tiradas de forma individual,
cada criança não tem acesso ao trabalho das outras) e captam eventos a
acontecer no momento (Punch 2002; Einarsdottir 2005; Nic Gabhainn
e Sixsmith 2006; Cook e Hess 2007). Por outro lado, é uma atividade
que geralmente desempenham com gosto, gratificante e divertida (Punch
2002; Einarsdottir 2005; Cook e Hess 2007; Barker e Smith 2012). As fo-
tografias facilitam a criação de uma relação de confiança com o investi-
gador e são um objeto tangível, que pode ficar na posse da criança e vir
a criar novos significados (Einarsdottir 2005).

No projeto C&I distribuíram-se máquinas descartáveis às crianças e
pediu-se-lhes que tirassem até 12 fotografias ao ambiente doméstico: os
seus computadores, os sítios onde os utilizam e o que está à sua volta, os
locais e objetos preferidos em casa. As máquinas foram posteriormente
recolhidas e as fotografias reveladas. Marcou-se depois uma visita da in-
vestigadora a casa. Num primeiro momento da visita, as fotografias eram
interpretadas, criando-se um álbum onde eram coladas, acompanhadas
de uma legenda (exemplo na figura 5.1). A conversa entre investigadora
e crianças foi alvo de registo áudio e posterior transcrição, tendo as foto-

Crianças online: metodologias visuais, novas descobertas e desafios éticos

143

05 Pesquisar Jovens Cap. 5.qxp_Layout 1  25/10/17  15:23  Page 143



grafias e respetivas legendas sido incluídas na transcrição para uma análise
integrada.

A autonomia e a responsabilidade atribuídas na execução da tarefa re-
fletiram-se na escolha dos objetos fotografados e no próprio número de
fotografias tiradas. Algumas crianças não chegaram às 12 pedidas. Nem
todas terão realizado a tarefa com igual empenho: «por acaso a mãe es-
tava a dizer que eu tinha que fotografar alguma coisa, porque já estava
um bocado tarde e eu tinha-me esquecido de o fazer, então eu vi que es-
tava a jogar às cartas com a minha irmã e tive a ideia, se calhar podia ser
uma boa ideia fotografar eu a jogar com a minha irmã» (Lourenço, 14
anos). A opção por máquinas fotográficas analógicas e descartáveis,
porém, prejudicou seriamente a qualidade do material obtido; a definição
das imagens é inferior aos seus equivalentes digitais; as crianças não
estão familiarizadas com o processo de tirar uma fotografia analógica,
nomeadamente rodar o rolo depois de cada exposição, proporcionar
iluminação suficiente, etc. Daí resultou a inutilização, total ou parcial,
de fotografias; retrospetivamente, a opção pela fotografia digital teria
sido aconselhável.

Que nova informação empírica foi então obtida a partir da aplicação
desta técnica? Em primeiro lugar, a comprovação visual da intensidade
da «casa tecnológica», já evidenciada em fases anteriores. As fotografias
mostram a proliferação de aparelhos eletrónicos nos lares portugueses
(figura 5.2): várias televisões, aparelhagens de som, consolas de jogos de
diversos tipos, múltiplos computadores, telemóveis, tablets. O facto de
as crianças optarem muitas vezes por tirar fotografias a estes aparelhos
(em alguns casos dispostos em série – ver a figura 5.5), frequentemente
sob a legenda «objetos favoritos», mostra a sua centralidade na infância
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Figura 5.1 – Fotografia do computador (Hugo, 13 anos)
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contemporânea. Houve, porém, crianças que também captaram como
«favoritos» brinquedos, jogos não-digitais, livros, equipamentos despor-
tivos, instrumentos musicais, peluches, animais de estimação ou mesmo
fotografias da família, mostrando que as novas tecnologias convivem
com formas tradicionais de diversão, jogo ou expressão de afetos, não as
substituindo como alguns «detratores» (debunkers) do virtual temem (Va-
lentine e Holloway 2002).

Depois, a mutação no lugar do(s) computador(es) no espaço domés-
tico. Se é verdade que a maioria das crianças participantes já dispõe de
computador no quarto, e apesar da crescente «portabilidade» dos apare-
lhos (grande parte dispõe de computador portátil), bastantes apenas ace-
dem à internet nos espaços comuns das habitações (sala, cozinha, escritó-
rio), sinalizando o controlo parental. Em 2013, quando foi efetuado o
trabalho de campo, a utilização de telemóveis e tablets com acesso à in-
ternet pelas crianças ainda era escassa. Presumivelmente, se a recolha em-
pírica fosse repetida hoje, outros resultados surgiriam, o que ilustra a di-
ficuldade de fazer investigação sobre objetos de estudo em rápida
mutação, precisamente o caso das novas tecnologias de informação.

Por outro lado, se ao longo das fases anteriores do projeto o género
surgira como uma variável discreta na diferenciação das práticas infantis,
nesta em que se entrou em casa e se observaram in situ ambientes tecno-
lógicos e práticas infantis diante dos ecrãs, a diversidade digital estrutu-
rada em torno do género passou para uma primeira linha.

Crianças online: metodologias visuais, novas descobertas e desafios éticos

145

Figura 5.2 – Fotografia do quarto (Jorge, 9 anos) 

Fotografei uma televisão, um relógio, um comando, outro comando, uma con-
sola, outra consola e uma câmara... porque é das coisas que eu mais gosto no
meu quarto [Jorge, 9 anos].
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Embora o retrato da casa tecnológica seja semelhante para rapazes e
raparigas, as diferenças de género localizam-se na maneira como a criança
integra a tecnologia no ambiente doméstico, dispõe e encaixa os muitos
e múltiplos dispositivos tecnológicos no cenário familiar não-tecnoló-
gico. Rapazes e raparigas distinguem-se expressivamente no tipo de ar-
ranjos que constroem para arrumar a tecnologia em casa. Através das
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Figura 5.3 – Fotografia do quarto (Ricardo, 11 anos)

Figura 5.4 – Fotografia do quarto (Ana, 10 anos)

Tenho a minha televisão, a minha cama, a minha mesinha-de-cabeceira, depois
aqui atrás tenho um berço de um bebezinho... é o espaço que eu mais gosto...
porque tem a televisão, porque é grande e porque tem espaços para me esconder
[Ana, 10 anos].
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suas próprias reportagens fotográficas, pode constatar-se que, nos rapazes,
a tecnologia está separada e delimitada num espaço mais amplo de fron-
teiras definidas, concentrada num local específico, e a ela se cola uma
imagem de universo profissional. Nas fotografias masculinas veem-se
computadores, consolas e televisões num ambiente material ordenado,
despojado de outros detalhes. As fotografias retratam os objetos em si,
raramente focam a sua envolvência (figura 5.3). Já nas raparigas, a tecno-
logia aparece incorporada, dispersa pelo espaço doméstico, tal como se
se constituísse como um, entre outros domínios, da vida familiar; apre-
senta pois fronteiras mais indefinidas e porosas, e é marcada por sinais
pessoais da criança. Computadores e outros objetos tecnológicos não
aparecem por si só, mas tendencialmente misturados com outros objetos
não-tecnológicos, embutidos num ambiente doméstico denso – contex-
tualizados em pessoas (sobretudo familiares), nos espaços em que estão
inseridos, como a sala ou o quarto, e dá-se destaque à respetiva decora-
ção. No quarto, por exemplo, os computadores são uma peça de um ce-
nário abundantemente recheado de outros objetos não-tecnológicos
(roupa, livros e brinquedos, por exemplo) (figura 5.4).

A segunda dimensão prende-se com o que rapazes e raparigas desta-
cam nos retratos como as suas «coisas» e «sítios» preferidos em casa, e a
ordem de importância que lhes atribuem. Além do que fotografaram,
verificaram-se adicionalmente diferenças na forma como descreveram e
interpretaram a razão dessas suas fotografias. Nos rapazes há uma con-
centração de fotos em objetos tecnológicos em si (figura 5.5): consolas e
playstations, jogos de vídeo, computadores, televisão, mp3. Captam tam-
bém objetos relacionados com os seus interesses offline, nomeadamente
desportivos (por exemplo, uma bola, o equipamento do futebol, carri-
nhos de brincar). Quando se referem aos espaços em casa, refletem uma
visão tecnológica do ambiente doméstico, procurando realçar a tecno-
logia presente nesses espaços preferidos, revelando o que fazem com ela.
Em geral, e em larga medida, parecem operar a tecnologização da casa. 

As raparigas, por sua vez, transmitem um universo mais variado e he-
terogéneo, onde combinam dispositivos tecnológicos e não-tecnológicos.
Nas suas fotografias surgem computadores, telemóveis, jogos, mas tam-
bém livros, uma máquina de costura, bonecos de peluche, patins em
linha, quadros de giz, cadernos diários, pares de ténis, um piano, uma
moldura familiar, animais domésticos. O olhar feminino transmite uma
representação relacional do ambiente e objetos domésticos. Enfatizam
espaços e objetos através de um referencial familiar e relacional. Ao con-
trário dos rapazes, operam uma humanização da tecnologia. Veja-se o
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Figura 5.5 – Fotografia dos objetos preferidos (Jorge, 9 anos)

Fotografei duas consolas, onze jogos... (gosto de jogar) minijogos, jogos de aven-
tura, corrida, jogos de capacidade mental  [Jorge, 9 anos].

Figura 5.6 – Fotografia dos objetos preferidos (Margarida, 9 anos)

Figura 5.7 – Fotografia da consola de jogos portátil (Natasha, 10 anos)
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modo de apropriação mais expressivo e personalizado dos seus objetos
tecnológicos, cuidadosamente ornamentados e decorados de acordo com
os seus interesses ou gostos: cores, bonecos, filmes, bandas musicais (fi-
guras 5.6 e 5.7).

Notou-se ainda que as raparigas, principalmente as mais novas, utiliza-
vam frequentemente as fotografias (elas próprias fotografadas) como forma
de retratar roteiros em torno de memórias e afetos familiares (figura 5.8). 

Etnografia digital

A massificação das novas tecnologias de informação e comunicação,
em particular na sua versão 2.0, que conferiu muito maior protagonismo
aos utilizadores, através de serviços como mensagens instantâneas, fóruns
de discussão, blogues ou redes sociais online, abriu também novos cami-
nhos metodológicos para a observação destes fenómenos, designada-
mente a etnografia digital (Murthy 2008) ou netnografia (Mallan et al.
2010).

Atendendo ao intenso uso que as crianças fazem destes meios, a et-
nografia digital será um ponto de acesso privilegiado às culturas juvenis,
à observação de práticas, representações e discursos das crianças online.
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Figura 5.8 – Fotografia dos objetos preferidos (Carolina, 9 anos)

... tenho no quarto e tem várias fotos minhas, com a minha mãe, com o meu
irmão, com o meu pai, eu sozinha, eu a brincar na praia com as algas quando
eu era pequena, uma aqui que estava na cama do meu irmão... depois ali sou eu
com a minha mãe ao colo... porque era uma diversão, é uma diversão estar com
a minha família e aprender cada vez coisas novas, mais sítios, mais locais [Ca-
rolina, 9 anos]. 
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Tanto é utilizada para estudar o uso das próprias tecnologias (Leander e
McKim 2003; Mallan et al. 2010; Pascoe 2012) ou outras temáticas como
ativismo juvenil e subculturas rave (Wilson 2006), movimentos online
pró-distúrbios alimentares e «cultos de suicídio» (Stokes 2009).

Esta metodologia permite recolher informação empírica através de
análise de conteúdo de webpages e blogues, das interações em fóruns de
discussão, comunidades online e redes sociais, ou realização de entrevistas
através de e-mail, serviços de mensagens instantâneas ou VoIP. Segundo
Pascoe (2012) tem a vantagem de ultrapassar barreiras geográficas, dimi-
nuir custos, salvaguardar o anonimato dos observados (permitindo até
maior honestidade e transparência nas respostas, sem os constrangimen-
tos da relação face a face), facilitar a investigação de assuntos sensíveis,
ultrapassar as barreiras colocadas por gatekeepers institucionais, criar novos
canais de comunicação entre crianças e adultos. A presença do investi-
gador pode mesmo ser «fisicamente» invisível para os observados
(Murthy 2008).

No entanto, vários autores ressalvam a importância de combinar et-
nografia online e offline na análise destes objetos de investigação, visto que
a esfera virtual não é um espaço à parte na vida das crianças mas antes
uma dimensão dessa mesma vida (Leander e McKim 2003; Wilson 2006;
Murthy 2008; Stokes 2010).

No estudo C&I, a dimensão (n)etnográfica assumiu um cariz diferente
dos exemplos anteriores. A visita a casa das crianças incluiu o registo de
descrições e impressões gerais sobre o espaço doméstico, mas não foi
feita uma observação com estadia prolongada ou recorrente. Na interação
com as crianças, foi pedido que, diante do ecrã, procedessem à recolha
e interpretação de imagens (print screens) das suas principais atividades no
computador e na internet. Também aqui se promoveu a narração inter-
pretativa: foram as próprias crianças a atribuir significado às suas práticas,
obtendo a perspetiva delas e não a dedução do investigador. Esta con-
versa foi também gravada e transcrita, criando-se documentos com o diá-
logo e as imagens. Optou-se pois não por uma verdadeira «etnografia di-
gital», à distância, mas sim pela observação e registo das práticas habituais
das crianças online. Tal permitiu reconstituir, de forma aliciante, as suas
rotinas online, captar a sucessão de páginas navegadas, percursos e movi-
mentos entre os vários sites, seguir links, conexões e redes. 

Entre os resultados obtidos pela aplicação desta técnica está, por exem-
plo, a constatação da permeabilidade entre novos e «velhos» media, pa-
tente na utilização frequente de websites de música, filmes e programas
de televisão (figuras 5.9 e 5.10). A internet não veio substituir estes meios

Pesquisar Jovens

150

05 Pesquisar Jovens Cap. 5.qxp_Layout 1  25/10/17  15:23  Page 150



de consumo cultural, antes veio proporcionar uma nova plataforma, mais
adaptável aos gostos e interesses das crianças, sem condicionamentos de
horários ou de programação.
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Figura 5.9 –   Captura de ecrã, pesquisa no YouTube sobre música 
                     (Vanessa, 9 anos)

Figura 5.10 – Captura de ecrã, pesquisa no YouTube sobre séries de televisão
                     (Isabel, 11 anos)
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Por outro lado, constatou-se também o uso que as crianças fazem da
internet como ferramenta de criação cultural e expressão de criatividade,
pela utilização de websites de fotografia (figura 5.11) ou desenho (figura
5.12), pela personalização de ambientes de trabalho e perfis nas redes so-
ciais online (figura 5.13).

Pesquisar Jovens

152

Figura 5.11 – Captura de ecrã de website de edições de imagem PhotoScape
                     (Liliana, 11 anos)

Figura 5.12 – Captura de ecrã de jogo de graffiti (Diogo, 13 anos)
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Também nesta tarefa as diferenças de género emergiram. Por um lado,
no tipo de websites e atividades favoritos das crianças, algo que anterior-
mente já havíamos sinalizado e que veio a ser confirmado e reforçado
com esta abordagem mais intensiva. Os rapazes referem os jogos online,
mesmo quando utilizam outras ferramentas, como por exemplo o Face-
book ou o YouTube. As raparigas, embora em menor grau, também jogam,
mas com elas sobressaem as redes sociais (como o Facebook) e outras fer-
ramentas de comunicação, as pesquisas de vídeo (sobretudo no YouTube),
onde visionam videoclips de artistas preferidos, episódios de programas e
séries de televisão, por exemplo.

Verifica-se também uma diferente apropriação por género dos mesmos
tipos de websites. Em relação aos jogos online, os rapazes mostram-se fãs
de jogos de estratégia, ação, combate, violência, desporto, competição e
poder (figura 5.14). Na descrição dos seus objetivos, regras e protagonistas
utilizam palavras como «ganhar», «matar», «ganhar dinheiro», «dominar»,
«atacar», «guerra», «prisão», «corrida», «armas», «missão», «destruir», «tro-
pas». 
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Figura 5.13 – Captura de ecrã de ambiente de trabalho (Ricardo, 11 anos)
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Figura 5.14 – Captura de ecrã de jogo online (Hugo, 13 anos)

É um jogo onde eu tenho de construir uma aldeia e tenho de construir tropas,
tenho arqueiros, bárbaros e é online, há pessoas que me podem atacar e eu posso
atacar outras pessoas, o objetivo é ficar em primeiro lugar, ter a aldeia toda cons-
truída bem, ter tudo ao máximo e ser o líder daquela zona [Hugo, 13 anos].

Figura 5.15 – Captura de ecrã de jogo online (Cristina, 11 anos)

Aqui [Hairstyles], meto aqui, corto isto assim, ... escolho este castanho... e a
roupa é... já sei qual é que é, é esta, e a mala... depois vou ao inventário e tem
coisas novas [Cristina, 11 anos].
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As temáticas dos jogos das raparigas relacionam-se, pelo contrário,
com moda, culinária, decoração, cuidados pessoais – jogos de decoração
e tarefas da casa, jogos de cozinha e cozinhados, jogos de cuidar e tomar
conta de bonecas (figura 5.15).

Ética na investigação com crianças

Em matéria de ética na investigação com crianças, aos contributos da
literatura científica deve associar-se a consulta de estudos produzidos no
âmbito de instituições internacionais (ONU, UNICEF, Save the Children,
etc.) com programas de intervenção, investigação-ação no terreno. Com
grande experiência de abordagem de crianças em situações vulneráveis,
por vezes extremas, constituem uma excelente fonte de aprendizagem
para cientistas.

Os três patamares

As questões éticas surgem em três patamares: o acesso aos sujeitos de
investigação; o processo de produção e interpretação de informação, a
relação investigador-investigado; a difusão do conhecimento.

À entrada, as crianças têm direito à informação sobre todo o processo
de investigação. Os investigadores devem fornecer-lhes informação ver-
dadeira, acessível, child-friendly sobre quem são, o que fazem; qual o pro-
jeto, que tipo de metodologias pensam desenvolver, qual o papel nelas
destinado às crianças, os resultados que se espera e para que servem. De-
pois, é crucial dar às crianças a possibilidade de escolha: a participação é
voluntária e em qualquer etapa da pesquisa têm a liberdade de desistir.
O direito ao respeito, também: em nenhuma situação a criança se pode
sentir desconfortável, e o processo em que participa tem de ser agradável,
seguro e gratificante (Boyden e Ennew 1997). A cada criança deve ser ga-
rantida, ainda, a confidencialidade dos conteúdos de todas as suas formas
de expressão, palavras ou imagens.

A questão do consentimento informado é um tema particularmente
delicado. Estando as crianças numa relação desigual de poder face aos
adultos responsáveis por elas, é necessário obter o consentimento infor-
mado de ambos. Podem surgir tensões quando algumas crianças querem
participar e os pais recusam; quando os pais pressionam os seus filhos
indecisos para que participem (pensando que «a experiência é boa» ou
com utilidade escolar). O facto de muitos adultos esperarem ter acesso
ao que revelaram as «suas» crianças origina muitas situações complexas,
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em que aquelas ficam expostas a formas de ameaça ou abuso que o in-
vestigador deve evitar – informando com verdade os pais sobre o papel
que se lhes reserva. 

Para além de a participação das crianças ser sempre voluntária, há que
protegê-las da intromissão dos adultos enquanto decorre a sua atividade.
Não é portanto apenas a liberdade de participar que está em jogo, mas a
liberdade de participar «on their own terms» (Thomas et al. 1998). Deve as-
segurar-se, designadamente, que as atividades da investigação ocorram
num ambiente apropriado para as crianças.

Aceitar que as competências das crianças são diferentes (mas não me-
nores) do que as dos adultos constitui, para muitos autores (Kellet 2005)
um princípio básico que deve nortear a relação investigador-investigado.
Deve evitar-se, sempre, a representação de um estatuto de superioridade
de uns relativamente a outros, o que se traduz no tipo de metodologia
escolhida, e se operacionaliza também em pequenos gestos e atitudes no
contacto face a face – os adultos nunca devem falar com as crianças como
professores, de uma posição mais alta, fazer comentários (positivos ou
negativos) ou comparações entre crianças (Boyden e Ennew 1997). War-
ming (2011) sintetiza, a propósito da abordagem etnográfica com crian-
ças, dois ideais-tipos nesta relação. O «least adult role» põe em cena um
investigador que se esforça por participar nos quotidianos das crianças
«in as childlike a way as possible», deixando-as moldar o seu papel – trans-
mitindo porém a ilusão da possibilidade de dissolver as relações de poder
implícitas em qualquer processo de investigação. O «detached observer»
parte de uma construção contextual de um papel adulto. 

No que respeita à difusão dos resultados da investigação, há por vezes
tensões éticas sobre o princípio do anonimato (Bagnoli e Clark 2010,
114): por exemplo crianças-participantes que reagem negativamente à
anonimização dos seus dados, tanto visuais como textuais, pois enten-
dem que identificá-las será uma forma de reconhecimento e compensa-
ção. A alternativa pode consistir na negociação de um nome fictício com
elas. É fundamental, ainda, assegurar que nenhuma criança sofra danos
com a divulgação dos resultados e que todas deem autorização para pos-
terior publicação, sabendo exatamente por que vias esta se fará.

Questões éticas: as técnicas visuais e digitais

O uso destas técnicas visuais e digitais coloca problemas éticos espe-
cíficos. Quanto à fotografia, é crucial a obtenção do consentimento in-
formado de pais e crianças, havendo um controlo crescentemente rigo-
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roso sobre a publicação de imagens de crianças (Bragg 2011). É mais di-
fícil assegurar o anonimato em imagens visuais do que em materiais es-
critos, o que levanta problemas de segurança, direito à privacidade, difi-
culdade em antecipar os públicos que terão acesso às imagens agora e no
futuro e todos os riscos inerentes à exposição (Pauwells 2010; Bragg
2011). Pauwells (2010) e Baker e Smith (2012) alertam ainda para o tema
da propriedade dos direitos de imagem, sobretudo aquando da publica-
ção dos trabalhos de investigação. 

Sobre a netnografia, Murthy (2008) salienta os aspetos da privacidade,
consentimento informado, pseudónimos online e estatuto público ou pri-
vado da documentação e correspondência por e-mail. Ao estudar comu-
nidades online, é recomendável que o investigador obtenha permissão;
no caso de se manter oculto, deve norteá-lo um sentido de «obrigação»
para com a comunidade estudada. Estes problemas são acrescidos no
que respeita à pesquisa com populações vulneráveis (Murthy 2008), no-
meadamente crianças (Pascoe 2012): em situações de anonimato, de di-
ficuldade em verificar que se está a lidar com crianças, em manter a se-
paração da vida pública e privada dos investigadores, cuja identidade se
torna mais acessível aos respondentes, com os riscos inerentes à expecta-
tiva de disponibilidade constante e à devassa da vida privada.

O uso dos métodos visuais em C&I procurou seguir todos os protocolos
éticos adequados tanto às técnicas como aos objetos de estudo. Em pri-
meiro lugar, obteve-se autorização para a participação das crianças através
da assinatura de formulários de consentimento informado, junto destas
como dos respetivos encarregados de educação. Os documentos explica-
vam o âmbito do estudo, os objetivos, as «regras do jogo», que incluíam
a negociação da privacidade da criança em matéria de recolha dos dados
em casa sem a presença de familiares. Incluíram-se também considerações
éticas, garantindo e salvaguardando a confidencialidade e o anonimato
das crianças, das suas famílias, e de todo o material recolhido.

O tratamento dos materiais visuais esteve exclusivamente a cargo dos
investigadores do projeto. Nas comunicações a congressos e publicações
resultantes deste trabalho houve a preocupação de anonimizar sistema-
ticamente todas as referências identificativas das crianças (nomes dos pró-
prios, dos familiares e dos amigos, endereços) mas também os registos
visuais: desfocar rostos, ocultar identificações nas capturas de ecrã dos
perfis de redes sociais, etc. Esta precaução necessária colidiu de certa
forma, porém, com a vontade de exposição de algumas das crianças, que
tiraram fotografias a si próprias (a utilizar os objetos favoritos) ou a fami-
liares. E evoca a constatação de Bragg (2011): a publicação de investiga-
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ção sobre crianças está a criar uma nova estética da infância, «figuras es-
pectrais sem rosto», que «comunica uma noção de infância como em
risco sempre e em todo o lado».

As fotografias refletem um espaço íntimo e privado único: fotografias
emolduradas, cartazes, animais domésticos, recordações de férias, livros
de cabeceira. Apesar dos processos de anonimização, poderão estes ele-
mentos revelar o sujeito? Igualmente, as capturas de ecrã expõem uma
abundância de elementos identificativos, não só dos sujeitos em estudo,
mas também de outros que não deram o seu consentimento (ex.: mem-
bros das redes sociais ou parceiros de jogos online), pelo que é delicado
estabelecer os limites do que se mostra e o que se omite.

A relação com os «guardiães» não foi sempre fácil. A maioria revelou-
-se acessível e disponível, mas houve casos de interferência na preservação
das condições de privacidade, «tomando de assalto» a conversa com a
investigadora, perturbando a relação com a criança. O facto de a inves-
tigadora que realizou o trabalho de campo ser jovem, mulher, com uma
aparência mais aproximada à das crianças em estudo, facilitou o acesso
aos limites protegidos do espaço doméstico, acelerou a confiança e mi-
nimizou a relação de poder, mas conferiu-lhe menor grau de controlo e
autoridade sobre adultos, dando abertura para posturas mais autoritárias
e abusivas. Dois exemplos: 

Quem abriu a porta foi o pai, que depois me dirigiu à sala onde estava a I.
Quando o pai ouviu as condições do estudo, teve uma reação agressiva. Disse
que ninguém o avisou que a entrevista era a sós, que não havia segredos na-
quela casa, e que não achava bem a entrevista ser a sós, porque a filha era
menor [num tom de voz alto]. A I. lembrou ao pai que isso estava escrito no
consentimento que assinaram. Depois de sublinhar que se não concordasse
com as condições, não haveria problema e a entrevista não se realizava, o pai
voltou atrás com a palavra e anuiu, mas acrescentou «eu vou estar ali na co-
zinha, se eu ouvir alguma coisa que não goste, vai haver problemas». A I.
ficou envergonhada com a situação e o ambiente bastante constrangedor
[também para mim, com receio de certas perguntas] [notas do trabalho de terreno].

E tens assim regras para utilizar o computador ou a internet?
F – não [...]
... a única coisa que eu não consigo é ir com o computador para o meu

quarto ou para o quarto da minha mãe, porque a minha mãe não me dá a
password.

Porque achas que a tua mãe faz isso?
F – porque quer sempre ouvir as minhas conversas, quer sempre estar a

vigiar-me, a maior parte das vezes ela está lá dentro.
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Mãe – eu não te vigio...
F – mas também não me dás a password mãe.
Mãe – mas eu não te vigio, eu vigio-te?! Eu até estou lá dentro.
F – então dá-me a password
[visita a casa de Filipa, 11 anos].

Eis exemplos de situações imprevistas eticamente delicadas. A prepa-
ração técnica do investigador, a sua sensibilidade são atributos indispen-
sáveis para as contornar de «improviso».

Nota final

Neste breve roteiro por novas metodologias visuais e digitais na inves-
tigação com crianças, procurámos enquadrá-las em problemas teóricos
que sinalizam debates científicos de fundo e mostrar as suas potenciali-
dades face a procedimentos convencionais. 

Discutir metodologias em ciência nunca é um exercício neutro ou me-
ramente técnico. A sua cumplicidade com a teoria e os problemas que
constroem a realidade é uma exigência sem a qual as escolhas do inves-
tigador carecem de fundamentação ou coerência. Mas a sua adequação
a terrenos, sujeitos ou objetos concretos de investigação é uma necessi-
dade de primeira ordem, da qual depende não só o sucesso da sua ope-
racionalização (e portanto da obtenção de informação rigorosa, credível
e relevante) como também a sua sustentabilidade ética. Não obstante o
que as distingue, eis pois um traço comum à investigação com crianças
ou com adultos.

Referências

Alderson, P. 2001. «Research by children: rights and methods». International Journal of So-
cial Research Methodology: Theory and Practice, 4 (2): 139-153.

Almeida, A. N. de. 2009. Para uma Sociologia da Infância. Lisboa: Imprensa de Ciências
Sociais.

Almeida, A. N. de, A. Delicado, N. A. Alves, e T. Carvalho. 2014. «Internet, children
and space: revisiting generational attributes and boundaries». New Media & Society,
DOI 10. 1177/1461444814528293: 1-18. 

Almeida, A. N. de, A. Delicado, N. A. Alves, T. Carvalho, e D. Carvalho. 2015. Infâncias
Digitais. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.

Bagnoli, A., e A. Clark. 2010. «Focus groups with young people: a participatory approach
to research planning». Journal of Youth Studies, 13 (1): 101-119.

Barker, J., e F. Smith. 2012. «What’s in focus? A critical discussion of photography, chil-
dren and young people». International Journal of Social Research Methodology, 15 (2):91-
-103.

Crianças online: metodologias visuais, novas descobertas e desafios éticos

159

05 Pesquisar Jovens Cap. 5.qxp_Layout 1  25/10/17  15:23  Page 159



Boyden, J., e J. Ennew. 1997. Children in Focus – a Manual for ParticipatoryResearch with
Children. Estocolmo: Save the Children Sweden.

Bragg, S. 2011. «’Now it’s up to us to interpret it’: ‘youth voice’ and visual methods». In
Researching Creative Learning: Methods and Issues, eds. P. Thomson e J. Sefton-Green.
Londres: Routledge, 88-103.

Campos, R. 2011. «Imagens e tecnologias visuais em pesquisa social: tendências e desa-
fios». Análise Social, 199: 237-259.

Cardoso, G., R. Espanha, e T. Lapa. 2007. e-Generation: Os Usos de media pelas Crianças e
Jovens em Portugal. Lisboa: Obercom.

Christensen, P. e A. Prout. 2002. «Working with ethical symmetry in social research with
children», Childhood, 9 (4): 477-497.

Cook, T., e E. Hess. 2007. «What the camera sees and from whose perspective: Fun meth -
odologies for engaging children in enlightening adults». Childhood, 14 (1): 29-45. 

Einarsdottir, J. 2005. «Playschool in pictures: children’s photographs as a research meth -
od». Early Child Development and Care, 175 (6): 523-541. 

Elden, S. 2012. «Inviting the messy: drawing methods and ‘children’s voices’». Childhood,
20 (1): 66-81.

Harden et al. 2000. «‘Can’t talk, won’t talk?’: Methodological issues in researching chil-
dren». Sociological Research Online, 5 (2): 1-16.

James, A. 2007. «Giving voice to children’s voices». American Anthropologist, 109 (2): 261-272.
Kellet, M. 2005. «Children as active researchers: a new research paradigm for the 21st cen-

tury?». ESRC, UK.
Komulainen, S. 2007. «The ambiguity of the child’s ‘voice’ in social research». Childhood,

14(1): 11-28.
Lally, E. 2002. At Home with Computers. Oxford: Berg.
Lapa, T. 2014.  «A infância em rede: Media e quadros de existência infantis na Sociedade

em Rede». Tese de doutoramento, Lisboa, ISCTE-IUL.
Leander, K. M., e K. K. Mckim. 2003. «Tracing the everyday ‘sitings’ of adolescents on

the internet: a strategic adaptation of ethnography across online and offline spaces».
Education, Communication & Information, 3 (2): 211-240. 

Livingstone, S., L. Haddon, A. Gorzig, e K. Olafsson. 2011. EU Kids Online. Final Report.
Londres: LSE.

Luttrell, W. 2010. «‘A camera is a big responsibility’: a lens for analysing children’s visual
voices». Visual Studies, 25 (3): 224-237.

Mackay, H. 2005. «New connections, familiar settings: issues in the ethnographic study
of new media use at home». In Virtual Methods: Issues in Social Research on the Internet,
ed. C. Hine.  Oxford: Berg, 129-140.

Mallan, K. M., P. Singh, e N. Giardina. 2010. «The challenges of participatory research
with ‘tech-savvy’ youth». Journal of Youth Studies, 13 (2): 255-272. 

Mauthner, M. 1997. «Methodological aspects of collecting data from children: lessons
from three research projects». Children and Society, 11 (1):16-28.

Murthy, D. 2008. «Digital ethnography: an examination of the use of new technologies
for social research». Sociology, 42(5): 837–855. 

Nic Gabhainn, S., e J. Sixsmith. 2006. «Children photographing well-being: facilitating
participation in research». Children & Society, 20 (4): 249-259. 

Pascoe, C. J. 2012. «Studying young people’s new media use: Methodological shifts and
educational innovations». Theory Into Practice, 51 (2): 76-82. 

Pesquisar Jovens

160

05 Pesquisar Jovens Cap. 5.qxp_Layout 1  25/10/17  15:23  Page 160



Pauwels, L. 2010. «Visual Sociology reframed: an analytical synthesis and discussion of
visual methods in social and cultural research». Sociological Methods & Research, 38
(4): 545-581.

Plowman, L. 2015. «Researching young children’s everyday uses of technology in the fa-
mily home». Interacting with Computers, 27 (1): 36-46.

Plowman, L., e O. Stevenson. 2012. «Using mobile phone diaries to explore children’s
everyday lives». Childhood, 19 (4): 539-553.

Ponte, C. et al. 2011. Crianças e Internet em Portugal. Coimbra: Minerva.
Punch, S. 2002. «Research with children: the same or different from research with adults?».

Childhood, 9 (3): 321-341. 
Qvortrup, J.  2004. «Macroanalysis of childhood». In Research with Children, eds. P. Chris-

tensen e J. Allison. Londres: Routledge/Farmer, 77-97.
Rasmussen, K. 2004. «Places for children – Children’s places». Childhood, 11 (2): 155-173. 
Sarmento, M. 2014 «Metodologias visuais em ciências sociais». In Metodologia de Investi-

gação em Ciências Sociais da Educação, orgs. L. Torres e J. Palhares. Vila Nova de Fama-
licão: Humus, 197-238.

Sarmento, M., e R. Marchi. 2008. «Radicalização da infância na segunda modernidade:
para uma sociologia da infância crítica». Configurações, 4: 91-113.

Soares, N. 2005. Infância e Direitos: Participação das Crianças nos Contextos de Vida – Repre-
sentações, Práticas e Poderes. Braga: UMinho.

Stokes, P. J. G. 2009. «Locating the ‘field site’ of the pro-anorexia movement», comuni-
cação apresentada na The Second International Conference on Children, Youth &
Families, Universitat Autonoma de Barcelona, Espanha.

Stokes, P. J. G. 2010. «Young people as digital natives: protection, perpetration and regu-
lation». Children’s Geographies, 8 (3): 319-323. 

Thomas, N. e C. O’Kane. 1998. «The ethics of participatory research with children». Chil-
dren and Society, 12(5): 336-348.

Trevisan, G. 2014. «‘Somos as pessoas que temos de escolher, não são as outras pessoas
que escolhem por nós.’ Infância e cenários de participação pública: uma análise so-
ciológica dos modos de codecisão das crianças na escola e na cidade». Tese de dou-
toramento em Estudos da Criança, Braga: UMinho.

Valentine, G., e S. Holloway. 2002. «Cyberkids? Exploring children’s identities and social
networks in online and offline worlds». Annals of the Association of American Geograp-
hers, 92 (2): 302.319.

Warming, H. 2011. «Getting under their skins? Accessing young children’s perspectives
through ethnographic fieldwork». Childhood, 18 (1): 39-53. 

Wilson, B. 2006. «Ethnography, the internet, and youth culture: Strategies for examining
social resistance». Canadian Journal of Education, 29 (1): 307-328.

Crianças online: metodologias visuais, novas descobertas e desafios éticos

161

05 Pesquisar Jovens Cap. 5.qxp_Layout 1  25/10/17  15:23  Page 161



05 Pesquisar Jovens Cap. 5.qxp_Layout 1  25/10/17  15:23  Page 162



Daniel Meirinho
Ricardo Campos

Capítulo 6

Imagens e tecnologias visuais 
em pesquisa com jovens: 
O uso do método photovoice
no projeto «Olhares em Foco»*

Introdução

Sabemos que a imagem, apesar de ser utilizada com alguma assidui-
dade em processos de pesquisa variados, tem sido frequentemente su-
balternizada e tratada com algum ceticismo pelos cientistas sociais. Ape-
sar de muitos considerarem que existe um potencial imenso no uso da
imagem em pesquisa social, o certo é que esta ainda não se impôs verda-
deiramente e existe uma série de razões históricas que o justificam. Tere-
mos, ao longo deste texto, oportunidade de detalhar alguma delas. To-
davia, o propósito desta reflexão é, a partir do caso concreto de uma
pesquisa transnacional (Portugal e Brasil) realizada com jovens, refletir
sobre o potencial heurístico das tecnologias visuais. Ou seja, pretendemos
não apenas debater os desafios que se levantam a uma pesquisa com me-
todologias visuais, mas, mais especificamente, pensá-lo em função de in-
vestigações que envolvem jovens. 

E a questão juvenil não é de somenos relevância. Acreditamos que
numa sociedade profundamente imersa no audiovisual e francamente
dependente da tecnologia e das redes de comunicação por ecrã eletró-
nico, faz cada vez mais sentido estudar não apenas o papel destas tecno-
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* Pesquisa desenvolvida no Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais CICS.NOVA
– NOVA FCSH, UID/SOC/04647/2013, com o apoio financeiro da FCT/MEC através
de fundos nacionais. O prosseguimento da pesquisa contou, ainda, com o apoio finan-
ceiro da FCT/MEC através de uma bolsa de pós-doutoramento (SFRH/BPD/99671/
2014).
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logias no quotidiano, mas igualmente recorrer a estes dispositivos como
ferramentas de pesquisa (Campos 2013). É comum aludirmos ao facto
de que vivemos numa «civilização da imagem», numa «cultura visual».
A revista norte-americana Time, na edição de dezembro de 2012, afirmava
que 10% de todas as fotografias até hoje produzidas no mundo tinham
sido realizadas nesse ano.1 Este é um número que revela a dimensão deste
fenómeno, particularmente se tivermos em consideração que a fotografia
foi inventada no primeiro quartel do século XIX.

Atualmente, nos países mais industrializados, banalizou-se a posse de
telemóveis com registo de imagem. A este dispositivo acrescem as câma-
ras fotográficas e de vídeo digitais que muitos temos em casa. Podemos
certamente afirmar que assistimos a uma maior democratização da pro-
dução visual. O cidadão comum tem capacidade de, através de utensílios
e canais relativamente acessíveis e intuitivos, criar e fazer circular imagens.
O Facebook, o Instagram, o YouTube, entre muitas outras plataformas, for-
necem as bases para um sistema comunicacional cada vez mais complexo
e permeável à vontade de produção imagética dos amadores. Os jovens
parecem estar entre os mais assíduos utilizadores das novas tecnologias,
nomeadamente das tecnologias de imagem, razão que justifica que te-
nhamos em consideração a cada vez maior relevância desta dimensão
das suas vidas.  

A imagem nas ciências sociais

Afirmámos que a relação entre a imagem e as ciências sociais não tem
sido fácil nem pacífica. Também é um facto que esta é uma história já
longa, atravessada por momentos e episódios variados, sendo que a abor-
dagem à imagem tem sido muito variada. Assim, momentos houve de
alguma euforia na aplicação da imagem, que contrariam a ideia de que
esta sempre foi renegada pelo aparelho académico. Na verdade a relação
entre ciência e imagem é longa e muito próxima. Na base desta proximi-
dade está a assunção de que a visão é um fundamental instrumento de
verificação do real e que, como tal, os dispositivos óticos e visuais podem
ser ótimos auxiliares ao empreendimento científico. 

A função epistemológica da visão já era debatida na Antiguidade Clás-
sica. Platão e Aristóteles destacaram o papel deste órgão sensorial (e dos
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1 Comentário de Kyra Pollack, diretora de fotografia da revista Time, em 13 de dezem-
bro de 2012: http://lightbox.time.com/2012/12/13/time-picks-the-top-10-photos-of-
2012/#1 
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seus prolongamentos tecnológicos) na descoberta e no exame da reali-
dade (Synnot 1992). Mais tarde Descartes veio reforçar esta ideia. Esta
vocação epistemológica da visão foi sendo substanciada ao longo do
tempo, nomeadamente através de invenção e aplicação científica de uma
série de dispositivos. Recordemos, entre outros, o telescópio, o micros-
cópio, o raio-X, a ecografia, a fotografia, o vídeo, etc. Concluímos, pois,
que as imagens produzidas pelo homem (ilustrações a desenho, gravuras,
fotografias, etc.) têm servido como suportes essenciais não apenas para a
descoberta científica, mas também para a difusão de conhecimento:

Ver! Levar o invisível ao visível! O conhecimento constrói-se em grande
medida pelas imagens; muitos são os objetos, os processos, os fenómenos,
os lugares, os rostos aos quais só elas permitem acesso. Argênticas, eletróni-
cas, manchas de aguarela ou grafite, garantes e instrumentos de uma razão
científica, as imagens fundam disciplinas inteiras. Que seriam a biologia, a
geografia, a astronomia, a medicina, sem as suas fotografias e imagens? 
A questão é importante: quer o reconheçamos quer não, os nossos universos
mentais estão pejados de representações mentais geradas pelas produções
científicas [Sicard 2006, 15]. 

E como se coloca esta questão quando consideramos as ciências so-
ciais? É verdade que o desenho (ilustração científica) foi usado com al-
guma regularidade no trabalho de campo etnográfico, todavia a invenção
da fotografia inaugurou uma nova era.2 Se recuarmos ao século XIX e à
invenção da fotografia, verificamos que no quadro epistemológico posi-
tivista de então, esta tecnologia foi bem acolhida, uma vez que prometia
ser um poderoso auxiliar analítico. Este procedimento mecânico dá res-
posta às preocupações de uma comunidade científica que busca as fun-
dações de um modelo que corresponda àquilo que Daston e Galison
(2007) definem como «objetividade mecânica». Os meios mecânicos de
reprodução «libertam as imagens da interferência humana» (Daston e
Galison 2007, 121) e, ao fazerem-no, contornam o perigo representado
pelos diferentes desvios presentes nas produções pictóricas tradicionais.
Daí que a fotografia tenha sido recebida com alguma euforia, sendo pro-
fusamente empregue em diferentes disciplinas científicas (botânica, zoo-
logia, antropologia, etc.).3 
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2 O processo que viria a conhecer-se como fotografia foi iniciado na segunda década
do século XIX, por Nicephore Niepce, sendo posteriormente aperfeiçoado por Louis Da-
guerre que inventa, em 1837, a máquina que deu o nome ao daguerreótipo.  

3 Entre 1839 e 1880 foram realizadas por franceses e ingleses cerca de três centenas de
expedições fotográficas oficiais (Sicard 2006).
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Nas ciências sociais a fotografia também foi inicialmente empregue
com este espírito. De destacar o trabalho realizado pelos antropólogos
Franz Boas e Malinowski, que empregaram a câmara fotográfica para a
recolha de dados no terreno, junto dos índios Kwakiutl e dos nativos da
Melanésia, respetivamente (Samain 1995; Barbosa e Cunha 2006). 
Décadas mais tarde os antropólogos Bateson e Mead (1942) desenvolvem
um projeto pioneiro no uso da imagem e que merece ser destacado. Em
consequência deste trabalho etnográfico publicam a volumosa obra Ba-
linese Character: a Photographic Analysis.4

Mas o uso da imagem em ciências sociais não se resume à fotografia.
A invenção do cinema veio marcar decisivamente a forma como a ima-
gem passou a ser encarada no trabalho de pesquisa social, tendo adqui-
rido uma expressão que a fotografia nunca obteve.5 Daí que o uso da
imagem em ciências sociais, nomeadamente em subdisciplinas mais es-
pecializadas como a antropologia visual, seja frequentemente resumida
ao documentário etnográfico. Tal como no caso da fotografia, o cinema
foi desde cedo encarado como um importante auxiliar científico. O pri-
meiro filme de inspiração etnográfica é da autoria de Félix-Louis Regnault
(1895) consistindo na representação de uma mulher Wolof fazendo potes
na exposição etnográfica da África Ocidental. Segue-se-lhe uma série de
projetos, muitos deles bastante ambiciosos e de grande dimensão, que
utilizaram as ferramentas visuais no terreno, dos quais destacamos a ex-
pedição britânica liderada por Alfred Haddon em 1898, ao estreito de
Torres, e o trabalho posterior de Baldwin Spencer e Frank Gillen, numa
pesquisa junto de aborígenes australianos, utilizando métodos visuais
inovadores.

Barreiras e desafios ao uso da imagem

Verificámos que a invenção da fotografia e mais tarde do cinema de-
sempenharam um papel relevante para as ciências sociais em finais do
século XIX e inícios do século XX, na medida em que foram entendidos
como importantes recursos para o registo de dados analíticos em dife-
rentes terrenos de pesquisa. Todavia, se os primeiros anos auguravam
uma relação proveitosa e pacífica, a verdade é que a imagem foi gradual-
mente perdendo peso, passando a ser olhada com alguma desconfiança.

4 Produziram cerca de 25 mil fotos das quais 759 fotografias constam do livro publi-
cado, que procura um registo de complementaridade entre a escrita e o visual.

5 O cinematógrafo foi inventado pelos irmãos Lumière em 1895.
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Diversas razões, técnicas e epistemológicas, parecem explicar esta situa-
ção.   

Comecemos pelas razões de ordem técnica e logística. Durante a pri-
meira metade do século XX, o uso dos dispositivos visuais, principalmente
do filme, na pesquisa de terreno foi dificultado por problemas de índole
prática e financeira. O uso destes dispositivos exigia investimento finan-
ceiro e uma série de recursos materiais e humanos (Brigard 1995). Daí
que produzir filmes no âmbito do trabalho de pesquisa fosse muito dis-
pendioso até à década de 60 do século passado. Esta situação foi mini-
mizada com o aparecimento das câmaras ligeiras, dos gravadores áudio
autónomos, das câmaras síncronas silenciosas e portáteis e, mais recen-
temente, do vídeo em diferentes formatos e valores. Por outro lado, não
podemos ignorar algo que Margaret Mead (1995) assinalou nos anos 70
e que invocava a imperícia técnica sentida por muitos investigadores,
que resistiam ao uso de ferramentas com as quais não estavam familiari-
zados. 

As questões de ordem epistemológicas são mais profundas e explicam
muitos dos preconceitos dirigidos à imagem. De acordo com Prosser
(2000) as dificuldades de integração da imagem devem-se, essencial-
mente, às raízes epistemológicas das ciências sociais, uma vez que os dois
paradigmas clássicos são o quantitativo (na senda de Auguste Comte e
Émile Durkheim) e o qualitativo (a partir de Max Weber). As indefinições
relativamente ao estatuto da imagem residem quer na influência da pers-
petiva empirista da ciência na pesquisa quantitativa, quer no paradigma
qualitativo que utiliza sobretudo a palavra e ocasionalmente o número.
Neste contexto a imagem raramente tem lugar. 

A esta questão poderíamos acrescentar uma outra que não pode ser
escamoteada dada a sua relevância. A imagem, apesar de ter sido por
muitos entendida como detendo uma função heurística, na verdade tem
estado basicamente adscrita ao campo da estética, sendo por isso consi-
derada matéria de trabalho e reflexão das artes. Daí que, apesar do valor
epistémico inicialmente atribuído à fotografia, esta se tenha imposto ba-
sicamente como recurso documental (doméstico ou jornalístico) ou
como matéria de empreendimento artístico. Como sabemos, a tradição
positivista, que também imperou nas ciências sociais, impôs um amplo
estigma sobre tudo o que invocasse subjetividade e juízo estético, em
prol de uma ciência que se desejava neutra e objetiva. Arte (estética) e
Ciência (epistemologia) mantiveram-se durante décadas domínios total-
mente apartados, na medida em que esta última, para ser considerada fi-
dedigna, não poderia ser contaminada pela primeira. Tende-se, por isso,
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a assumir a superioridade do verbal sobre o visual, sendo a imagem su-
bordinada à palavra (Ball e Smith 1992; Chaplin 1994).  

Daí que as ciências sociais sejam frequentemente apontadas como lo-
gocêntricas (Prosser 2000; Pink 2001; 2006), criando resistências à inte-
gração da imagem. Este logocentrismo da academia explica que, apesar
do papel crucial que a imagem obteve em certos períodos ou em pesqui-
sas pioneiras, a maioria dos manuais metodológicos ainda ignore ou sub-
valorize esta dimensão da pesquisa social. Uma verdadeira epistemologia
da imagem ainda não se impôs verdadeiramente, apesar da longa e sólida
história de subdisciplinas como a antropologia visual. A imagem é, ainda
hoje, frequentemente tida por subjetiva, polissémica e superficial sendo,
por isso, difícil a sua inclusão enquanto matéria de discussão analítica.

Apesar do papel secundário que ainda detém, a imagem tem sido gra-
dualmente recuperada pela academia, principalmente por uma nova ge-
ração de investigadores mais familiarizados com os aparatos técnicos e
visuais. A enorme disseminação dos aparatos de registo visual e audiovi-
sual e a ubiquidade da imagem obrigam os investigadores não apenas a
construírem novos objetos de estudo (ciberculturas, redes sociais, pro-
dução mediática amadora, etc.) mas também a empregarem com mais
frequência as tecnologias nos seus processos de pesquisa (Campos 2011). 

Uma reavaliação dos paradigmas epistemológicos das ciências sociais
também tem contribuído para maior predisposição ao acolhimento da
imagem. As forte críticas lançadas ao positivismo, principalmente na An-
tropologia, na década de 80, conduziram a uma reavaliação da natureza
do ato científico e do papel do cientista social. A objetividade, o rigor e a
neutralidade como valores fundamentais da ciência positivista foram lar-
gamente questionados, uma vez que a ciência é uma construção social e
todo o ato que lhe dá corpo está ideologicamente impregnado. Este de-
bate epistemológico teve consequências a nível do emprego da imagem. 

De acordo com a literatura especializada (Pink 2001; Ruby 1996;
Banks 1995 e 2001; MacDougall 1997), o uso da imagem em ciências
sociais pode ser enquadrado no âmbito de dois grandes paradigmas epis-
temológicos, o de tradição positivista (perspetiva científico-realista) e o
pós-positivista (perspetivas reflexivas e colaborativas). A primeira tem
sido a dominante no campo das subdisciplinas mais especializadas.6

Neste caso, a utilização dos aparelhos visuais obedece aos postulados que
regem este paradigma, convertendo a tecnologia num mero dispositivo
de produção de dados analíticos objetivos, que visam documentar o real
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a partir do olhar do pesquisador e da sua grelha analítica. Há, todavia,
cada vez mais investigadores (Chaplin 1994; MacDougall 1997; Banks
2001; Ruby 1980; Pink 2001 e 2006) que admitem outras vias de pesquisa
com imagens que abalam os alicerces epistemológicos positivistas/natu-
ralistas. A crença na imparcialidade e na transparência dos aparatos óticos
e audiovisuais, tem sido abalada pelo pensamento pós-positivista e pós-
-moderno, que aponta não apenas a natureza contingente do ato mas
também o olhar condicionado daqueles que se encontram detrás das câ-
maras:

Num mundo pós-positivista e pós-moderno, a câmara é condicionada
pela cultura da pessoa por trás do aparato; isto é, filmes e fotografias estão
sempre relacionados com duas situações: a cultura dos que são filmados e a
cultura dos que filmam [Ruby 1996, 1345].

Neste novo contexto, muitos preconizam um uso das imagens em pro-
jetos de índole reflexiva ou colaborativa, numa abordagem não apenas
mais consciente do papel contingente do pesquisador, mas também mais
aberto à participação dos pesquisados (MacDougall 1997; Pink 2001;
Ruby 1980; 1996; Banks 2001). Nas pesquisas colaborativas, o que se pre-
tende é que o trabalhar «com» substitua o trabalhar «sobre» (Chaplin
1994). Ou seja, há uma alteração da política do ato científico, na medida
em que se transfere para os pesquisados uma maior responsabilidade na
produção de conhecimento, atribuindo um lugar de maior destaque à sua
voz. Neste caso, o ato científico torna-se mais imprevisível, aberto e refle-
xivo, na medida em que não obedece apenas às grelhas analíticas do pes-
quisador. As denominadas «metodologias visuais participativas» pressu-
põem, por isso, uma prática científica que visa o envolvimento do
investigador com a cultura fotográfica das comunidades ou dos indivíduos
em estudo (Pink 2001). As imagens (fotografia, vídeo, etc.) ora são produ-
zidas de forma negociada e colaborativa, entre o investigador e os grupos
estudados, ora são da exclusiva responsabilidade destes últimos. 

Diversas propostas metodológicas têm sido avançadas neste âmbito.
Uma destas metodologias é a photovoice, desenvolvida por Caroline Wang
e Mary Ann Burris (Wang e Burris 1997). Esta metodologia colaborativa
prevê a entrega de câmaras fotográficas aos indivíduos/grupos pesquisa-
dos que produzem uma série de registos fotográficos centrados numa te-
mática particular. As imagens produzidas são, posteriormente, alvo de
análise e, eventualmente, de debate com os seus autores.

Imagens e tecnologias visuais em pesquisa com jovens
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Relatos de um projeto visual colaborativo 
com jovens: «Olhares em Foco»

A representação visual é uma dimensão importante no universo juvenil,
particularmente no caso das chamadas subculturas juvenis (Buckingham e
Willett 2009; Campos 2010; Feixa, Porzio e Bordonada 2008). O estilo
visual de grupos juvenis como punks, hippies, góticos e muitos outros, ca-
racteriza-se pelos usos distintivos de roupas e adornos corporais como
afirmações simbólicas de pertença e, nalguns casos, de rejeição de valores
tradicionais do mundo adulto (Hebdige 1979). Neste sentido, a visuali-
dade pode ser compreendida como uma componente fulcral e valiosa na
vida social de um jovem, sendo a imagem uma ferramenta de representa-
ção, de formação identitária, e um veículo de comunicação para o mundo.
Mas este é um princípio que não se aplica apenas aos grupos visualmente
mais distintos ou «exóticos». O modo dos jovens se apresentarem visual-
mente ao mundo, recorrendo a elementos como o corpo, o vestuário,
apetrechos diversos e objetos de consumo, é indispensável para a organi-
zação simbólica e a categorização social (Feixa, Porzio e Bordonada 2008;
Ferreira 2008). 

A dimensão da visualidade, sendo central na vida dos jovens, deve
merecer um olhar mais atento por parte dos investigadores sociais que
trabalham com esta categoria etária e social. Tal não tem sido, no entanto,
a regra, antes pelo contrário. A visualidade, quer enquanto tema de pes-
quisa, quer enquanto metodologia, tem sido algo descurada por parte
das ciências sociais. Todavia, esta dimensão foi central para o projeto
«Olhares em Foco», discutido neste artigo como um exemplo do uso das
metodologias visuais, nomeadamente, da fotografia, junto de jovens em
contexto de risco e vulnerabilidade social. 

«Olhares em Foco» foi um projeto de investigação-ação de cariz social
e de desenvolvimento comunitário, dinamizado entre 2011 e 2013, em
mais de 45 comunidades, rurais, urbanas e multiétnicas, envolvendo
mais de 350 jovens no Brasil e de 50 jovens em dois bairros sociais em
Portugal. A fotografia participativa foi o dispositivo técnico-metodoló-
gico central no projeto. A proposta acolhida por organizações não-go-
vernamentais nos dois países possui uma base teórica estruturada nos
Youth Participatory Action Research (YPAR) (Schensul et al. 2004), na me-
todologia photovoice (Wang e Burris 1997) e nos princípios da educação
para a consciência crítica do pedagogo Paulo Freire (Wallerstein e Bern -
stein 1988).
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O método photovoice, já referido, assim como alguns outros modelos
de investigação participativa, possui um forte enfoque na ação. Para au-
tores como Wilson e Dasho (2007), a componente da ação social do mé-
todo com populações juvenis está cada vez mais presente em investiga-
ções que trabalham no âmbito colaborativo investigador-investigado.
Esta é, ainda, uma ferramenta metodológica valiosa de cunho etnográfico
e de investigação acerca da identidade e dos modelos de representação
visual dos grupos juvenis (Mitchell et al. 2005). Apesar de o método ter
uma utilização recente nas ciências sociais, já apresenta resultados posi-
tivos em investigações com jovens provenientes de contextos de exclusão.
No caso deste estudo, o projeto «Olhares em Foco» centrou-se nas formas
de interação e relações sociais dos participantes com os seus contextos
sociais, posicionando a fotografia participativa como um valioso instru-
mento para o fortalecimento de competências, de entendimentos, de
construção e formação identitária (Strack et al. 2004). 

Sobre as questões ligadas aos estímulos à participação e ao reconheci-
mento identitário, Robert Strack et al. (2004) mencionam que aprender
a operar uma câmara e ser visualmente estimulado a fazer fotografias de-
senvolve a autoestima dos jovens e melhora a autocompetência, ambos
aspetos integrantes da construção do empowerment: «a participação em
atividades de fotografia participativa como o photovoice pode ser uma
ótima ferramenta para melhorar a construção de identidade, que é tam-
bém um importante passo cognitivo sobre o percurso de engagement so-
cial» (2004, 56).

Outras experiências comprovam que, em ambientes de exclusão, o pho-
tovoice pode vir a ser um meio que cria oportunidades de expressão para
aqueles que estão à margem da sociedade, permitindo-lhes participar ati-
vamente das melhorias pessoais e comunitárias, possibilitando que as suas
vozes sejam ouvidas através das suas próprias histórias. Por meio da capa-
citação para o uso de dispositivos fotográfico, os jovens podem criar pro-
vas e representações simbólicas que possibilitam o conhecimento dos seus
mundos e pontos de vista através dos seus olhares e experiências pessoais.

Como foi empregue este modelo de fotografia colaborativa no projeto
«Olhares em Foco»? Através da definição de quatro perfis identitários (o
«eu», os «pares», a «família» e o «meio») foram desenvolvidas análises em
torno dos interesses e preocupações representados nas fotografias capta-
das pelos jovens participantes (figuras 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4). A imagem fo-
tográfica assumia a função de ferramenta que ampliaria as formas de ex-
pressão dos jovens, enquanto evidenciaria a existência de padrões e
escolhas semelhantes entre os diferentes jovens, refletindo os seus perfis
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identitários. Os registos visuais forneceram-nos uma série de informações
detalhadas acerca das suas necessidades, problemáticas e ambientes de
interação que possibilitaram amplas perceções sobre os significados cria-
dos pelos participantes. 

O «Olhares em Foco» decorreu em contextos sociais diferenciados,
que vão desde comunidades rurais no interior do Brasil, passando por
ambientes estruturados no modelo de «favelização brasileira», até estru-
turas urbanas de bairros sociais de realojamento de maioria étnica afri-
cana, em Portugal. O projeto foi estruturado no formato de oficinas de
intervenção social com relativa igualdade etária e de género dos partici-
pantes. Em cada contexto era dinamizada uma média de quinze encon-
tros, entre três e quatro horas para cada grupo, sendo a proposta de apren-
dizagem dividida em três módulos: o primeiro contendo dinâmicas
lúdicas, diálogos sobre as imagens e vivências com os jovens; o segundo
destinado à produção e debate sobre as representações fotográficas cap-
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Figura 6.1 – Autorretrato. 
                   Marcelo, 17 anos
                   (Comunidade do Pega)

Figura 6.2 – Fotos dos amigos no 
                   bairro. Dorival, 11 anos 
                     (Vila Santana do Cafezal)

Figura 6.3 – Foto dos membros da 
                   família. Alcione, 12 anos
                   (Comunidade do Pega)

Figura 6.4 – Foto de paisagem da 
                   Vila Santana do Cafezal.
                   Camilo, 12 anos 
                     (Vila Santana do Cafezal)
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tadas pelos jovens; e o terceiro resultando numa exposição final das fo-
tografias onde eram convidados familiares, membros da comunidade,
grupos juvenis, lideranças e atores políticos e sociais envolvidos.

Carole Wang (2006) aconselha uma estratégia fundamentada em nove
etapas para mobilizar a ação comunitária através do uso do photovoice.
As etapas organizam-se da seguinte forma. Na primeira etapa procura-se
(1) identificar os decisores políticos na comunidade com algum perfil de
liderança comunitária, seguindo-se (2) o recrutamento do grupo de jo-
vens participantes para o photovoice. A mesma autora salienta que estas
duas etapas «não precisam de seguir necessariamente esta ordem. Podem
ser intercambiáveis sem causar problemas futuros» (Wang 2006, 149-150).

A etapa seguinte (3) procura introduzir a metodologia photovoice junto
dos participantes e facilitar uma discussão de grupo sobre imagem, poder
e ética à qual se segue a obtenção do consentimento informado (4). As
etapas seguintes visam o trabalho prático com a fotografia, onde se pro-
cura (5) identificar um ou mais temas para as fotografias, (6) distribuir as
câmaras para os participantes e rever o seu uso, (7) dar tempo aos parti-
cipantes para tirar as fotografias, (8) promover reuniões para discutir as
fotografias e identificar os recursos e as problemáticas comunitárias e, fi-
nalmente, (9) planear coletivamente os formatos de disseminação das
imagens fotográficas e histórias produzidas. 
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Figura 6.5 – Formação do projeto «Olhares em Foco» com jovens 
                   no Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte, 2012
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Figura 6.6 – Jovens fotografando no Aglomerado da Serra, 
                   em Belo Horizonte 
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Todas as etapas sugeridas por Wang (2006) foram implementadas no
projeto «Olhares em Foco», com restrição da identificação e seleção dos
decisores políticos com perfil de liderança comunitária, pois o projeto
propunha-se a trabalhar exclusivamente com jovens envolvidos em ati-
vidades desenvolvidas pelas organizações acolhedoras. As etapas de 6 a 8
foram realizadas repetidamente quase em cada oficina, o que tomou
grande parte dos encontros. A preocupação dos investigadores não foi o
entendimento estético das imagens fotográficas, mas sim os processos de
discussão em grupo e o diálogo crítico sobre as representações visuais e as
problemáticas levantadas a partir das experiências individuais e coletivas. 

Dentre os instrumentos e técnicas de recolha da informação, foram uti-
lizadas ferramentas de triangulação metodológica (Weathers 2012) que
possibilitaram examinar os fenómenos sociais e as relações a partir de di-
ferentes instrumentos. Foram utilizados os diários de campo, gravações
de áudio e vídeo, narrativas visuais e entrevistas com imagens – photoelici-
tation. Estas foram algumas das ferramentas de recolha e catalogação das
informações que, apesar de cruzadas, possuíram uma linguagem própria
e disponibilizavam um olhar multifacetado sobre o mesmo contexto. 

O projeto «Olhares em Foco» teve, em 2011, como território-piloto três
contextos sociais distintos: O primeiro foi numa comunidade rural qui-
lombola chamada Pega (Brasil), próxima do município de Virgem da Lapa,
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no Norte do estado de Minas Gerais.7 A região conhecida como Vale do
Jequitinhonha foi durante anos alvo de repercussão mediática que a inti-
tulava «Vale da Fome», devido ao seu clima semiárido e à falta de assistência
social que acarretava altos índices de pobreza e exclusão social. 

O segundo campo de atuação foi a Vila Santana Cafezal, no Aglome-
rado da Serra que possui mais de 50 mil habitantes e é formado por oito
vilas na zona centro-sul da cidade de Belo Horizonte, capital do estado
de Minas Gerais. A Serra, como é conhecido, está entre os dez maiores
conjuntos de favelas do Brasil.  

O terceiro grupo de jovens envolvidos no projeto «Olhares em Foco»
residia nos arredores do concelho de Lisboa, em Portugal, numa co-
munidade multiétnica formada por 92% de residentes provenientes e
descendentes de imigrantes de Cabo Verde, Guiné-Bissau, Angola e
São Tomé e Príncipe. A «Quinta do Mocho», como os cerca de 2900
moradores ainda reconhecem o bairro social localizado na autarquia
de Loures, é oficialmente chamado, desde 2008, Urbanização Terraços
da Ponte e caracteriza-se por ser um bairro social de realojamento. 
O projeto foi desenvolvido com o apoio da investigadora Lídia Marôpo,
que dinamizava concomitantemente uma proposta de análise crítica dos
media referente da cobertura noticiosa da infância e da juventude pelos
meios de comunicação portugueses (Marôpo 2014).A investigação foi
desenvolvida ainda no bairro social do Alto da Cova da Moura, na
Amadora, Portugal, com o apoio da antropóloga Cláudia Vaz (ISCSP). 

No Brasil, desde 2011, a organizacção não-governamental ChildFund
inseriu o projeto «Olhares em Foco» como uma das tecnologias sociais e
metodologias de trabalho com juventude. Atualmente conta com 120
agentes facilitadores, formados pela metodologia, em 45 comunidades ur-
banas e rurais localizadas na região metropolitana de Belo Horizonte e da
cidade de Fortaleza, nos territorios rurais do Vale do Jequitinhonha, no
Sudeste brasileiro e no Cariri, localizado no Nordeste do país. O projeto
«Olhares em Foco» já envolveu cerca de 350 jovens que, em algumas co-
munidades, replicam a proposta, como agentes multiplicadores que atuam
como educadores sociais responsáveis pela dinamização do projeto.
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7 Em 1740, o governo de Portugal definiu um Quilombo como «toda habitação de
negros fugidos, que passem de cinco, em parte despovoada» (Schmitt et al. 2002, 2). 
A designação mencionava as comunidades, na maioria rurais, de resistência de escravos
fugidos de descendência africana. A Constituição Federal do Brasil de 1988 (Art.º 68.º)
reconheceu esses territórios e concedeu os títulos de propriedade definitiva aos habitantes
remanescentes, chamados quilombolas. 
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O sistema de coaching foi realizado desde então pelo investigador res-
ponsável, bem como uma cartilha sistematizada com as etapas do pro-
jeto, dinâmicas e instrumentos de implementação e avaliação da proposta
que passou a ser uma estratégia transversal de intervenção social com ju-
ventude. A expansão do projeto dá-se em todos os territórios de atuação
da organização. Até 2017 já foram realizadas mais de 50 exposições fo-
tográficas nas comunidades,  espaços públicos locais, bem como galerias
de arte e centros comerciais. Grande parte utiliza os média sociais para
disseminar as imagens e exposições.

O desenvolvimento de habilidades 
e competências associadas à participação 
através da fotografia

A partir do desenvolvimento do projeto «Olhares em Foco» consegui-
mos perceber que um dos benefícios mais significativos da fotografia par-
ticipativa era a capacidade da proposta de fornecer uma visão clara e es-
timulante aos participantes para desenvolverem uma série de atividades
que não apenas continham uma componente lúdica e estética, mas igual-
mente técnica e política. Esse facto permitiu que os envolvidos expuses-
sem as suas preocupações, anseios e angústias através dos seus olhares.
As fotografias forneceram uma visão geral do que era importante para
cada participante nesta particular etapa da vida.

[...] a fotografia dá a oportunidade de a gente denunciar as coisas que
acontecem na comunidade, gerando talvez a mobilização do governo e a
conscientização das pessoas que formam a comunidade para melhorar a qua-
lidade de vida de todos [Keila, Comunidade do Pega, 16 anos].
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Figura 6.7 – Exposição «Meu Olhar sobre o Pega», na comunidade 
                    quilombola do Pega (Vale do Jequitinhonha) e Exposição 
                   Entre Olhares, ImaginArte Almada, Galeria de Arte da Costa 
                   da Caparica (Almada, Portugal)
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As imagens e os diálogos obtidos nos encontros com os jovens de-
monstraram a valiosa contribuição que os grupos de pares, a família e o
meio social possuíam para os participantes. Esse argumento corrobora o
que vem sendo defendido há mais de vinte anos pelo Center for Docu-
mentary Studies da Universidade de Duke, na Carolina do Norte sobre
a Literacy Through Photography onde, desde 1990, investigadores como
Wendy Ewald (2001) desenvolvem uma filosofia de aprendizagem e uma
metodologia que incentiva crianças e jovens a explorarem os seus mun-
dos fotografando as suas vidas, sendo as imagens catalisadores para a ex-
pressão verbal e escrita.  

Fica evidente que os objetivos de promoção da ação social, da partici-
pação e da expressão resultam em transformações psicossociais, no desen-
volvimento de competências técnicas e habilidades diversas (Wang e Burris
1997). Essas mudanças incluem o aumento da autoconfiança, o sentimento
de respeito pelo outro, o sentimento de utilidade social e a construção de
uma visão positiva de futuro. Ressaltamos, ainda, as competências comu-
nicativas, os novos entendimentos e informações sobre as estruturas das
suas próprias comunidades (Prins 2010). Foram percetíveis as mudanças
nas relações entre os pares e os membros da comunidade.   

Uma das mudanças associadas à participação mais discutida pelos jo-
vens remetia para o desenvolvimento da autoconfiança (Ewald 2001;
Lykes et al. 2003). Estes mencionavam o facto de se sentirem mais esti-
mulados e autónomos nas suas capacidades pessoais e nas habilidades
adquiridas durante o processo, mais capazes para abordar pessoas e falar
em público. 

[...] eu era um pouco calada e tímida antes de fazer esse curso. Aí durante
o projeto aprendi a me soltar mais e ser mais espontânea [Nádia, Comuni-
dade do Pega, 16 anos].

Para alguns dos jovens o facto de se tornarem mais autoconfiantes tor-
nava-se evidente na forma como se engajaram durante as oficinas e nas
exposições fotográficas comunitárias. Os efeitos na autoestima dos par-
ticipantes foram transversais a todos os projetos desenvolvidos, em dife-
rentes níveis, expressando as suas capacidades de incidência para uma
mudança positiva nas suas comunidades.

A participação dos jovens no projeto «Olhares em Foco» pôde ser as-
sociada ainda a um sentimento de respeito mútuo entre o grupo, por as-
sumirem uma posição de importância e status (Vaughan 2011). Muitos
descreviam o respeito que sentiram por terem sidos vistos a fazer algo
criativo e por trazerem os seus olhares e interpretações pessoais do quo-

Imagens e tecnologias visuais em pesquisa com jovens

177

06 Pesquisar Jovens Cap. 6.qxp_Layout 1  25/10/17  15:24  Page 177



tidiano para a comunidade, mencionando um retorno positivo e incen-
tivo por parte dos familiares e membros da comunidade. 

[...] conseguimos demonstrar aos outros que não somos jovens irrespon-
sáveis, como todos nos veem. Mas sim jovens capazes de mudar o que tem
de ruim na nossa realidade [Thatiana, Comunidade do Pega, 14 anos].

Essa mudança passava a ser possível a partir de um processo de mobi-
lização dos grupos de jovens para a criação de uma agenda de reivindi-
cações pautada na análise das imagens que são produzidas e nos diálogos
acerca das fotografias captadas pelos jovens envolvidos. 

No que respeita às capacidades comunicativas, inicialmente alguns dos
jovens sentiam-se desconfortáveis em explicar o projeto às pessoas que
queriam fotografar para o pedido de autorização. No entanto, muitos
descreveram como evoluíram rapidamente as suas competências comu-
nicativas ao aproximarem-se e interagirem com os membros das suas co-
munidades. 

[...] o projeto de fotografia foi muito bom porque nós aprendemos a tirar
fotografias. Eu perdi a vergonha de pedir às pessoas para tirar fotografias
[Thamires, Comunidade do Pega, 15 anos].

O aumento da confiança nas suas capacidades comunicativas levou
alguns jovens a tornarem-se mais envolvidos nas atividades comunitárias,
enquadrados em grupos de jovens e movimentos sociais (Wang e Burris
1997). O desenvolvimento das competências comunicacionais foi, dos
efeitos observados, o mais comentado entre os participantes. O projeto
«Olhares em Foco» possibilitou que os envolvidos amplificassem a sua
capacidade de articulação de ideias, de discussão e aceitação da opinião
dos outros (Vaughan 2011). Os jovens perceberam a importância de ouvir
diferentes pontos de vista para formular os seus próprios.

[...] para mim o projeto foi uma forma de comunicarmos entre nós e co-
nhecermos a opinião de cada um [Adélia, Comunidade do Pega, 18 anos].

Alguns jovens sentiam-se confiantes em discursar nos momentos das
exposições fotográficas frente aos líderes comunitários, familiares e re-
presentantes do poder público que haviam sido convidados, relatando
as necessidades e os temas que os incomodavam enquanto membros da-
quele meio social. Em algumas ocasiões chegavam a solicitar, em público
e diretamente aos decisores de políticas públicas presentes nas exposições
fotográficas, mudanças imediatas e uma maior participação nas políticas
direcionadas para a juventude local (Meirinho 2013). 
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Não podemos igualmente ignorar o desenvolvimento de aptidões téc-
nicas, onde incluímos as capacidades práticas e técnicas relativas à foto-
grafia, aos dispositivos tecnológicos, às ferramentas e ambientes digitais
(Ewald 2001). Esta é uma mudança que se verificou, apesar de haver dis-
crepâncias evidentes no uso da tecnologia e da fotografia nas diferentes
comunidades. Em algumas comunidades8 o desconhecimento relativa-
mente ao uso das câmaras era quase total quando o projeto chegou,
quando noutros contextos 9 era prática comum os jovens empregarem
as câmaras fotográficas dos seus telemóveis.10 Porém, fazer fotografias é,
para todos, uma nova experiência de expressão (Streng et al. 2004).

[...] aprendi coisas que eu não tinha ideia como o jeito de segurar a câmara
para a foto não sair tremida, a posição, o lado em que a foto sairá melhor, o
funcionamento da câmara. Aprendi a pensar pela câmara [Abel, Vila Santana
do Cafezal, 15 anos].

Outra habilidade prática crescente descrita pelos jovens dava-se no do-
mínio dos dispositivos e ambientes tecnológicos digitais, através do uso
das câmaras e dos computadores. A oportunidade de trabalhar com fer-
ramentas digitais e a internet era muito valorizada por todos os jovens
participantes e encarada, em alguns casos, como uma vantagem na pro-
cura de uma carreira profissional. 

Recomendações associadas a projetos 
photovoice com jovens

Assim como no projeto «Olhares em Foco», o método photovoice tem
sido utilizado em diferentes contextos e populações com o objetivo de
ser uma ferramenta metodológica de cunho etnográfico que promove
competências a partir do uso das tecnologias de imagem. O método não
requer gravação ou edição em equipamentos complexos e, como tal,
pode ser uma ferramenta poderosa, eficaz e adequada, para grupos de
jovens com dificuldades no âmbito da literacia textual, visual e tecnoló-
gica. Por estas qualidades, a fotografia participativa vem-se afirmando

8 O caso de algumas comunidades rurais no Brasil, como por exemplo comunidades
no Vale do Jequitinhonha, no interior do estado de Minas Geral, e no Cariri, no sertão
nordestino, do estado do Ceará. 

9 Como nas capitais Belo Horizonte, Fortaleza e nos contextos urbanos de Portugal,
como na Cova da Moura e Quinta do Mocho, nos arredores de Lisboa.  

10 Telemóveis que em muitos casos possuíam melhor qualidade do que as câmaras dis-
ponibilizadas pelo projeto.
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como um instrumento de trabalho para investigadores que desenvolvem
estudos colaborativos a partir de dispositivos de captação visual. Apesar
de diversos estudos apontarem para as vantagens do uso da fotografia
participativa como modelo metodológico (Lykes, Blanche e Hamber
2003; McIntyre e Lykes 2004; Wang e Redwood-Jones 2001) as vivências
investigativas do projeto «Olhares em Foco» podem também servir para
avançar com um conjunto de recomendações em estudos visuais e cola-
borativos aplicados aos jovens. 

Os projetos que pretendem utilizar o método photovoice necessitam
de refletir sobre alguns dilemas éticos, como a invasão de privacidade
através da divulgação de factos embaraçosos sobre os indivíduos (Wang
e Burris 1997). Neste sentido, os cuidados devem ser redobrados, pois
uma imagem pode representar falsamente uma realidade para o benefício
de uma causa comunitária (Wang e Redwood-Jones 2001). Para atenuar
esses riscos, as atividades do photovoice devem ser iniciadas com uma dis-
cussão ética e sobre o poder da fotografia. É necessário que os investiga-
dores estejam atentos, se antecipem e prevejam a possibilidade de con-
trovérsia e de manipulação das imagens (Ewald 2001). 

Um outro ponto específico que merece atenção é a segurança dos jo-
vens participantes no processo de captação fotográfica, nomeadamente
os riscos associados a fotografar atos ilegais ou indesejáveis (particular-
mente em relação ao uso e venda de drogas, trabalho sexual, armas, entre
outros). Tais temas levantam a discussão de casos em que os participantes
podem potencialmente produzir provas fotográficas que podem ser usa-
das contra aqueles que foram fotografados ou contra os próprios partici-
pantes da investigação. Apesar de alguns envolvidos não perceberem ou
identificarem situações perigosas, é fundamental a responsabilidade de
os investigadores incentivarem uma reflexão sobre a captação de imagem.
Para Edwald (2001) os fotógrafos-participantes num projeto photovoice
podem encontrar hostilidade ou descobrir que as suas fotografias criaram
controvérsia entre o grupo e na comunidade. Essas perceções revelaram
que tirar e exibir fotografias, incorporando histórias locais nas imagens,
pode provocar um distúrbio na forma como os indivíduos se relacionam
entre si e com o mundo exterior, devido ao mergulho que é proporcio-
nado pela análise das imagens.

No caso específico dos estudos com jovens, ainda são poucos os in-
vestigadores que expõem constrangimentos e problemáticas no uso deste
método. Alguns observaram que o desejo de «dar voz» através da foto-
grafia participativa pode levar a uma aceitação acrítica das representações
visuais (Piper e Frankham 2007; Yates 2010) dos jovens, sem perceber
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que a posição de dar a voz já é um posicionamento de poder do inves-
tigador sobre o jovem em situação de risco. 

Outra limitação remete para o facto de que aquilo que não é fotogra-
fado deixa de ser analisado e refletido (Hodgetts et al. 2007). Em contraste,
é necessário que a equipa de investigação reconheça e deixe que os par-
ticipantes escolham livremente as histórias que desejam contar sobre si
mesmos e sobre as suas comunidades. Esta liberdade de escolha é fun-
damental, pois determina como eles gostariam de ser vistos através do
processo de decisão e não como os facilitadores da proposta queriam
que eles fossem vistos. A ausência ou o silêncio podem ser encontrados
caso as temáticas direcionem os jovens para questões quase infotografáveis.
Wang e Pies (2004) destacam que os tópicos podem ser suprimidos pelos
participantes por duas formas. Ou porque eles não são importantes para
as suas vidas, ou porque o tema é difícil de fotografar. Mesmo assim, os
jovens demonstram grande criatividade para ilustrar questões difíceis e
subjetivas de se fotografar ou na captura de questões sensíveis de forma
compreensível (Singhal et al. 2007).

O photovoice, tal como acontece com outras técnicas de pesquisa par-
ticipativa, envolve compromisso com a realidade de uma comunidade.
«Enquanto o processo de investigação se destina a apoiar um espaço so-
cial seguro para os jovens, onde eles podem negociar coletivamente e se
autorrepresentarem para um público mais vasto, há o risco do processo
ser abalado pelas relações de poder existentes dentro da comunidade e
dos grupos de jovens» (Vaughan 2011, 103). Como destaca Meredith
Minkler, «o processo de organização comunitária, em si, pode servir mais
para manter o status quo do que para mudá-lo» (1978, 208).

Além de algumas limitações e barreiras à participação, o método pode
também proporcionar perspetivas e objetivos desencontrados para os
participantes, os investigadores e a comunidade. Para os jovens a proxi-
midade das questões fraturantes da comunidade pode causar sentimentos
negativos e de desconforto. Os investigadores devem ter em conta que
perdas, danos e roubos de equipamentos são possíveis riscos e que as
considerações de ordem ética e consentimentos restringem o número de
retratos fotográficos de membros ou indivíduos que participam do uni-
verso comunitário. «Quando pensamos nos ganhos objetivos para a co-
munidade e as expectativas que um projeto destes gera, os resultados
podem não ser tão significativos para os seus membros quanto se espera»
(Palibroda et al. 2009, 18).

Sensibilidade é uma característica essencial para trabalhar com estes
dilemas e para lidar com os conflitos que podem surgir entre investiga-
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dores, participantes e comunidade (McIntyre e Lykes 2004). Além disso,
os investigadores devem ter a perceção de que tirar fotografias ou fazer
vídeos não garante aos participantes liberdade do controlo de influência
para tomar as suas próprias decisões e para contar qualquer história sobre
eles próprios. Com a intervenção bastante próxima, os investigadores,
mesmo sem intenção, inevitavelmente moldam subtilmente as ações e
as escolhas dos participantes.

O que o projeto «Olhares em Foco» demonstra é que a aplicação do
método photovoice em contextos juvenis força a investigação a um enten-
dimento amplo do papel que os jovens exercem na sociedade. Embora
o método tenha grande utilidade para um processo de empowerment, a
grande maioria dos autores que o utilizam reconhece que não é a inicia-
tiva que vai trazer a mudança. O envolvimento dos jovens no projeto
«Olhares em Foco» leva a um processo de protagonismo, mas também
pode criar constrangimentos que necessitam de ser resolvidos no decorrer
da investigação. A não-resolução destes dilemas pode reverter o jogo de
poder e promover uma desmobilização ainda maior dos jovens, espe-
cialmente quando se trata de contextos de risco e vulnerabilidade social.
O compromisso de uma investigação-ação visual parte de um conheci-
mento do campo e dos envolvidos para minimizar tais dilemas e cons-
truir bases sólidas para algo contínuo e não pontual.
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Maria João Taborda

Capítulo 7

A realização de documentário criativo
no contexto da investigação 
sociológica: notas para uma prática

Temos um elevado nível de sofisticação na produção, uso
e receção de textos, escritos ou orais, até em línguas dife-
rentes. Os sistemas de educação começam por incutir o
alfabeto em crianças relutantes, para mais adiante reforça-
rem a necessidade de se alargar a compreensão das pala-
vras. Na adolescência, os procedimentos de leitura tornam-
-se mais sofisticados; em adultos, longamente persuadidos,
praticamos, aperfeiçoamos, refinamos as nossas capacida-
des — um ato universal sistemático de educação na palavra.
Temos uma língua que, por si só, não fala adequadamente,
precisa de treino. Comparativamente com o número de
praticantes do texto, são poucos os que fazem estudos de
arte, design, arquitetura... Apenas porque alguém tem
olhos, será que pode verdadeiramente ver sem os educar?
E se puder ver, poderá projetar e comunicar sentido àque-
les que não tiveram formação extensiva do olhar? [Gree-
naway 2003].1

Introdução

Assente em metodologias qualitativas que visavam «dar conta de as-
pirações, projetos e trajetos de inserção profissional», o projeto de inves-
tigação de que resulta este capítulo assumiu como principais observáveis
o discurso e a experiência dos jovens aspirantes a várias ocupações en-
tendidas como «novas profissões de sonho», realizando-se metodologi-

187

1 As citações de textos em liínguas estrangeiras foram traduzidas pela autora.
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camente mediante entrevistas e observação direta das experiências de for-
mação prática e de desempenho profissional.2

Em linha com esta estratégia metodológica de teor qualitativo, pro-
pôs-se o desenvolvimento de um filme de documentário a partir de ima-
gens de vídeo recolhidas durante o trabalho de campo. A proposta do
documentário consistia em acompanhar a ação quotidiana de jovens em
diferentes momentos dos seus processos de transição para os mundos pro-
fissionais da gastronomia, da música de dança, do futebol e da moda –
os quatro estudos de caso previstos no projeto. No contexto da investi-
gação sobre transições para o trabalho, um contexto habitualmente mais
propenso a tratamento extensivo e quantitativo, o quadro metodológico
apresentava-se como inovador. A originalidade resulta da combinação
entre tema de investigação e dispositivo de investigação, pois no contexto
disciplinar as metodologias usadas – grupos focais, entrevistas individuais
e observação direta – são recursos ortodoxos de uma linhagem com-
preensiva, quando se pretende perscrutar mundos subjetivos. A produção
de um documentário como um dos produtos finais do projeto represen-
tou assim a diligência mais experimental, reforçando o interesse deste
projeto como caso particular a pretexto do qual se discutem neste capí-
tulo questões com implicações mais amplas para a prática metodológica
da disciplina.3

Pretende-se nestas páginas refletir acerca de aspetos como: a) a perti-
nência social e epistemológica de um movimento de abertura da inves-
tigação sociológica a metodologias fílmicas (baseadas na captação e edi-
ção audiovisual); b) os possíveis estatutos do material audiovisual
produzido nesse contexto e as condições analíticas para uma tal opção
metodológica (em diálogo com os quadros teóricos mobilizados e com
os objetos de investigação); c) os modos como estas metodologias, ainda
experimentais, instigam o investigador a questionar-se sobre as rotinas
operativas. Este capítulo pretende ser um contributo para uma das refle-
xões, a nosso ver, mais necessárias à sociologia contemporânea, lançando
pistas de debate e propondo algumas respostas provisórias aos tópicos

2 Sumário do projeto «Tornando profissões de sonho realidade: transições para novos
mundos profissionais atrativos aos jovens», financiado pela Fundação para a Ciência e a
Tecnologia (PTDC/CS-SOC/122727/2010) e desenvolvido entre março de 2012 e outu-
bro de 2015.

3 Falamos do documentário Para Além da Fama: Bastidores de Novas «Profissões de Sonho»,
realizado por Paula Vanina Cencig e Vitor Sérgio Ferreira (2015), cujas imagens de apoio
usadas na sua produção foram da responsabilidade da autora deste texto, no decorrer do
trabalho de campo do projeto.
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que vão ser debatidos, mantendo no horizonte o facto de estarmos a tra-
tar sobretudo a investigação com e sobre jovens.

Implicações operativas da cultura figural 
contemporânea

A investigação sociológica nacional é tendencialmente canónica, dando
preferência a protocolos metodológicos amadurecidos na disciplina em
detrimento de práticas mais experimentais. Se é certo que valores como a
segurança nos procedimentos ou a fiabilidade dos resultados estão asso-
ciados a metodologias consolidadas, a prática de cariz experimental é de-
sejável, senão vital, para o progresso disciplinar. Tal não significa que as
metodologias clássicas não possam ser usadas com originalidade – podem,
e aliás este projeto é disso exemplo, pela proposta de abordagem qualitativa
a um campo de investigação mais comummente explorado através de me-
todologias extensivas e quantitativas. A utilização inovadora de metodo-
logias tradicionais não esbate, porém, a importância de se explorar novos
dispositivos de pesquisa, intensificando o dinamismo reflexivo da prática
de investigação, alargando o campo para reflexões como: de que forma os
métodos servem a disciplina e as suas propostas de conhecimento; quais
as especificidades do seu uso pelos investigadores e da relação com os ob-
jetos de estudo; qual o estatuto e o alcance dos seus resultados. 

Este nosso argumento está alinhado com a posição de Bernard Lahire
(2002) em favor de uma ciência experimental: segundo o autor, a prática
experimental decorre de ruturas, mais ou menos radicais, com rotinas
teórico-metodológicas, outrora inventivas, desgastadas no seu potencial
heurístico. A rutura, diz-nos Lahire, não deve ser cega, e sim acompa-
nhada por uma reflexividade acerca das transformações no conhecimento
produzido, pelas mudanças introduzidas seja no recorte dos objetos, seja
na escala de observação ou no método de produção de dados. O que
Lahire nos aponta é a necessidade de pensar continuamente sobre as im-
plicações da inovação operativa para os quadros analíticos, com vista a
pensar o social com crescente complexidade.

Reportemo-nos ao mundo contemporâneo e à discussão em causa nes-
tas páginas. Somos parte de um movimento histórico de expansão da di-
mensão visual, icónica, do social – associada na modernidade às inven-
ções que nos trouxeram, antes de mais, a fotografia, e até hoje em
acelerada mutação tecnológica e cultural. Neste, como em tantos temas,
a relação entre mediação tecnológica e produção cultural é matéria que
estimula a complexidade do próprio pensamento sociológico. 

A realização de documentário criativo no contexto da investigação sociológica
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Autores como Scott Lash e Mike Featherstone articulam com grande
agudeza este papel central da imagem na produção cultural contempo-
rânea. No ensaio «Discourse or figure?», um texto marcante para a so-
ciologia com afinidade aos estudos culturais, Lash (1988) analisa a nova
sensibilidade cultural em desenvolvimento, pós-moderna, que designa
por figural – distinta da sensibilidade modernista, vincadamente discur-
siva. A significação icónica é uma caraterística distintiva da cultura con-
temporânea, na qual o cinema é a mais pós-modernista das artes, em que
(em termos semióticos) culmina a indiferenciação entre significante e re-
ferente. Se os processos de diferenciação foram definidores da moderni-
dade, a indiferenciação é caraterística da cultura pós-moderna. É a essa
indiferenciação que Featherstone (1995) se refere ao constatar os esbati-
mentos de fronteiras entre o movimento artístico pós-modernista e a cul-
tura de consumo do pós-guerra, entre arte e publicidade, na segunda me-
tade do século XX. A cultura visual tecnologicamente mediada deste
início de século sugere que vários autores desenvolvam os seus pontos
de vista em torno de fenómenos identificados como a «sociedade dos
ecrãs» (Cardoso 2013), a «ecranização do mundo» e a «cinematização da
vida» (Sobchack 1994), ou o desenvolvimento de uma «cinevisão» (Li-
povetsky e Serroy 2010 [2007], em que a visão humana é colonizada
pelo mundo da imagem, em particular pela imagem em movimento.

O projeto a que nos reportamos propunha-se apreender as culturas ju-
venis da perspetiva das suas possibilidades de produção, e não apenas de
lazer ou doconsumo como tem sido tradicional. Ora, se a produção de
significados pela imagem é um traço distintivo da produção cultural em
muitas sociedades contemporâneas, esse traço assume ainda maior des-
taque quando tratamos um grupo social como os jovens e a produção
cultural de que estes são agentes, seja nos seus processos de produção
identitária (aí incluída a dimensão de produção de projeto profissional),
seja como agentes de cultura não estritamente juvenil.4

Parece-nos assim pertinente, e retomando a proposta de rutura refle-
xiva preconizada por Lahire, questionar-nos sobre as implicações opera-
tivas dos quadros analíticos mobilizados para compreender a produção
cultural contemporânea. Se a significação figural é uma dimensão dis-
tintiva das sociedades atuais, quais as implicações operativas para a so-

4 A respeito do esbatimento de fronteiras entre públicos adultos e públicos juvenis,
consequência de processos de «adultescências e juvenilizações», sugere-se a consulta de
Freire Filho e Borelli (2008). 
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ciologia, também ela produtora de significados, com o cunho discursivo
da modernidade e onde a relação com o figural é, em comparação, inci-
piente? 

É certo que, desde meados do século XX, a sociologia demonstrou aber-
tura à análise visual, seja nas correntes neomarxistas precursoras da análise
crítica da imagem – de que uma das principais referências é o pensa-
mento da Escola de Frankfurt –, seja nas correntes mais empíricas: re-
corde-se o trabalho de Goffman (1979) sobre a representação de papéis
de género na publicidade. Mas os contributos sociológicos para analisar
a visualidade do mundo social, variados e já com tradição disciplinar,
não são aquilo em que pretendemos deter-nos. Trata-se aí a imagem en-
quanto objeto de estudo da sociologia, mas uma via distinta é a que de-
corre das implicações operativas que acima referimos, ou seja, a que abre
caminho à imagem como modalidade de comunicação de conheci-
mento; uma implicação mais radical é a que equaciona o papel da ima-
gem nos processos de produção desse conhecimento. 

A imagem – o filme, no nosso caso – assume estatutos distintos nos
dois casos acima. Ela é meio de divulgação científica, no primeiro caso.
Consiste num output visual que, por norma, complementa sem substituir
os outputs textuais de um processo de investigação. Na cronologia desse
processo, a realização de um filme documental inicia-se na fase de traba-
lho de campo e a sua edição seria simultânea ou mesmo posterior à es-
crita dos documentos – relatórios, artigos, livros, capítulos de livro –
cujos argumentos se pretende ilustrar. Chamemos a este objeto documen -
tário ilustrativo, ou de divulgação científica. Ele pretende sobretudo dar
um suplemento visual de realidade e comunicar, com clareza e expressi-
vidade, o conhecimento produzido pelos cânones da sociologia, com
vista a alcançar mais públicos e públicos qualitativamente distintos, não
só académicos ou especializados.

O documentário que resultou do projeto a que nos reportamos é um
exemplo eficaz deste tipo de documentário de divulgação. Neste caso, a
construção narrativa assenta sobretudo no discurso de vários atores – na
maioria jovens aspirantes às profissões analisadas, um investigador (coor-
denador do projeto) e informantes privilegiados. Na sua maioria, as ima-
gens assumem o estatuto de suporte ao texto, contextualizando-o ou ser-
vindo como plano de fundo (com recurso a grandes planos de objetos
ou planos de espaço, sem ação), seja para o discurso verbal sob a forma
de voz off – excertos de entrevistas em discurso direto – ou na forma de
palavra escrita que é sobreposta às imagens que decorrem em fundo e
cuja ação, quando existe, é secundária. 
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Atentemos agora numa outra possibilidade de documentário, aquele
que é contemplado pelos investigadores como uma das tarefas, não so-
mente de divulgação, mas de produção de conhecimento – um dos dis-
positivos metodológicos montados para aprofundar, em combinação
com outros, a compreensão do objeto. O filme que daqui resultar não
deixa de ser uma peça de divulgação. Mas o seu papel na produção de
conhecimento é muito mais saliente, na medida em que convoca a cria-
tividade do investigador para expandir a sua compreensão da realidade
em estudo. É sobretudo este último que teremos como referência para a
segunda parte deste texto.

O documentário criativo

Dissemos no início que a sociologia tem vindo a integrar a produção
visual no seu corpo de metodologias, naquilo que, se olharmos para a
importância da visualidade no mundo contemporâneo, parece ser uma
caminhada lenta e titubeante. Veja-se a frequente hesitação terminológica
e a imprecisão de termos: por exemplo, há no discurso dos investigado-
res-autores de textos sobre este tema uma sobreposição comum de con-
ceitos, que confundem técnicas de recolha («captação de imagens») e su-
portes de registo («audiovisual», «imagem-vídeo»). Este projeto foi
também uma oportunidade de reflexão e clarificação, pelo que é perti-
nente dar aqui conta brevemente dessa reflexão. A própria escolha de
palavras como «recolha» ou «registo» parecem entrar em manifesta con-
tradição com aquilo que é o estado da arte da epistemologia das ciências
sociais. Elas têm implícita, mesmo que sem intencionalidade, a pretensão
de uma objetividade e de uma neutralidade que obliteram todas as me-
diações da prática de investigação – a começar pelas mediações operadas
pelo próprio investigador, e isso independentemente de as estratégias me-
todológicas serem de teor quantitativo ou qualitativo. 

Desta forma, propomos aqui «simplesmente» designar esta prática de
investigação, ou protocolo metodológico, por «realização de filme do-
cumental», por contraste com as enunciações acima. É certo que a de-
signação é idêntica à usada no campo da produção artística referente à
prática de realização de cinema – o equivalente, em inglês, é a expressão
filmmaking, ao mesmo tempo abrangente e autoexplicativa. Esta assimi-
lação não é mais do que um entre muitos casos de apropriação linguística
e conceptual da sociologia, uma disciplina em que a construção de dis-
curso sempre mostrou permeabilidade ao de outras áreas de conheci-
mento. O que nos parece interessante é a sugestão da mediação narrativa
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(mesmo autoral) do investigador, que no próprio ato de filmar (e na pos-
terior edição) atribui sentido(s) às ações dos sujeitos sociais que observa.
Distante das ilusões de objetividade na relação de conhecimento com o
real, esta designação pressupõe a ativação do ponto de vista do próprio
sujeito de conhecimento. Se a atribuição de sentido pelo investigador é
reconhecidamente uma dimensão da produção de conhecimento, o que
sobressai aqui é o processo criativo, tradicionalmente demarcado dos
processos cognitivos do investigador. 

Retornemos por momentos à distinção proposta anteriormente entre
documentário ilustrativo e documentário criativo, invocando a distinção
popperiana entre contextos de descoberta e contextos de justificação no
processo de produção de conhecimento. O documentário ilustrativo ins-
creve-se na dimensão racional e cognitiva da produção científica. O que
se consegue explicar e elaborar discursivamente; o documentário ilustra-
tivo é precedido de elaboração discursiva e é, nesse sentido, um recurso
de justificação. O contexto de descoberta convida ao desvio do logocen-
trismo sociológico dominante na prática de investigação. A geração de
novas ideias, diz-nos Popper (2005), contém elementos irracionais. Pro-
cessos subjetivos de materialização da intuição e da inspiração são do
domínio psicológico, escapam à análise puramente lógica, e qualquer
tentativa de análise desses processos é uma reconstrução racional do inex-
primível. A proposta de realização de documentário em contexto socio-
lógico como processo de descoberta reclama para a ciência a transcen-
dência que o racionalismo moderno propôs circunscrever para outros
terrenos. Nesse sentido, pode dizer-se que a prática metodológica de rea-
lização de documentário criativo é uma marca dos tempos, que caminha
no sentido da indiferenciação que cunha a pós-modernidade. 

Se a sociologia tem gradualmente vindo a debater-se com a incorpo-
ração de metodologias visuais, a premissa logocêntrica fundacional da
disciplina não é, por norma, desafiada. Não se propõe aqui uma elimi-
nação das operações racionalmente controladas, mas antes uma expansão
da mediação do investigador. Um filme criativo torna muito mais evi-
dente a singularidade do investigador: as suas decisões sobre o que filmar
e como filmar (e mesmo sobre o que não filmar, o que seleciona para
ficar ausente, fora de campo), assim como as suas opções de edição, ex-
põem mais cruamente a sua mediação ativa: «As palavras que ele escreve
têm por limite a sua imaginação, ao passo que fica tributário das imagens
que filmou» (Friedmann 2006, 11). Esta mediação também existe noutras
mudanças de suporte, ainda que mais mascaradas no caso do suporte
textual, pois a edição de um texto mais facilmente eclipsa as mediações
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que a passagem ao suporte escrito requer. Isso mesmo assume Bourdieu
em La misère du monde: «transcrever é necessariamente escrever, no sen-
tido de reescrever: como a passagem do escrito ao oral que se opera no
teatro, a passagem do oral ao escrito impõe, pela mudança de suporte,
infidelidades que são sem dúvida condição de uma verdadeira fidelidade»
(Bourdieu 1993, 1417).

A realização de documentário criativo amplia as possibilidades de co-
nhecimento. Para poder ocorrer tal ampliação, a realização cinematográ-
fica tem de ser considerada como um dispositivo de investigação próprio,
inserido numa estratégia de investigação mais ampla. É desejável a tensão
entre vários dispositivos de pesquisa, em que o papel da realização de
documentário é expandir as possibilidades de observação e permitir ao
investigador intuir sobre aspetos do real, gestos, interações, para os quais
não existe ou é incipiente o discurso previamente produzido. É nessas
áreas de menor consciência discursiva do real que o processo de realiza-
ção de um documentário pode manifestar todo o seu potencial de am-
pliação do conhecimento.

Competências visuais do investigador: 
para uma prática de realização de imagens

O projeto em causa proporcionou a oportunidade de observar os jo-
vens em processo de transição profissional em dimensões mais objetivas
(itinerários, condições de socialização, recursos mobilizados) e subjetivas,
os quadros simbólicos (discurso sobre aspirações, expectativas e valores). 

Se as ocupações profissionais são, em geral, passíveis de observar à luz
da sua performatividade, os quatro estudos de caso constituíam locus pri-
vilegiados para observar esta dimensão performativa, sobretudo nos con-
textos de formação prática em que a socialização profissional se organiza.
A observação das aulas de cozinha, de DJ’ing, de treinos de futebol ou
de desfile e pose de modelos, por exemplo, permitiram-nos observar o
treino de técnicas corporais e convocar o conceito de incorporação de
Marcel Mauss (1983) e as suas observações sobre o estilo de andar das
enfermeiras americanas e das parisienses. Trata-se de práticas pedagógicas
onde se privilegia a modalidade «aprender-fazendo», onde o conjunto
de competências técnicas fundamentais é literalmente incorporado, «uma
sequência de gestos que se aprendem vendo e fazendo, um reportório
de movimentos que se vão incorporando por mimesis e na praxis, em in-
teração com quem sabe, olhando o mestre em atividade, para depois ten-
tar reproduzir e aperfeiçoar na prática manual», tal como analisa Ferreira
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para o caso dos tatuadores (2013, 71). Uma dimensão de análise, de resto,
de difícil acesso através de dispositivos de inquirição discursiva, mas fa-
cilitada através de estratégias de observação in locu. O documentário que
já referimos, realizado no âmbito do projeto de investigação (Para além
da Fama), apresenta-nos um exemplo destas situações de aprendizagem
de técnica corporal, num workshop orientado por um formador e scouter
de uma agência de modelos, que esculpe com as suas mãos a posição
dos ombros, do pescoço e do tronco, dos pés, e que em contacto direto
vai dirigindo os movimentos das aspirantes a modelos como um condu-
tor de marionetas.

O olhar treinado de Mauss, ou a inquirição visual de Goffman, em
busca das brechas na encenação de si (elementos de denúncia daquilo
que os indivíduos procuram ocultar na negociação da troca de informa-
ção com os outros) são princípios inspiradores de uma atitude socioló-
gica. Mas num tempo em que muita da interação é mediada, o investi-
gador é não só espectador do mundo social mas um espectador particular
das omnipresentes mediatizações desse mundo, em que é comum o es-
batimento deliberado entre a construção ficcional e a orientação realista
(informativa ou documental).5

O sociólogo deve assim dotar-se de ferramentas que lhe permitam des-
construir os estereótipos que resultem da cristalização de significados pre-
viamente produzidos por outros – e esses outros são hoje em dia multípli-
ces. Globalização, digitalização e expansão dos media eletrónicos são
tendências que têm transformado os meios de produção, disseminação e
receção de comunicação visual: «As estruturas de produção de media tra-
dicionais são desafiadas por uma crescente sofisticação da tecnologia de
produção e disseminação visual, do vídeo à fotografia digital, passando
pela publicação eletrónica, que permitem a um número cada vez maior
de consumidores tornar-se produtores de imagens» (Müller 2008, 101).

A consciência crescente, desde há algumas décadas, da importância
do desenvolvimento de competências visuais por parte do espectador
comum, sobretudo dos jovens, deu origem a noções como as de literacia
mediática ou de literacia visual. Para o investigador, não é suficiente o de-
senvolvimento dessas competências, mas também de competências es-
pecíficas para a sua prática de investigação, tanto para uma capaz análise
das imagens quanto para poder, se for o caso, aventurar-se na produção
visual de significados do real. 

5 Este esbatimento deu origem, no contexto televisivo, a géneros de programas híbridos
como o docudrama ou o infotainment.
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A noção de competência visual é distinta da de literacia visual, e a pri-
meira é a que mais nos importa para o objetivo destas páginas. Os con-
tributos para esta distinção são bem sintetizados por Müller (2008): pas-
sando brevemente pela noção de literacia visual (ou, para o mesmo efeito,
de literacia mediática), ela tem raiz no cruzamento entre a pedagogia, os
estudos de linguagem e a semiótica, com objetivos aplicados ao especta-
dor, e resulta da deslocação de objeto do conceito de literacia textual,
podendo definir-se como «a consciência que o espetador tem das con-
venções através das quais são produzidos os sentidos das imagens visuais»
(Messaris e Moriarty 2004, 481, in Müller 2008). A proposta de compe-
tência visual é qualitativamente distinta – ela é apresentada como um
paradigma para a prática de investigação e abrange várias dimensões de
análise entendidas como necessárias aos investigadores do arco das ciên-
cias sociais (diríamos que não é tanto um paradigma quanto um pro-
grama de investigação). O conceito de competência visual contempla,
segundo a autora, as dimensões de produção, perceção, interpretação e
receção de imagens. Muito sumariamente, a primeira dimensão prende-
-se com a compreensão dos contextos diversos em que ocorre atualmente
a produção visual e assume que diferentes contextos regem-se por lógicas
distintas e condições de produção. Do contexto artístico ao jornalístico,
da produção com intuito comercial à amadora, passando pela produção
de imagens de carácter científico, o investigador tem de ser capaz de iden-
tificar as particularidades associadas às imagens produzidas em contextos
de produção diferenciados.

As restantes dimensões da proposta de Müller situam-se do lado do
espectador e do seu contexto. A dimensão da perceção visual prende-se
com aspetos individuais e grupais e solicita do investigador a capacidade
de compreender como diferentes indivíduos ou grupos sociais percecio-
nam uma mesma imagem. A dimensão da interpretação visual prende-
-se com as variações de sentido atribuído às imagens percecionadas. Fi-
nalmente, a dimensão da receção solicita do investigador interrogações
sobre as reações cognitivas e emocionais às imagens.

No estudo dos jovens socializados em ocupações como chef ou mo-
delo, as categorias de leitura do real dos investigadores estão expostas a
informação que chega através de reality shows e concursos de talentos.
Um exercício de zapping pela oferta televisiva em canais revela-nos pro-
gramas já bem familiares ao público português, como o norte-americano
America’s Next Top Model (com mais de vinte temporadas) ou o austra-
liano (formato com origem britânica) Masterchef, entre muitos outros. Se
cada um deles contribui para reforçar imagens estereotipadas dos profis-
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sionais e da atividade, a análise contrastada entre os dois mostra algumas
diferenças que tornam visível a construção narrativa. Apenas a título ilus-
trativo, no primeiro é fácil apercebermo-nos da visibilidade dada às rela-
ções interpessoais, sob a forma de competição, conflitos, relações pas-
sionais, que aproxima o programa do formato de reality show, com grande
destaque para o quotidiano dos participantes e para os bastidores da ati-
vidade. No segundo, a maior parte da ação passa-se na cozinha, cenário
por excelência da profissão de chef, com acentuação das dimensões de
trabalho e esforço dos participantes. 

São opções narrativas que ilustram a edição dramática que é feita com
base num registo documental. Usamos este exemplo para salientar a im-
portância da crítica dos estereótipos mediáticos, que consideramos ser
um dos tempos do trabalho dos cientistas sociais; um segundo tempo,
de enorme importância, parece-nos, é o trabalho de ressignificação, de
contributo para transmutar esses estereótipos em novos sentidos mais es-
clarecedores, através da realização de documentário criativo em contexto
de investigação. 

O papel do investigador social como produtor visual e as questões
que se lhe colocam nessa prática são matérias amplamente trabalhadas
em vários contextos disciplinares, com destaque para a tradição do filme
etnográfico no contexto antropológico, e de cuja alargada produção li-
terária não temos pretensões, que seriam fantasiosas, de dar conta neste
capítulo. Importa-nos sobretudo lançar algumas pistas para essa reflexão,
no rescaldo do projeto de investigação a que nos reportamos. 

Para enquadrar a construção e o tratamento das imagens de vídeo
como parte do processo de construção de conhecimento evocamos aqui
a noção de etnografia focada, uma prática de investigação que permite um
escrutínio do campo análogo ao da etnografia clássica, porém mais
denso. Uma das particularidades prende-se com o processo de edição ci-
nematográfica, também designado por processo de montagem. A mon-
tagem do filme consiste no trabalho de interpretação e organização da
informação recolhida. Convocando aqui o contributo de Jean-Michel
Berthelot (2001), ela corresponde à organização do sentido do investiga-
dor no diálogo com os «dados», em dialética com a problemática inicial.
É quando, findo o trabalho de terreno, o investigador/realizador de ima-
gens passa a concentrar-se na organização da informação produzida e na
seleção desta para construção do seu argumento. A observação e a análise
das imagens recolhidas permitem ao investigador revisitar a sua experiên-
cia no terreno, reimergir nas situações filmadas e tomadas de consciência
de novas descobertas que, num primeiro contacto, podem não ter pas-
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sado de microintuições. O processo de tratamento das imagens permite
ao investigador aquilo que poderíamos caracterizar como uma expansão
sensorial e cognitiva: «Com efeito, o material de vídeo permite uma ob-
servação microscópica de ações que se desenrolam temporalmente e, em
particular, de interações» (Knoblauch e Schnettler, 2015).

O mais interessante e enigmático aspeto deste processo de produção
de imagens é o que desafia o logocentrismo sociológico, e que deixámos
para esta parte final. O sociólogo que se ocupa das interações sociais está
treinado na observação das mesmas como encenação intersubjetiva, na me-
dida em que a encenação de si não resulta num papel fixo mas numa ne-
gociação permanente e instável entre os atores envolvidos. O sociólogo
realizador de imagens, ao entrar em cena com a câmara para filmar esta
ou aquela situação, passa a ser um dos atores com quem todos os outros
interagem – ainda que essa interação passe por ignorar a sua presença, ne-
gociando com ele um tipo de relação que, na tradição documentarista, os
autores do cinema direto batizaram por fly on the wall. Mas, contrariamente
à invisibilidade e à não-interferência que esses autores reclamavam, o in-
vestigador tem consciência de que a sua presença produz uma reorques-
tração que lhe é produtiva na medida em que, sem adulterar a situação
em curso, traz mais expressividade – e visibilidade – a aspetos da situação.
A relação metafórica com o material filmado faz parte dos dispositivos
criativos do investigador para conferir sentido a este material.6

Notas finais

A realização de um documentário proposta no âmbito deste projeto
de investigação para fins de divulgação de resultados e complementar

6 Nas imagens produzidas no acompanhamento de uma situação de avaliação prática
de cozinha numa escola de hotelaria, num momento avançado do exame, já com os alu-
nos embrenhados nas suas tarefas, a professora faz tocar alguns temas musicais a partir
do YouTube, no seu computador portátil. As músicas, a partir desse momento, passam a
fazer parte da situação filmada e, no nosso material, é percetível a imagem que passa no
monitor do computador (o filme dentro do nosso filme). O tema é a popular peça Bolero
de Ravel; no monitor vão-se alternando imagens do maestro e das várias secções da or-
questra. Num contexto de investigação mais amadurecido na prática de realização de
documentário criativo, a exploração da analogia entre a imagem desta orquestra, com as
suas secções e o seu maestro, e a imagem da ação por nós filmada, na qual a professora
dirige vários grupos que, cada um na sua bancada, executa uma receita, poderia ter aberto
caminho para interpretar as representações da atividade que a professora comunica sim-
bolicamente e para, em termos analíticos, procurarmos as microrrelações entre represen-
tações endógenas dos profissionais de cozinha por relação com as representações sobre
a profissão de músico de orquestra.
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aos outputs textuais é um exemplo de como a sociologia tem procurado,
com as cautelas disciplinares que se impõem em nome do rigor e da cien-
tificidade, dar passos na prática da realização de documentário. A passa-
gem da realização de documentário de divulgação para documentário
criativo é, importa sublinhar novamente, uma prática ainda experimental
no contexto da investigação sociológica, e a proposta que aqui se faz de
expansão dos recursos criativos do investigador é, poderíamos dizer, uma
proposta de radicalização da imaginação sociológica. Recentrar atenções
nos contextos de descoberta (as operações intuitivas e que escapam ao
controlo racional do cientista social) em nada se digladia com os con-
textos de justificação distintivos da prática científica, antes é sintoma de
inquietações epistemológicas contemporâneas que começámos por
enunciar – processos de indiferenciação cultural pós-modernos. Estamos
em crer que a sociologia sairá reforçada pelo interesse dos investigadores
em metodologias experimentais, combinado com o corpo consolidado
de protocolos de investigação.
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Isaurora Cláudia Martins de Freitas

Capítulo 8

Pesquisando jovens em mobilidade,
«mobilizando» metodologias
Introdução

Um dos grandes desafios de quem se arvora a pesquisar o social é cons-
truir um percurso metodólogico que possibilite apanhar ao máximo a
complexidade da realidade pesquisada. Dependendo da natureza do ob-
jeto de estudo e de como se efetiva a coleta de dados, a tarefa de pesquisar
pode tornar-se uma grande aventura. 

No dia 5 de junho de 2015, tendo cumprido em Nantes, em França,
o que considerei a última etapa da pesquisa que realizei para o meu pós-
-doutoramento, peguei um trem com destino a Lyon, onde visitaria uma
amiga.1 No percurso, tentei escrever sobre os desafios, acertos e desacertos
de uma pesquisa que se propôs analisar a experiência de jovens brasileiros
em situação de mobilidade estudantil internacional em dois países da
Europa: França e Espanha. Dois países, quatro cidades (Madrid, Valência,
Paris e Nantes), treze vidas em movimento, incluindo a minha própria
vida.

Após realizar a última entrevista em Nantes, a confusão de pensamen-
tos e sentimentos acumulados ao longo de onze meses de pesquisa tor-
nou-se mais intensa, e mesmo sabendo da obrigação de escrever algo que
desse conta de analisar e interpretar os dados coletados em campo, a von-
tade era de não escrever nada, apenas continuar sentindo e ruminando
mentalmente o que foi visto, vivido, ouvido e experimentado ao longo
daquela que considerei a pesquisa mais intensa que fiz. Foi com esse sen-
timento que decidi reler o texto de Jeanne Favret-Saada (2005) sobre ser

201

1 O pós-doutoramento foi realizado no Instituto de Ciências Sociais da Universidade
de Lisboa sob orientação do Doutor José Machado Pais. Para o desenvolvimento do pro-
jeto recebi bolsa do governo brasileiro através da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior – CAPES.
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afetado pelo trabalho de campo, já que ao longo de toda a pesquisa a
sensação de ter sido demasiadamente afetada me perseguiu. Na releitura
consegui compreender com mais clareza as reflexões da autora, talvez
por ter passado por processo semelhante ao seu, mesmo não tendo ex-
perimentado a vivência extensa numa determinada comunidade.

De início, a conclusão foi a da configuração da minha pesquisa como
uma grande «aventura pessoal», como sugere a autora sobre a sua própria
experiência. No meu caso, a aventura configurou-se pelo modo de fazer
a pesquisa dada a natureza do objeto de estudo. Tendo escolhido pes-
quisar universitários brasileiros que estavam na Europa realizando inter-
câmbio pelo programa Ciência sem Fronteiras (CsF), tive eu própria de
me deslocar do meu país de origem, o Brasil, para viver por um ano em
Portugal, já que o pós-doutoramento foi realizado no Instituto de Ciên-
cias Sociais (ICS) da Universidade de Lisboa. Tal deslocamento me co-
locou na mesma situação dos jovens pesquisados que também deixaram
o Brasil para passar um ano vivendo e estudando em outro país, estimu-
lados pelo referido Programa, que foi criado em 2011 pelo governo bra-
sileiro com o objetivo de incrementar o desenvolvimento científico e
tecnológico através da internacionalização das universidades.

Desse modo, a socióloga, ao acompanhar a experiência dos jovens in-
tercambistas, se viu por vezes diante de um espelho onde semelhanças e
diferenças com a sua própria experiência de estudante num país estran-
geiro foram sendo descortinadas. As semelhanças: ser brasileira, receber
bolsa do governo brasileiro para estudar um ano fora do país, aprender
a viver longe da família e dos amigos, aprender a conviver com diferenças
culturais e ambientais, os dilemas entre estudar e experimentar de forma
mais intensa todas as possibilidades e oportunidades que a ida ao estran-
geiro, especialmente a um país da Europa, oferece. De entre elas destaco
especialmente as oportunidades de lazer e de turismo. As diferenças: a
diferença de idade e de nível académico, o facto de a minha experiência
de deslocamento para viver um ano em outro país não ser a primeira,
pois eu já havia tido essa oportunidade em 2004, por ocasião da realiza-
ção de um estágio de doutoramento também no ICS-ULisboa.

No texto que segue, a título de reflexão sobre o meu processo de pes-
quisa e suas implicações, apresento o meu percurso metodológico, as
possibilidades de coleta de dados encontradas em cada uma das etapas,
bem como os dilemas éticos e epistemológicos advindos de cada uma
das técnicas utilizadas.

Na primeira parte, contextualizo a pesquisa, apresento os seus objeti-
vos e o planejamento metodológico inicial. Na segunda parte, relato o
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que de facto foi feito e reflito sobre como a construção da relação pes-
quisador-pesquisados interfere na redefinição do caminho metodológico
a ser percorrido e os dilemas éticos e subjetivos que isso implica. A título
de considerações finais, elenco os aprendizados advindos do percurso
que me foi possível trilhar ao longo da pesquisa.

Pesquisar jovens em mobilidade: preparar 
o trabalho de campo

A pesquisa intitulada «Jovens em Movimento: a experiência de uni-
versitários brasileiros no exterior» foi iniciada com a intenção de analisar
a experiência de estudantes de graduação de universidades cearenses que,
apoiados pelo programa Ciência sem Fronteiras, optaram por realizar
parte dos seus estudos em uma universidade de outro país. A partir da
observação dos jovens que estavam realizando estudos em países da Eu-
ropa, busquei responder às seguintes questões: Porque optaram por es-
tudar em outro país? Como os jovens vivenciam o tempo dos estudos
universitários no exterior? Que práticas e modos de vida desenvolvem
ao longo da estadia em outro país? Que significados a vivência no exte-
rior assume para os que dela participam? 

A opção por essa abordagem partiu de um aporte teórico que inclui a
conceção de juventude como construção social e histórica caracterizada
pela heterogeneidade e pela diversidade nos modos de ser jovem (Bour-
dieu 1983; Galland 1985; Margulis e Urresti 1996; Pais 2003a) e a con-
ceção de mobilidade como fenómeno que, para além da dimensão física,
possui uma dimensão social, cultural e subjetiva (Caiafa 2002; Cresswell
2006; Urry 2007) que produz transformações de diversas ordens naqueles
que a vivenciam. Minha hipótese era a de que de entre as muitas formas
de ser jovem universitário, a que inclui a ida ao exterior produz impactos
no que concerne ao exercício da própria condição juvenil. O ser univer-
sitário imprime significados ao ser jovem e o deslocamento físico pro-
longado para outro país possibilita uma experiência sociocultural e pes-
soal ímpar. Foi na busca de analisar o trânsito dos indivíduos em mundos
socioculturais diferentes do seu lugar de origem, tentando compreender
de que forma ele afeta e acrescenta significados à experiência juvenil, que
o estudo se encaminhou. 

O interesse pela temática surgiu a partir da minha experiência pessoal
e profissional. No ano de 2004, como estudante do programa de douto-
rado em Sociologia da Universidade Federal do Ceará (UFC), consegui
uma bolsa do Programa de Doutorado no País com Estágio no Exterior
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(PDEE), da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Su-
perior (CAPES), órgão de fomento do Governo Federal, para passar um
ano na Universidade de Lisboa. Chegando a Lisboa, em março de 2004,
fui morar temporariamente numa «república» de estudantes oriundos da
Universidade de Fortaleza (UNIFOR) que lá estavam por intermédio de
um programa de mobilidade académica. Convivendo com esses jovens,
pude observar um pouco das suas dificuldades e descobertas na vivência
em um país estrangeiro, bem como as atitudes, os comportamentos e as
práticas geradas a partir dessa experiência: as dificuldades de adaptação
à vida longe da família e, ao mesmo tempo, o desfrutar da liberdade ge-
rada por essa distância, o convívio com jovens portugueses e também de
outros países, as descobertas, as viagens, os passeios e as festas. Entre
jogos identitários e alteridades se descortinava um fenómeno social por
demais eloquente que exigia compreensão.

Ao voltar ao Brasil, após defender a tese de doutorado (Freitas 2006) e
retomar as atividades na Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA),
onde sou professora há mais de 20 anos, comecei a voltar o meu olhar
para os jovens universitários e desenvolvi pesquisas sobre práticas e socia-
bilidades juvenis em contexto universitário, elegendo as repúblicas estu-
dantis de Sobral, cidade sede da UVA, e os transportes universitários da
região norte do Ceará como campo empírico.2 Ao me aproximar da rea-
lidade dos estudantes da UVA, em sua maioria advindos de pequenos mu-
nicípios da referida região, percebi o quanto a mobilidade cotidiana que
enfrentam para frequentar as aulas constitui uma experiência significativa
em termos sociais, culturais e subjetivos (Freitas 2008; Freitas e Braga 2013).
O deslocamento físico acaba constituindo uma oportunidade para conhe-
cer realidades diferentes da que têm em seus lugares de origem, como tam-
bém o contacto com jovens e com adultos de outros municípios e estados,
que leva a que a UVA e a cidade de Sobral assumam as características de
«zona de contacto» (Clifford 1997), ou seja, espaço de encontro, interação
e negociação entre pessoas de culturas diferentes. Se o transitar cotidiana-
mente entre cidades de uma mesma região, geográfica e culturalmente mais
próximas, já provoca mudanças na visão de mundo e agrega sentidos ao
ser jovem universitário, o que ocorre quando esse deslocamento é trans-
nacional e por um período maior de tempo? 

2 Pesquisa «Sociabilidades Juvenis em Contexto Universitário: um estudo sobre os ôni-
bus e as repúblicas estudantis da UVA», desenvolvida de 2007 a 2009 com apoio do Pro-
grama de Iniciação Científica da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (FUNCAP) e Mobilidade Estudantil e Transporte Universitário
na Região Norte do Ceará, de 2010 a 2012, com o apoio do CNPq.
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Partindo dessa questão, posso afirmar que a pesquisa do pós-doutora-
mento permitiu aprofundar questões referentes à relação juventude univer-
sitária e mobilidade já postas nas pesquisas anteriores. Para empreender os
estudos sobre juventude e mobilidade, busquei dialogar com um referencial
interdisciplinar, aliando elementos da sociologia da juventude aos estudos
sobre mobilidade realizados por sociólogos, antropólogos e geógrafos. 

A abordagem da mobilidade adotada por mim levou em conta os três
elementos que, de acordo com Cresswell (2009), estão imbricados na cons-
tituição desse fenómeno: o movimento físico, os significados a ele atribuí-
dos e as práticas experimentadas no movimento. Acessar práticas, experiên-
cias e significados remete a um trabalho de campo que toma o cotidiano
como elemento primordial da vida social, pois é através do cotidiano que
o real se insinua e nos convida a descobrir seus enigmas (Pais 2003b). Nessa
descoberta, necessário se faz atentar para as inúmeras «astúcias» e «modos
de fazer» (Certeau 1996) através dos quais os indivíduos (se) formam e (se)
transformam (n)os contextos nos quais se movimentam.

Partindo dessa perspetiva, a metodologia e as técnicas de pesquisa elen-
cadas desde o arcabouço inicial da pesquisa apontavam para uma abor-
dagem qualitativa, de modo que o trabalho de campo fosse ancorado na
observação, descrição e interpretação da realidade pesquisada. Para tanto,
destaco a importância da perspetiva interpretativa defendida por Geertz
(2008). Adotando a ideia weberiana da cultura como teia de significados
tecidos pelo próprio homem, o autor define a pesquisa etnográfica como
«descrição densa», na medida em que busca a interpretação dos sentidos
elaborados pelos sujeitos pesquisados sobre as suas vivências e práticas.  

Embora não fosse minha pretensão construir uma etnografia no sentido
estrito do termo, penso, como Carreiro (2004, 18), que «a descrição faz so-
bressair melhor a riqueza da vivência». Daí a importância de adotar ele-
mentos da pesquisa etnográfica. Assim, o desenho metodológico inicial
previa a observação in loco em três dos dez países mais procurados pelos
jovens do Ciência sem Fronteiras (CsF): Portugal (lugar onde fixei mora-
dia), Espanha e França. A observação se efetuaria nos locais de estudo, mo-
radia e diversão dos jovens escolhidos como interlocutores da pesquisa.
Além disso, estavam previstas a realização de entrevistas e a análise de blo-
gues e grupos criados na rede social Facebook por jovens que aderiram ao
referido programa.3 A intenção era passar pelo menos dois meses em cada
um dos países para realizar as observações e as entrevistas.

3 Os grupos do Facebook inicialmente escolhidos para observação foram: Ciência sem
Fronteiras Espanha, Ciências sem Fronteiras França e Ciência sem Fronteiras Portugal.
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Quando da aprovação do projeto pela CAPES, instituição de fomento
que financiou meus estudos em Lisboa, soube que o governo brasileiro
não mais enviaria estudantes de graduação a Portugal pelo CsF. Diante
disto, tive de repensar a parte da pesquisa de campo que seria realizada
em Portugal e decidi pesquisar apenas na França e em Espanha. Esse foi
o primeiro ajuste exigido para adequar-me à realidade do campo de pes-
quisa.

Não se pode iniciar uma pesquisa de campo sem uma bagagem teó-
rica, pois aquilo que se traz do campo depende muito do que se levou
para ele (Evans-Pritchard 2005, 244) uma vez que as observações serão
sempre guiadas pelas tendências teóricas do pesquisador. No entanto,
as suas hipóteses, referencial teórico e metodologia iniciais não podem
ser encaradas como camisa de força que vai impedi-lo de enxergar a rea-
lidade para além da sua aparência e, mais ainda, pintá-la com cores que
não são as dela de tanto que vai tentar enquadrá-la em esquemas pré-es-
tabelecidos.

Pelas experiências de pesquisas anteriores e pelas leituras de textos me-
todológicos de pesquisadores como Zaluar (2002), Foot Whyte (2005) e
Evans-Pritchard (2005), eu tinha consciência de que aquilo que se planeja
em termos metodológicos no momento da elaboração de um projeto de
pesquisa é apenas um modo de começar a pensar em termos práticos,
pois, em última instância, o campo é que dá as cartas. É ele que vai nos
mostrar as técnicas e teorias necessárias à elucidação dos seus enigmas.
Nesse sentido é que autores como Pais (2003), Gondim e Lima (2006) e
Berger (1986) destacam a criatividade e a curiosidade como características
imprescindíveis ao bom pesquisador. Diria ainda que sem disposição
para arriscar e se aventurar pelas veredas que levam à construção do co-
nhecimento, nada é possível de ser feito em termos de trabalho de
campo, sobretudo quando se trata de analisar jovens que estão em cons-
tante movimento.

Tendo iniciado a pesquisa em agosto de 2014, nas primeiras incursões
pelo campo percebi que outras estratégias deveriam ser criadas para che-
gar aos meus interlocutores, de modo que o planejamento inicial foi re-
construído ao longo do percurso, tanto em termos da metodologia como
em termos de cronograma. Ao final, o que me foi possível fazer foi aquilo
que o tipo de relação que estabeleci com os pesquisados em campo me
permitiu, e entre idas e vindas, períodos de mobilidade e de permanên-
cias, fui aprendendo a aproveitar as oportunidades de observação que
surgiram, bem como a criar outras formas de observar que destacarei a
seguir.
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«Mobilizando» metodologias

James Clifford (1997) compreende a pesquisa de campo que inclui a
incursão por mundos diferentes do pesquisador como «prática de via-
gem», onde deslocamentos e permanências no campo têm o mesmo peso
para ajudar na compreensão do universo pesquisado. Assim como Clif-
ford, outros autores utilizam a metáfora da viagem e do viajante para se
referirem ao processo de construção do conhecimento no campo das
ciências sociais. 

Descrevendo o sociólogo como um ser «intenso, interminável, desa-
vergonhadamente interessado nos atos dos homens», Berger (1986, 29)
refere-se à pesquisa sociológica como «viagens através do mundo dos ho-
mens». Pais (2003), em seus escritos sobre a sociologia da vida cotidiana,
também associa a imagem do bom pesquisador à imagem do viajante
descobridor, à qual contrapõe a imagem do turista que apenas circula
por roteiros preeestabelecidos (guias turísticos) que o levam sempre a re-
conhecer o já conhecido ao invés de buscar conhecer o novo, o oculto. 

O campo de pesquisa é um espaço móvel, onde o pesquisador (via-
jante) encontra culturas que têm por característica a mobilidade. Para
Marcus (1995; 2009), o trabalho de campo contemporâneo encontra-se
no dilema de como definir e trabalhar dentro do imaginário do «aqui e
agora» e do «outros lugares», isto é, o que o torna multissituado e redefine
as intensidades do encontro entre o pesquisador e seus pesquisados.  

No meu caso, cuja pretensão era transitar por países distintos onde se
encontram os jovens do Programa Ciência sem Fronteiras, as observações
dos referidos autores tornaram-se mais pertinentes ainda, já que o tran-
sitar entre mundos juvenis móveis era a minha pretensão. Pesquisar mo-
bilidade impõe desafios metodológicos que permitam ao pesquisador
acompanhar as pessoas enquanto se movem. Portanto, faz-se necessário,
no dizer de Cresswell (2011, 16) «‘mobilizar’ metodologias» que evitem
análises epistemologicamente baseadas no sedentarismo e adotar «meto-
dologias móveis».

A mobilidade académica pode dar-se em diferentes níveis da formação
universitária (graduação, mestrado, doutorado ou pós-doutorado), mas
a pesquisa abrangeu apenas a mobilidade realizada por estudantes de gra-
duação de universidades cearenses que aderiram ao Ciência sem Fron-
teiras. A escolha justifica-se pelo interesse em estudar juventudes, temática
da qual me tenho ocupado desde o mestrado, e mais ainda pelo facto de
a mobilidade académica de estudantes de graduação ser um fenómeno
de popularização muito recente no Brasil por conta da criação de pro-
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gramas de incentivo a partir de 2004, destacando-se o Programa Erasmus
Mundus, financiado pela União Europeia, e o Programa Ciência sem
Fronteiras.4 Este último contribuiu sobremaneira para alavancar a ida de
estudantes brasileiros ao exterior para fins de estudo oferecendo bolsas
com duração de 12 a 18 meses. 

Feitos os primeiros recortes, coube-me a tarefa de tentar identificar os
estudantes que iria acompanhar. A ideia era escolher apenas jovens que
se encontravam fazendo o intercâmbio, já que o objetivo principal era
observar as experiências vivenciadas ao longo da estadia no exterior en-
quanto ela acontecia. Assim, descartei os egressos. A decisão de trabalhar
só com estudantes do Ceará, estado brasileiro onde vivo e trabalho, foi
tomada para facilitar a identificação e o contacto com os jovens, pois, a
princípio, busquei, sem sucesso, identificá-los através de pesquisa no sec-
tor de assuntos internacionais das Instituições de Ensino Superior (IES)
cearenses antes de embarcar para Portugal. Em conversa com o coorde-
nador de assuntos internacionais da Universidade Federal do Ceará
(UFC), soube que a forma mais fácil de aceder aos jovens do Ciência
sem Fronteiras era através do site do próprio Programa, pois as universi-
dades não tinham muitas informações sobre seus intercambistas.

Explorando o site do CsF descobri que até aquele momento (agosto
de 2014) já haviam sido concedidas 75 168 bolsas, sendo 60 344 para es-
tudantes de graduação e que existiam 34 388 universitários brasileiros
cursando «graduação sanduíche» em diversos países do mundo.5 Não foi
possível saber, pelos dados ali disponibilizados, quantos desse total eram
do Ceará, já que o site não os separava por estado ou por universidade
de origem, mas sim pela universidade de destino. Desse modo, coube-
-me a tarefa de fazer a contabilidade a partir de pesquisa direta, realizada
através da ferramenta «Bolsistas pelo Mundo» do referido site.6 De entre

4 O Programa Erasmus Mundus é realizado no Brasil através da parceria entre univer-
sidades brasileiras e universidades europeias e oferece bolsas para que estudantes brasi-
leiros façam intercâmbio de estudos em países da Europa. 

5 As bolsas do Ciência sem Fronteiras contemplam apenas os cursos das áreas ligadas
às ciências exatas, ciências naturais, tecnologias, engenharias, ciências da saúde e indústria
criativa. Portanto, os estudantes das áreas de humanidades não têm acesso ao Programa.

No Brasil, chamamos sanduíche a modalidade de curso que inclui a estadia em outra
universidade, diferente da universidade de origem do estudante, por certo período de
tempo para fins de intercâmbio.

6 Ferramenta do site do Programa Ciência sem Fronteiras disponível em: http://www.
cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/bolsistas-pelo-mundo. Acessado em 10 de dezembro
de 2014.
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os 1774 estudantes brasileiros que estavam em França, contabilizei 62 do
Ceará. Em Espanha, havia 846 bolsistas vigentes, sendo 42 cearenses. 

No que se refere à escolha das cidades a serem pesquisadas, escolhi as
duas cidades de cada país que contavam com maior número de bolsistas
cearenses: Paris e Nantes (em França) e Madrid e Valência (em Espanha).

Em se tratando de um campo de pesquisa multissituado, o desafio foi
encontrar estratégias de observação e coleta de dados que permitissem
ter acesso à realidade pesquisada «de perto e de dentro» (Magnani 2002),
mas também de longe e de fora. O longe e o fora aqui significando não
apenas um olhar macro e distanciado, mas um olhar que permite obser-
var mesmo não estando fisicamente em campo. 

Para dar conta de empreender uma pesquisa com jovens que estavam
geograficamente situados em diferentes cidades de dois países da Europa,
a estratégia que considerei mais apropriada foi desenvolver parte da pes-
quisa de forma presencial, visitando os lugares onde os jovens estavam
vivendo durante o intercâmbio e, por outro lado, desenvolver parte dela
de forma virtual, utilizando a internet como ferramenta de coleta de dados
na busca de exercitar o que alguns autores chamam «netnografia» (Kozi-
nets 2010; Rocha e Montardo 2005), por entender que, no mundo con-
temporâneo, o «real» (offline) e o «virtual» (online) não se opõem, ao con-
trário, são parte de uma mesma engrenagem cultural.

Estratégia netnográfica: olhando-os ao longe

Na medida em que o computador deixou de ser um mero artefacto
cultural para ser um meio de socialização e espaço de sociabilidades, com
o advento da internet e, mais especificamente das redes sociais, é possível
observar, através dos mecanismos de comunicação mediados pelo com-
putador, parte da vida das pessoas. Blogues, sites e redes sociais são atual-
mente espaços onde as pessoas (de carne e osso) trocam informações,
compartilham experiências e expõem das mais diversas formas possíveis
as suas vidas cotidianas. Portanto, como afirma Simões (2012, 793), é
«possível obter informação acerca da realidade fora da internet através
de uma recolha realizada (também) online», muito embora o campo «vir-
tual» possua peculiaridades que reclamam desafios específicos. 

O esforço que tentei empreender nesta pesquisa foi, portanto, o de
observar a mesma realidade a partir de dois campos distintos e comple-
mentares: o físico (presencial, offline), onde se podem perceber as «inte-
rações face a face» (Goffman 2011), e o «virtual» (online) a partir do qual
é possível colher impressões sobre as experiências vividas, bem como ter
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acesso a determinadas ações praticadas no cotidiano por meio da visua-
lização de fotos, depoimentos e conversas online.

Assim sendo, a observação in loco, efetuada nos locais de estudo, de
moradia e de diversão dos jovens escolhidos como interlocutores da pes-
quisa, as entrevistas enviadas por e-mail, entrevistas presenciais, análise
dos perfis e dos grupos criados na rede social Facebook por jovens que
aderiram ao Ciência sem Fronteiras e conversas informais, realizadas pre-
sencialmente ou através do Facebook, foram as técnicas utilizadas na con-
cretização desse estudo.

O primeiro contacto com os jovens foi feito via Facebook. Após identi-
ficar os nomes dos estudantes cearenses que estavam nas cidades escolhi-
das por mim, fiz uma busca na referida rede social e, ao encontrar os seus
perfis, enviei-lhes uma solicitação de amizade e uma mensagem in box
(mensagem privada) pelo próprio Facebook apresentando-me, apresen-
tando a pesquisa e solicitando a colaboração de cada um deles. Ao todo
fiz contacto com vinte e dois jovens que estavam nas quatro cidades:
cinco em Paris, cinco em Nantes, seis em Madrid e seis em Valência. Do
total de contatados, doze (com idades entre 18 e 25 anos) aceitaram a
minha solicitação de amizade e concordaram em participar da pesquisa.
Descobri que, por sermos do mesmo estado, com alguns deles eu já tinha
amigos em comum naquela rede social e isso facilitou a minha aceitação.
Desse modo, penso que ao invés de os escolher, fui escolhida e acolhida
por eles como pesquisadora. Entendi a atitude dos que me aceitaram
como «amiga» como uma autorização para que eu os observasse através
do Facebook e, posteriormente, os visitasse para observá-los e entrevistá-
-los pessoalmente. As recusas ou silêncios diante do meu convite com-
preendi-os como uma forma de dizer à pesquisadora que não queriam
ser incomodados com observações e perguntas. Àqueles que concordaram
em fazer parte da pesquisa, enviei por e-mail uma pequena entrevista des-
tinada a conhecer o perfil socioeconómico de cada um deles, bem como
sondar as suas motivações e expectativas em relação ao intercâmbio.

Após esses primeiros passos, pus-me a observar cotidianamente o que
postavam nas suas timelines no Facebook. Algumas vezes curtia as posta-
gens e fazia comentários como forma de interagir com eles, mas também
para que soubessem que eu estava atenta ao que se passava. Vez ou outra
conversava online com alguns e assim nos fomos aproximando à distância
e estabelecendo o «acordo tácito» entre pesquisador/atores sociais exigido
por toda pesquisa social (Ranci 2005). 

Reconheço que numa rede social o acompanhamento do cotidiano
fica limitado porque o que se posta geralmente é filtrado de acordo com
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a imagem pública de si que desejam construir junto aos usuários da rede.
Por outro lado, me vi diante de uma profusão de informações que che-
gavam com uma rapidez incrível sem que eu precisasse de sair de casa.
Logo de início percebi que raramente os momentos de trabalho ou de
estudos eram retratados nas postagens. O que mais aparecia eram as fotos
de viagens e dos momentos de lazer com os amigos. O que não significa
dizer que os estudos eram deixados de lado em detrimento do lazer e
das viagens. 

Para alguns, o Facebook funcionava também como uma espécie de
diário virtual da estadia no exterior, onde compartilhavam as impressões
sobre os lugares onde estavam vivendo ou os que visitavam, as angústias,
os medos e as alegrias das descobertas longe de casa, desabafos pessoais,
conversas com os pais e os amigos que ficaram no Brasil, de entre outras
coisas. Chamaram-me atenção as postagens, em quase todas as timelines,
de fotos em que exibiam com muita alegria e satisfação alguma iguaria
brasileira encontrada em restaurantes do país do intercâmbio, ou feitas
por eles mesmos com ingredientes trazidos na bagagem ou comprados
nos supermercados estrangeiros. Assim, observando as vidas que se mo-
vimentavam na tela do meu computador, fui percebendo que temas
como a saudade, a alimentação, os medos, a construção das amizades e
dos afetos, as viagens e as inúmeras formas de aprendizado não podiam
deixar de ser tratados numa análise sobre mobilidade estudantil inter-
nacional. Tais temas apontavam também para a centralidade de utilizar
conceitos como experiência, identidade, alteridade, adaptação e estra-
nhamento.

Estratégia móvel: acompanhando-os de perto

O facto de ter escolhido pesquisar mais diretamente universitários cea-
renses, não significa que ao longo do processo de pesquisa não tomei
contacto com jovens de outros estados brasileiros. Tais contactos foram
possibilitados pelos seguintes factos: a observação dos grupos formados
no Facebook por jovens do CsF que estão espalhados pelos diversos países
da Europa; o contacto com os doze cearenses que observei, mais direta-
mente, já que esses, ao chegarem ao país de intercâmbio criaram uma
rede de amigos que inclui jovens de outros estados aos quais acabei tendo
acesso por ocasião das visitas que realizei ou mesmo pelas postagens no
Facebook; as viagens que fiz para fins de pesquisa ou para fins de turismo
que sempre me permitiram encontrar jovens brasileiros do CsF, já que
eles, além de estarem espalhados por diversos países da Europa, circula-
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vam muito como turistas por outros países que não eram aquele onde
estavam fazendo o intercâmbio. Tais encontros paralelos e fortuitos me
permitiram colher muitas impressões sobre o referido programa e sobre
a experiência dos jovens a fim de complementar ou mesmo comparar as
impressões que obtive através dos jovens cearenses.

Como exemplo cito a minha primeira viagem a Madrid para encontrar
as jovens de lá que eu estava acompanhando. Ao sair uma noite para co-
nhecer um bar brasileiro no bairro de Lavapiés (bairro onde há grande
concentração de migrantes de todos os lugares do mundo), identifiquei
no bar uma jovem brasileira que lá estava esperando uma amiga. Pela
idade e pelo olhar já treinado por encontros fortuitos com outros jovens,
desconfiei que ela fosse bolsista do CsF e dirigi-me a ela. Tratava-se de
uma estudante de Psicologia do estado de Minas Gerais que estava fa-
zendo intercâmbio na Universidade Complutense de Madrid pelo CsF.7

Na nossa conversa ela contou-me que, ao contrário de outros estudantes
que sempre buscavam fixar residência em bairros próximos às universi-
dades, ela havia escolhido morar em Lavapiés, pois queria viver ao má-
ximo a experiência do contacto com pessoas de outras culturas por en-
tender que isso era parte dos ganhos do intercâmbio. Criticou os jovens
que optavam por morar e conviver apenas com brasileiros mesmo es-
tando em outro país. 

A conversa com a jovem despertou o meu olhar para perceber a esco-
lha do tipo e do local de moradia como parte do que passei a chamar
«estratégias para potencializar a experiência do intercâmbio», ou seja, os
modos de fazer com que a experiência no exterior fosse vivida da forma
mais intensa possível, oportunizando aprendizados distintos do que te-
riam no Brasil. De entre essas estratégias, elenquei também, a partir das
conversas informais e das observações, as viagens, as escolhas académicas,
como disciplinas a serem cursadas e o curso propriamente dito, pois nem
todos estavam alocados em cursos que correspondiam aos que fazem no
Brasil, e ainda a construção das amizades e das relações amorosas. 

No que se refere às relações amorosas, a dica para incluí-las entre as
estratégias veio a partir da leitura de uma das postagens que encontrei
no grupo Beleza sem Fronteiras – Banheiro Feminino, formado apenas

7 Como já dito anteriormente, as áreas de Humanas não foram contempladas pelo
Ciência sem Fronteiras. No caso dessa estudante que cursa Psicologia, curso que no Brasil
está alocado nos Centros de Ciências Humanas das universidades, a bolsa só foi con-
quistada porque ela fez inscrição para a área de Ciências da Saúde de uma universidade
espanhola.
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por mulheres que faziam intercâmbio pelo CsF. Na postagem, uma das
administradoras (que já havia voltado para o Brasil) indagava:

Guys, já nessa época em que muitas já voltaram ao Brasil e outras ainda
estão se despedindo, que saber a quantas ficou a Pegação sem Fronteiras!8

Aposto todas as fichas na Maria que ainda tá na disputa, a todo vapor, com
18 350 pontos (e subindo). Dentre as espécies caçadas, temos espanhóis, ita-
lianos, irlandeses, ingleses, albaneses, alemães, polacos, estadunidenses, egíp-
cios, «sem identificação»... enfim. Afinal, quem é a grande vencedora?

Nos comentários pude ver muitas referências ao facto de algumas me-
ninas buscarem «ficar» com homens de várias nacionalidades para co-
nhecer, entre outras coisas, as performances afetivas e sexuais de homens
de outras culturas. Nas entrevistas que fiz na fase final da pesquisa, ao
perguntar sobre os namoros ao longo do intercâmbio, obtive de Fer-
nando, um dos meus entrevistados, o seguinte comentário: «eu não saí
do Brasil para namorar brasileiros». 

A principal dificuldade que tive foi no que se refere à operacionaliza-
ção das observações presenciais. Como já dito anteriormente, pretendia
passar pelo menos dois meses em cada país para tal fim. Logo de início,
percebi que tal estratégia não seria produtiva, já que cada jovem, depen-
dendo da universidade onde estava inserido para o intercâmbio e dos in-
teresses pessoais, desenvolveu uma dinâmica própria. Nessa dinâmica,
estavam incluídos deslocamentos constantes da maioria deles, de modo
que, sempre que eu escolhia uma data para ir às cidades pesquisadas e
tentava combinar com os que ali moravam para encontrá-los em seus lu-
gares de moradia e estudo, alguns não podiam porque iam viajar naquele
período, fazer provas ou outra atividade académica qualquer. Por esse
motivo, resolvi fazer visitas esporádicas a cada uma das cidades por um
curto período de tempo em épocas distintas. Mesmo tendo adotado tal
estratégia, houve desencontros. Na primeira vez que fui a Valência, por
exemplo, só consegui encontrar dois dos três jovens que eu estava acom-
panhando, pois um deles estava viajando. Como a primeira viagem a
Madrid e Valência foram feitas com a intenção de conhecer pessoalmente
os jovens e observar o ambiente universitário e citadino em que estavam
inseridos, a ausência de um deles não ocasionou prejuízos à pesquisa.

8 «Pegação» é um termo utilizado no Brasil para designar o ato de «pegar» ou «ficar»
com alguém, ou seja, estabelecer relações aligeiradas e descompromissadas que podem
ir de um simples beijo a uma relação sexual.
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Nesse primeiro contacto pessoal com os que estavam na Espanha me
vi, sem querer, promovendo encontros. Sandra e Lorena, que estavam
em Madrid em universidades diferentes, nunca se haviam encontrado
na cidade, apesar de se terem conhecido no Brasil no dia da entrega dos
documentos necessários ao intercâmbio.9 Por sugestão de Sandra nos en-
contrámos numa chocolataria no centro de Madrid e ali pude ouvi-las
conversar sobre as impressões da cidade, o nível dos estudos nas univer-
sidades espanholas, o custo de vida na cidade, a beleza dos homens e do
povo espanhol em geral, bem como sobre as viagens já feitas e as que
ainda pretendiam fazer. Em Valência, Fernando e Camila também já se
conheciam de Fortaleza, mas nunca se haviam encontrado em Espanha,
apesar de morarem no mesmo bairro. Combinámos um almoço num
restaurante próximo à universidade onde Camila estudava, já que o en-
contro seria logo após a sua aula. O encontro entre os dois também pro-
vocou uma longa conversa sobre as impressões que tinham da cidade e
de tudo o que estavam vivendo ali. De entre os comentários, pude ouvir
alguns relacionados à estranheza dos dois, sobretudo de Camila, em re-
lação ao comportamento muito liberal dos jovens europeus, o que me
levou a perceber o peso dos valores morais trazidos do ambiente familiar.
Os encontros promovidos por mim foram uma excelente oportunidade
para obter informações de forma mais espontânea, já que não precisei
de fazer muitas perguntas, pois os deixei conversar livremente enquanto
eu os observava e interagia apenas quando era inquirida sobre as minhas
próprias impressões da Europa ou sobre a minha atividade de pesquisa
que, com certeza, lhes despertava curiosidade. 

Após o almoço, fui convidada para ir conhecer a casa de cada um
deles. No percurso entre o restaurante e o bairro onde moravam foram
me apresentando à cidade e falando da dinâmica da vida universitária
em Valência. E assim teve início o processo de construção de um tipo de
relação com eles que extrapolou a relação pesquisadora/pesquisados e
que me proporcionou momentos de muito aprendizado e de trocas. Tro-
cámos não só impressões e informações, mas também confidências, fa-
vores, dicas de viagem e pequenas delicadezas. 

Estratégia doméstica: recebendo-os em casa
Percebendo que um dos maiores atrativos do intercâmbio para os jo-

vens são as viagens internacionais realizadas por eles ao longo do pe-

9 Os jovens da pesquisa foram identificados com nomes fictícios para preservar-lhes
a identidade.
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ríodo de estadia na Europa, resolvi testar uma estratégia metodológica
que foi posta em prática a partir do final de janeiro: solicitei a minha
inserção como membro dos grupos criados por eles na rede social Face-
book para fins de troca de hospedagem entre os intercambistas que se
encontram em diferentes países da Europa. Tal estratégia, pelo que pude
perceber, se destina a potencializar a experiência das viagens diminuindo
os custos com estadia, já que uns hospedam os outros gratuitamente.
Desse modo, me tornando membro dos grupos CsF Mochileiros – Eu-
ropa, Couch Surfing – CsF e CsF Troca de Hospedagem (Around the
Word), eu mesma comecei a receber na minha casa em Lisboa os jovens
que estava pesquisando, além de outros do Programa Ciências sem Fron-
teiras. 

Ao todo, hospedei, entre janeiro e junho de 2015, vinte jovens que
estavam fazendo intercâmbio em diferentes países da Europa. O período
de estadia deles tornou-se ocasião para observá-los mais de perto e coletar
dados sobre a experiência que estavam vivendo, bem como para ampliar
o meu olhar sobre o CsF, já que pude observar e conversar com outros
jovens, além dos que eu já vinha observando mais diretamente, pois, dos
que hospedei, apenas cinco faziam parte do grupo dos doze cearenses
que eu estava acompanhando. Os que me pediam hospedagem nunca
vinham sozinhos. Cheguei a receber até cinco jovens ao mesmo tempo.
A essa técnica passei a chamar «observação doméstica», por se tratar de
uma observação efetuada no interior da minha própria casa e para dife-
renciá-la de outras formas de observação. 

Os que chegavam e não faziam parte do grupo de cearenses que eu
estava pesquisando não sabiam da minha condição de pesquisadora e
isto, inicialmente, gerou certo desconforto para mim, pois sempre me
perguntava se era correto observar sem que eles soubessem que estavam
sendo observados. Tal desconforto foi sendo desconstruído à medida
que, no interior da casa, as conversas iniciais sempre partiam deles que,
em primeiro lugar, inquiriam sobre a minha condição. Achavam que eu
também era bolsista do Ciência sem Fronteiras e quando eu dizia que
não era eles queriam saber o que eu fazia. Ao dizer que estava em Lisboa
para fazer um pós-doutoramento era sempre perguntada acerca da minha
pesquisa e logo que sabiam que eu estava estudando os jovens do Ciência
sem Fronteiras as reações eram as mesmas: «Ah, que legal!!!», «Que inte-
ressante!!!». Alguns se ofereciam para fazer parte da pesquisa por acharem
que tinham muita coisa para contar do que já tinham vivido ao longo
do intercâmbio. Foi assim que ouvi relatos de várias ordens e pude ob-
servar comportamentos e práticas diversos.
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As hospedagens serviram também para estreitar os laços com os jovens,
construindo uma relação de confiança que foi fundamental para a con-
tinuidade da pesquisa e, sobretudo, para a realização das entrevistas pre-
senciais feitas na última etapa, já que cinco dos doze entrevistados visi-
taram a minha casa em Lisboa.

O jogo da troca de hospedagem pode ser interpretado a partir do cir-
cuito da dádiva descrito por Marcel Mauss (2005) resumido na sua co-
nhecida fórmula dar – receber – retribuir. Quem hospeda espera ser re-
tribuído recebendo hospedagem ou pelo menos a gratidão daquele a
quem hospedou. No meu caso, como pesquisadora-anfitriã, não busquei
retribuição em forma de hospedagem, embora tenha sido convidada por
alguns deles para visitá-los em seus lugares de intercâmbio. A dádiva
maior veio pelas informações recebidas, pelas interações surgidas ao
longo dos dias de hospedagem em minha casa e pela forma como me
receberam quando fui visitá-los em cada uma das cidades para a realiza-
ção das entrevistas. Embora não me tenha hospedado na casa de nenhum
deles, recebi um tratamento que considerei muito especial para alguém
que, na verdade, tinha entrado em suas vidas para «bisbilhotar» e impor-
tuná-los com perguntas e observações.

Em Madrid, Sandra recebeu-me em sua casa e após a entrevista fez
questão de servir uns petiscos espanhóis que ela havia preparado espe-
cialmente para mim. A ação foi um gesto de gratidão, mas também foi
destinada a mostrar que ela, que saiu de casa sem saber fazer nada na co-
zinha, tinha aprendido a cozinhar. Em Valência, Fernando fez questão
de preparar um almoço para mim e ainda convidou Camila e Mário, os
outros jovens de lá que também faziam parte da pesquisa. Camila, por
sua vez, me recebeu para a entrevista com uma mesa posta para um lan-
che e ainda fez questão de me apresentar sua mãe através de uma con-
versa via Skype. Em Nantes, Luiz e Germana receberam-me com mapas
da cidade, levaram-me a almoçar num restaurante brasileiro e depois pro-
porcionaram-me uma visita guiada pela faculdade de arquitetura em que
estudavam. Germana convidou-me ainda para ir a um bar à noite, onde
haveria um show de música brasileira. Na ocasião pude reencontrar duas
outras jovens que se tinham hospedado na minha casa junto com Luiz,
bem como pude observar a dinâmica do lazer universitário em Nantes,
já que o bar ficava numa região muito badalada da cidade onde os uni-
versitários costumam divertir-se. Em Paris, Melina recebeu-me em sua
casa e também ofereceu a comida que ela tinha aprendido a fazer.

Além dessas demonstrações de gratidão, recebi presentes e bilhetes de
agradecimento de todos os que hospedei. Flores, garrafas de vinho, lati-
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nhas de biscoitos, de entre outros mimos, foram recebidos por mim com
um misto de satisfação e estranheza, e colocados no cômputo do que
passei a chamar «delicadezas sem fronteiras» que me emocionavam e fa-
ziam lembrar que a pesquisa social é um processo intenso de relação
entre seres humanos e que a humanidade do pesquisador em contacto
com a humanidade dos que ele pesquisa gera efeitos que extrapolam o
«fazer ciência». A estranheza que sentia era reflexo do meu medo, cons-
truído ao longo da formação académica, de que as relações de amizade,
que naturalmente foram surgindo a partir das diversas formas de intera-
ção que estabeleci com os jovens, trouxessem prejuízos à pesquisa.
Mesmo não sendo eu adepta das teorias que creditam o sucesso das pes-
quisas ao estabelecimento de uma relação de distanciamento entre o pes-
quisador e seus pesquisados, o risco de envolvimento extremo que le-
vasse a uma cegueira científica existia. 

Observar-lhes o comportamento enquanto turistas, mas também os
hábitos alimentares e de higiene, a relação com a casa e com os amigos
construídos ao longo dos tempos de intercâmbio no exterior, bem como
ouvir-lhes as impressões e saber das angústias, dos medos e das saudades
de quem saiu de casa muito jovem para se aventurar em terras estrangei-
ras foi uma experiência rica em termos de pesquisa, mas que também
trouxe angústias e dilemas éticos que podem ser resumidos nas seguintes
questões: Qual a validade científica desse tipo de técnica? Como utilizar
os dados coletados através dessas técnicas? O que pode e o que não pode
ser tornado público daquilo que se observa dentro de casa? Pode o pes-
quisador a usar sua casa como campo de pesquisa?

Nas visitas que fiz posteriormente aos jovens em cada uma das cidades
onde estavam vivendo, pude perceber também parte da dedicação aos
estudos. Encontrei-os no ambiente universitário à saída das aulas ou dos
estágios, acompanhei entrega de relatórios de estágios e observei alguns
em momentos de trabalho em grupo na universidade. Enfim, busquei a
partir das diversas técnicas utilizadas construir o dialogismo que penso
ser necessário aos processos de construção do conhecimento. 

Considerações finais

A melhor forma de conhecer uma dada realidade é imergir nela em
busca de compreender um pouco das subjetividades que se fazem pre-
sentes na interação entre os indivíduos. Portanto, tentei construir com o
campo o que Favret-Saada (2005) denomina afeto, significando uma in-
tercomunicação intensa entre pesquisador e pesquisado, passando o pri-
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meiro a compartilhar e vivenciar os sentimentos presentes no campo.
Mais do que identificação, é necessário, quando possível, a experimen-
tação do modo de vida do outro. Portanto, olhando, ouvindo e escre-
vendo (Oliveira 1998), mas, sobretudo, sentindo, fui aos poucos tentando
compreender, interpretar e reconstruir as práticas e as histórias daqueles
que experimentam a mobilidade académica internacional. 

Viajei de diversas formas, em diferentes meios de transporte e para di-
ferentes lugares, observei de perto e de longe e de dentro e de fora da
minha própria casa. Enfim, pus-me em movimento mesmo ficando, por
vezes, parada para tentar entender quem se põe em movimento, as suas
motivações, sentidos e descobertas. Tive acesso às experiências dos outros
enquanto vivia uma experiência diferente e ao mesmo tempo igual de
deslocamentos físicos e subjetivos. Como Mintz (1984), encontrei esses
outros viajantes e descobri-me. Ri, diverti-me e emocionei-me com as
histórias dos jovens que acompanhei e no final o maior aprendizado foi
a certeza da importância da humanidade do pesquisador para entender
a humanidade dos outros que ele encontra pelo caminho, pois, como
afirma Evans-Pritchard (2005, 243), «desde que nosso objeto de estudo
são os seres humanos, tal estudo envolve toda a nossa personalidade –
cabeça e coração». 

Com a utilização das técnicas expostas, considero que os objetivos ini-
ciais da pesquisa foram alcançados e até ultrapassados, já que os ajustes
metodológicos exigidos pelo campo permitiram coletar um volume
maior de informações que o previsto inicialmente. 

Os dilemas éticos que me acompanharam ao longo do processo de
«invenção» de metodologias para acompanhar jovens em situação de
mobilidade académica foram dissipados no decorrer do percurso. E o
medo que sentia dos prejuízos que as relações de amizade estabelecidas
prejudicassem o meu olhar de pesquisadora foi neutralizado quando, no
almoço que Fernando me ofereceu em sua casa em Valência, ele, ao ten-
tar apresentar-me a uma das suas companheiras de casa encontrou a se-
guinte solução: «A Isaurora, ela pesquisa a gente, mas agora ela também
é nossa amiga.» 

Ouvindo a frase, Camila, que também estava no almoço, afirmou em 
tom de brincadeira: «Eu agora me senti um ratinho de laboratório.»

A consciência da minha dupla condição revelada por Fernando, de
um modo que eu não esperava, trouxe a certeza de que se eu consegui
realizar a pesquisa foi exatamente por causa do tipo de relação que esta-
beleci com os jovens que pesquisei. Em nenhum momento me compor-
tei em campo como uma mera recolhedora de dados. Vivi a pesquisa e
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aproveitei os momentos de interação para conhecê-los e para me deixar
conhecer por eles. Só assim pude ter acesso à singularidade da experiência
de mobilidade vivida por cada um.
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Simone Frangella

Capítulo 9

A etnografia como enunciação 
pedestre: itinerâncias com meninos 
e meninas em situação de rua
Introdução

A relação entre o espaço urbano e os sujeitos que o vivenciam traz
inúmeros desafios metodológicos para quem os analisa. Entre estes dois
recortes há a escala e a natureza da cidade, as suas reentrâncias e obs -
curidades, os múltiplos conflitos entre a ordenação urbana e funcional,
e as experiências contingenciais que atravessam e desafiam estes planea-
mentos. Tudo isso torna o entendimento do mundo urbano complexo.
Neste contexto inclui-se a produção de conhecimento sobre crianças e
adolescentes que possuem essa particularidade de fazer da rua um espaço
temporário (ou não) de vivência quotidiana e que, ao mesmo tempo,
condensam valores e práticas, na rua, de outros lugares por onde cir -
culam. A mobilidade errante torna-se então uma questão simultanea-
mente epistemológica (enquanto condição que marca a produção dessa
infância) e metodológica, uma vez que a forma de apreendê-la etnogra-
ficamente pressupôs o caminhar.

O presente texto parte de uma pesquisa que fiz junto a crianças e ado-
lescentes em situação de rua na cidade brasileira de Campinas, buscando
compreender o modo como se apropriavam das ruas e a expressão das
suas corporalidades neste circuito.1 A reflexão que trago aqui coloca o
foco na forma particular de produzir uma etnografia desta categoria. Para
tanto, dividi o texto em quatro secções. Inicialmente farei uma breve des-
crição destas crianças e adolescentes e dos marcadores sociais e políticos

221

1 A minha experiência de investigação e intervenção junto a esta categoria social ini-
ciou-se no mestrado e continuou por mais 10 anos através de um trabalho de arte e edu-
cação (mano a mano), do qual fui uma das fundadoras e coordenadoras.
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que a delimitam. Em seguida, apresento o contexto da rua como lugar
da construção de seu quotidiano e, portanto, fundamental para o seu en-
tendimento. Segue-se então a demonstração da prática etnográfica que
constituiu esse estudo e uma posterior argumentação sobre a particula-
ridade da minha abordagem no contexto antropológico mais amplo.

A minha pesquisa envolveu 25 crianças e adolescentes com as quais
conversei, ou que encontrei no itinerário.2 No meu estudo de caso tra-
balhei mais com adolescentes do que com crianças, mas este contexto
pode variar nas cidades brasileiras e nos períodos de estudo, sem a pre-
valência de um pelo outro. Crianças e adolescentes andam juntos e, do
ponto de vista das atividades de sobrevivência ou das formas de interação
e de convivência não havia diferença significativa. A única observação
curiosa foi o facto de que os meninos menores eram protegidos, sobre-
tudo pelas meninas, e também estavam passando pelo processo de
«aprendizado da rua». Mas esta proteção não tinha peso nas demais ati-
vidades e aventuras de seu cotidiano. Neste sentido, as fronteiras entre o
ser criança e o ser adolescente são turvas. Levando em conta que o con-
texto social tem papel fundamental na construção dos cursos da vida
(Featherstone 1994), poderíamos dizer que a condição socioeconómica
e a situação de rua acabam por confundir estas fronteiras.

Meninos e meninas «fora do lugar»

Os personagens desta investigação são crianças e adolescentes que uti-
lizam as ruas da cidade como locus de criação de uma sociabilidade sin-
gular. No espaço das ruas, meninos e meninas dormem, comem, brin-
cam, estabelecem vínculos de amizade, de sexualidade, negociam a sua
sobrevivência, enfim, criam práticas, discursos e interações sociais inti-
mamente ligadas a uma dinâmica social e física fragmentária e circulante.
Permanecem nas ruas praticamente o dia todo, e diferentemente dos jo-
vens engraxadores ou vendedores de balas, não exercem nenhum tipo
de atividade remunerada. A permanência nas ruas é muitas vezes que-
brada por visitas a casa ou às entidades assistenciais, embora o retorno
ao cotidiano da rua seja recorrente. Assim, a casa e as instituições cons-
tituem igualmente pontos de passagem deste circuito.

2 Deparei-me com 11 meninas e 14 meninos, embora ao final da pesquisa eu tivesse a
impressão de que tinha visto mais meninas do que meninos. A idade variou entre 8 e
18/19 anos; dos 25, apenas dois tinham menos de 10 anos. A faixa etária de maior recor-
rência foi, no caso dos meninos, entre 13 e 14 anos, e entre 16 a 18 anos; com relação às
meninas, a idade se concentrou mais entre os 16 e18 anos.
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Os jovens que fazem parte de minha história são os chamados meni-
nos de rua ou drogaditos, trombadinhas, molecada, estruturados na rua,
menores, crianças e adolescentes em situação de risco, menores abando-
nados, pivete, desprotegidos, delinquentes. Estes são alguns dos termos
mais comuns com que são descritos crianças e adolescentes «habitantes
da rua». Pelas instituições que os atendem, são considerados sujeitos «em
situação de rua», ou em «situação de risco», ou seja, estão de passagem
pela rua, e são carentes das prerrogativas do Estatuto da Criança e do Ado-
lescente (ECA): boa alimentação, saúde, escola, moradia, atenção dos pais.
Por outro lado, na classificação das instituições punitivas e de boa parte
da imprensa, são chamados «menores de rua», ou «infratores» – a imagem
do perigo é reforçada. 

Tanto a esfera intelectual quanto a mediática são personagens funda-
mentais na construção das representações dos sujeitos em questão. Se a
preocupação com a infância pobre data do início do século passado no
Brasil, é a partir do final dos anos 1980 que a juventude passa a ser objeto
sistemático de intervenção do Estado e uma questão priorizada por es-
pecialistas, como psicólogos, sociólogos, médicos, juristas, policiais, po-
líticos, profissionais da imprensa da sociedade brasileira e planeadores
de políticas públicas. Os estudos expuseram as condições socioeconó-
micas deterioradas que levam meninos e meninas à rua, e também refor-
çam a oposição rua/espaço institucional, bem como a importância da
contribuição do trabalho dessas crianças para o orçamento familiar (Che-
niaux 1982; Fisher-Ferreira 1979). As pesquisas sobre as questões fami-
liares acompanham tal contexto, usualmente caracterizadas igualmente
pela matrifocalidade e pela violência familiar. A saída de casa aparece em
geral associada à necessidade de trabalhar nas ruas; é reforçada pela falta
de estímulo para ir à escola (por falta de tempo, ou porque a escola é
ineficaz para lidar com a situação social do garoto ou da garota); ou é
provocada pela existência da violência ocorrente dentro de casa, ou no
bairro onde vivem. Apesar de ser reconhecido que não há um rompi-
mento efetivo de laços familiares (Fisher-Ferreira 1979), o deslocamento
de crianças e jovens em relação ao seu lugar na família é recorrente.

Esta literatura preocupou-se também em denunciar a violência proje-
tada sobre esses meninos: a agressividade policial, os ataques de grupos
de extermínio, a violência que recai sobre o menino ou a menina de rua
dentro das instituições punitivas (Violante 1980; Guirado 1982). Denun-
ciam e analisam o circuito de criminalidade em que essas crianças estão
inseridas, as relações com agentes sociais como traficantes, policiais, «ban-
didos» (Luppi 1982; Arruda 1983) e a violência produzida por esses jo-
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vens, a qual reforça a imagem de periculosidade. Com a emergência do
ECA e o aumento de instituições e políticas públicas em torno da ques-
tão, um conjunto muito relevante de trabalhos construiu gradualmente
a imagem do sujeito de direitos, proporcionando um complexo cenário
de atendimento à criança e ao adolescente de rua (Malfitano 2008; Gre-
gori e Silva 2000).

As classificações são feitas a partir do reconhecimento dessas crianças
e desses adolescentes nas ruas dos centros das cidades brasileiras, explici-
tando essa relação rua – criança/adolescente. Estas ora são vítimas de
uma situação social, cujo único caminho é o do roubo e da miséria, ora
deixam de ser crianças, sendo vistas como marginais de facto, e «deman-
dando», portanto, uma política de exclusão. As terminologias e imagens
que constroem, em parte, o mundo das crianças e dos adolescentes que
passam pela rua indica a complexidade da classificação desses sujeitos
no espaço urbano e remete ao tratamento histórico da infância pobre. 
E têm como pano de fundo um modelo idealizado de circuitos numa li-
mitação espacial, visualizando a rua como lugar de perigo social, cuja
única socialização possível é a da marginalidade, que toma conta da ca-
beça dos garotos e garotas, influenciando-os.

Apesar da importância dos trabalhos denunciativos, a ênfase nesse tipo
de análise perde de vista outro aspeto do universo de meninos e meninas
de rua – a particularidade da relação entre o menino e a rua. Embora vá-
rios desses trabalhos tenham algumas características da sua conformação
nas ruas – dados estatísticos dos lugares que percorrem (Rosemberg
1994), do número de meninas e meninos nas ruas, indicações sobre a
fluidez de seus agrupamentos, e a explicitação de seus discursos sobre
um possível futuro fora das ruas –, podemos perceber uma espécie de
determinismo no perfil dessa literatura denunciativa. A rua – o espaço
que os torna visíveis socialmente, e que é ocupado por eles como espaço
de trabalho, de lazer e de convivência – é pensada somente como um
reflexo da situação social de abandono e necessidade, e a articulação entre
tal situação e a criação de novas representações, assim como uma possível
re-significação de valores efetuada na rua, é pouco considerada.

Construindo um «saber de rua» 

Porém, a rua pode ser vista de outra perspetiva. A rede «classificatória»
se dilui na engrenagem de imagens/interações/diálogos que envolvem o
dia a dia das crianças e adolescentes na rua. Essas crianças carregam con-
sigo histórias, valores do lugar de onde vieram; mas fazem da rua um es-

Pesquisar Jovens

224

09 Pesquisar Jovens Cap. 9.qxp_Layout 1  25/10/17  15:25  Page 224



A etnografia como enunciação pedestre

225

paço de convivência social específica, permitindo a construção de outros
valores, de outras vivências do cotidiano, que passam a conviver, confli-
tuosamente ou não, com as memórias de sua casa, de sua antiga escola,
de outros lugares. Meninos e meninas imprimem os seus passos através
dessa vivência, e a rua grava neles as marcas que a tornam atualmente
mais reconhecível enquanto espaço social: a fragmentação que o consti-
tui, e a pluralidade de sociabilidades que se confrontam no dia a dia. Per-
fazem um contínuo de «virar-se»,3 atuando com vários papéis sociais di-
ferenciados a partir de cada interação social diversa, que constitui o que
considerei como sendo um «saber de rua» (Frangella 1996). 

É um conhecimento apreendido através da gradual permanência do
garoto ou da garota no espaço em questão, e dotado de um carácter con-
tingencial. Como no caso dos trecheiros, a «viração» acontece no fazer-
-se andando (Cabral 1995, 12), tornando o seu modo de vida uma «vira-
ção» contínua. Gregori utiliza essa noção para indicar de forma bastante
adequada a manipulação performática que fazem os meninos de rua ao
buscarem recursos. Manipulam recursos simbólicos e identificatórios
para dialogar, comunicar e se posicionar: «Nesse sentido, é uma noção
que sugere, mais do que o movimento – que é dinâmico e constante –,
uma comunicação persistente e permanente com a cidade e seus vários
personagens» (Gregori 2000, 31).4

Uma forte característica que nos salta aos olhos quando nos depara-
mos com as crianças e adolescentes de rua é o seu comportamento ins-
tável e fugidio. Nos diversos tipos de atendimento ao menor, o descon-
forto e a confusão perante tal comportamento é grande, e constitui um
dos maiores entraves para uma efetiva pedagogia ou tratamento de «re-
cuperação». A ida às suas casas, por sua vez, é esporádica, sem uma pe-
riodicidade específica, e cria certa desconfiança e distanciamento dos
pais. Na visão de muitas entidades de atendimento, são crianças e ado-
lescentes irrecuperáveis, pois já se habituaram ao «vício da rua», expressão

3  Essa expressão significa criar formas de resolver problemas através do improviso, e
de táticas de sobrevivência. Em Portugal, a expressão seria equivalente ao termo «desen-
rascar-se».

4  Esta noção também é válida para entender a criatividade e a habilidade de moradores
de rua adultos aprendidas na rua para obter recursos. Neste caso, porém, as possibilidades
da viração são menos variadas. Comparando os meninos e as meninas pesquisados com
os moradores de rua adultos em pesquisa subsequente, notei que, no caso dos meninos,
a maleabilidade associada à faixa etária, ao apelo da imagem infantilizada, e à propriedade
de circulação mais intensa e mais rápida pelo seu circuito, fazem dos meninos viradores
mais destacáveis (Frangella 1996).
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que aparece recorrentemente no jargão de educadores de rua (Silva e Mi-
lito 1995, 143). 

A instabilidade e a fugacidade estiveram presentes o tempo todo na
minha investigação, seja nas minhas caminhadas, que já constituíam, por
si só, a enunciação da itinerância, seja no modo como eu via o universo
de condutas e valores ser construído. Meninos e meninas nunca perma-
necem em um mesmo lugar muito tempo, as relações de amizade e amo-
rosas são constituídas por frágeis laços, os compromissos que assumem
com os educadores para sair da rua ou ir ao médico são facilmente que-
brados em função de um deslocamento necessário para ir atrás de droga,
ou fugir da polícia.

A propriedade da circulação e da itinerância urbana não é exclusiva
destas crianças e destes adolescentes. No entanto, a particularidade aqui
está no facto de que são a fluidez, a fragilidade e a instabilidade que mol-
dam o universo de práticas e representações desses meninos e meninas;
são elementos através dos quais a sua visão de mundo é construída. É atra-
vés dessa dinâmica circulante e, simultaneamente, fragmentária, que a
sua interação com outros sujeitos é criada e que eles se tornam visíveis
no plano social. Ou seja, nessa contínua andança pela rua, dotados de
representações marcadas espacial e corporalmente, ainda que de forma
efémera, meninos e meninas constroem os seus códigos de sociabilidade
e, simultaneamente, marcam o espaço urbano. Apesar de o nomadismo
urbano se constituir em oposição ao modo de vida «sedentário» (Magni
1995), parte dele como referência. 

Assim, há uma especificidade desse aprendizado de «rua» que envolve
os seus corpos, os seus olhares, em tramas que remetem ao que Arantes
qualifica como «uma experiência urbana contemporânea», à formação
de «uma complexa arquitetura de territórios, lugares e não-lugares, que
resulta na formação de contextos espacio temporais flexíveis, mais efé-
meros e híbridos do que os territórios sociais identitários» (Arantes 1994,
191). Em tal hibridismo, revela-se uma negociação intensa de fronteiras
identitárias – de onde resultam as interações descritas aqui. Ao descermos
o olhar para a dinâmica desse cotidiano, passamos a nos preocupar com
as intertextualidades, as liminaridades que se tornam visíveis a partir do
compartilhamento desse mesmo espaço, da superposição das práticas
que delineiam a rua como um lugar social.

A ênfase nas representações construídas impede a observação das com-
plexidades que compõem o mundo das cidades, simplifica os sujeitos.
Os discursos colocados até agora formam um tipo de classificação que
congela crianças e adolescentes em um espaço também idealizado, dis-
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tanciado; parece-me possível vislumbrar estas construções imagéticas
como se o olhar que as compusesse fosse um olhar totalizador, que pa-
rece ver a cidade de cima, de uma distância que o transfigura em um
voyeur; utilizando a metáfora de Certeau, é como se a cidade fosse visua-
lizada como um texto, e este olhar de cima, distante, conseguisse lê-lo
(Certeau 1994, 21). A cidade se torna então um panorama, a partir do
qual pode criar-se uma ficção do conhecimento que «está relacionada a
essa luxúria de ser um ponto de vista e nada mais» (Certeau 1994, 22).

A este olhar «omnisciente», escapa a multiplicidade dos passos que
marcam e escrevem a cidade. Nesta cidade, os seus «praticantes comuns»
caminham e constroem práticas que escapam à visibilidade totalizadora,
estão abaixo de seu limiar (Certeau 1994, 23). Com esta inspiração voltei
o olhar aos praticantes comuns, ou melhor, ao personagem específico
desta investigação. É preciso escapar ao modelo idealizado da criança e
do adolescente para poder apreender a sua passagem pela rua. Se nos
aproximamos da pluralidade das relações que os envolvem, no ritmo
fragmentado e rápido no qual caminham, este olhar, aparentemente tão
claro, confunde-se, mistura-se; as imagens construídas que foram descritas
até agora engrenam-se em diálogos e interações que às vezes as reiteram,
porém que muitas vezes as contestam. 

Nas andanças com ou atrás de meninos e meninas por Campinas, re-
gistei muitas interações diversas: desconfiança, cuidado, curiosidade ou
indiferença por parte dos funcionários de lojas do centro da cidade; re-
lações de proteção e certo respeito mútuo entre estas crianças e adoles-
centes e conhecidos dos bairros de onde se originam, ou com pessoas
que vivem seu quotidiano de trabalho nas ruas. Esta convivialidade tam-
bém pode ser muito ambígua. Moradores do mesmo bairro podem reagir
com a evitação do olhar, reforçando que a condição momentânea de «ser
da rua» cria distâncias. As relações amistosas com pessoas com as quais
estes jovens convivem diariamente nas ruas podem rapidamente se con-
verter em conflitos, especialmente quando envolvem algum tipo de troca
de favores ou quando os meninos ultrapassam limites de convivência.
Essa dinâmica envolve os donos de restaurantes e de lojas, ou os traba-
lhadores informais nas ruas, por exemplo. 

No caso da população de rua, das prostitutas, das travestis, que parti-
lham com as crianças e os adolescentes o espaço quotidiano da rua com
intensidade similar, o espaço é constantemente negociado. O que pode,
em algumas vezes, propiciar uma harmonia de convivência entre esses di-
versos sujeitos; outras, acirrar a disputa pela marcação de territórios. De
qualquer forma, mesmo que haja uma comunicação entre estes sujeitos,
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ou, ainda que um mesmo ator social possa ser uma mistura de persona-
gens (como é o caso de meninas de rua que praticam a prostituição), há
uma demarcação de territórios, onde as variadas atividades acontecem.

A interação com pessoas de instituições por onde estes meninos e me-
ninas passaram, sendo amistosa anteriormente, estende-se aos encontros
ocasionais na rua, marcados por expressões de carinho. Os educadores
de rua também são personagens importantes do universo em questão.
Propondo-se a adequar-se à dinâmica da rua, na qual meninos e meninas
participam, eles tentam convencer, adaptar e preparar o menino para o
caminho a que o aparato assistencial e escolar chamaria «reintegração».
Numa espécie do que Milito e Silva chamam pedagogia das calçadas, os
educadores pretendem conhecer os meninos no seu espaço de vivência,
e trabalhar, através de possíveis atividades pedagógicas que se construi-
riam a partir da rua e dos meninos, a capacidade de adequação e habili-
tação que eles possuem. Curiosamente, o papel de educador estende-se
às pessoas que os circundam diariamente. Ou seja, «esses educadores não
educam só meninos, mas sobretudo, civilizam transeuntes» (Silva e Mi-
lito 1995, 9).

A ambiguidade na consideração a essas crianças e adolescentes tam-
bém faz parte da rotina da Polícia. Vistos como perigo social, também
representam uma ameaça à imagem pública de eficiência policial. Vários
desses profissionais desconsideram totalmente o respeito ao ECA, e inú-
meras vezes meninos e meninas são sujeitos à tortura, extorsão, violência
exacerbada. Mas, com relação ao Juizado de Menores, a visão e as con-
dutas se modificam subtilmente. Alguns desses policiais consideram-se
meio que «tutores» das crianças, amenizando um pouco as suas exigên-
cias para com eles, e tentando estabelecer um diálogo com os meninos,
juntamente com suas famílias. Os policiais do Juizado muitas vezes agem
de forma paternalista.

Outros personagens fundamentais nesse quadro de relações dos me-
ninos e meninas são os traficantes e os interceptadores de mercadorias.
Atentos aos movimentos nas ruas, estes ficam a espreitar as conversas
dos jovens com os educadores de rua. Tomam as crianças como força de
trabalho versátil, e estão sempre atentos às suas peripécias. Enquanto eles
são obedientes, as atitudes são paternalistas, ao mesmo tempo que ali-
ciadoras; se algum deles não lhes pagar ou os denunciar, é alvo de pan-
cadaria ou morte. É uma relação de submissão, principalmente pelo forte
instrumento de negociação, que é o crack.

Estas são algumas das interações captadas, que expressam aqui breve-
mente, antes de tudo, que elas derivam de uma relação; são interações
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que indicam igualmente como a produção da imagem de perigo social e
de estar «fora do lugar» parece ser o tempo todo matizada pelos encon-
tros entre essas crianças e esses adolescentes – sujeitos da estigmatização
aqui referida – e outros personagens que estão inseridos na movimenta-
ção incessante da cidade. No entanto, a negociação e a interação dos me-
ninos com tais segmentos têm como limite a oposição entre uma ordem
fixa, hierarquizada e seu contraponto, que é o nomadismo que se desen-
rola na vida nas ruas. Em última instância, os diálogos que envolvem
estes sujeitos sociais permeiam-se do embate entre estas conceções que
moldam as representações sobre o modo de vida urbano.

A etnografia itinerante

A pesquisa que aqui apresento privilegiou o entendimento do uso que
os meninos fazem da rua. Sem abarcar a totalidade de seu universo, ou
fornecer um esquema estruturador de suas relações na rua, a minha pro-
posta foi descrever uma experiência da sua movimentação pelas ruas do
centro de Campinas oferecendo, a partir desta descrição, elementos para
refletir sobre a relevância da rua na construção que essas crianças fazem
de representações sobre o espaço social, o corpo e o universo de género,
e de como as vivenciam. Nessa perspetiva, tentei apreender, através do
acompanhamento desse trajeto, a dinâmica espaciotemporal que permeia
esse cotidiano e as significações que se explicitam através dela.

Procurei fazer este trajeto participando também da construção da «so-
ciabilidade ambulante», seguindo os rastos pelo limitado território das
ruas do centro da cidade e as de alguns bairros. A opção por este método
– acompanhar o trajeto dos meninos pelas ruas e perceber as enunciações
que se faziam a partir daí – surgiu em resposta ao tipo de questões colo-
cadas anteriormente sobre o sujeito analisado. Como apreender as inte-
rações sociais que vivenciavam em seu cotidiano? De que forma eu po-
deria observar a dinâmica espáciotemporal circulante que atravessa o
espaço das ruas? Como perceber sua especificidade e de que modo ela
se opõe aos trajetos fixos? Como revelar um conflito contínuo entre uma
ordem urbana, que classifica e separa espaços de acordo com uma lógica
comercial e excludente, e a incessante resistência dos meninos ao poder
que a legitima, explicitando este conflito como produto da negociação
de fronteiras simbólicas? Essas questões foram sendo respondidas a partir
das relações cotidianas que travei com meninos e educadores. 

O acompanhamento do trajeto das crianças e dos adolescentes foi
uma forma de enfrentar as dificuldades que tive para comunicar-me com
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as crianças e os adolescentes, em função da extrema desconfiança destes,
de sua incessável propensão a caminhar, e do pouco tempo de contacto.
Foi também a opção mais adequada para apreender a importância que a
movimentação no espaço das ruas tem na constituição de seu cotidiano.

O primeiro objetivo da pesquisa de campo foi seguir os passos de me-
ninos e meninas pelas ruas do centro da cidade de Campinas. Atuei
como uma espécie de «etnógrafo itinerante».5 Para que eu me adequasse
metodologicamente ao circuito dessas crianças e adolescentes, era neces-
sário que eu caminhasse atrás deles, com eles, ou mesmo seguindo os
seus rastos. Precisei de ser itinerante em meu ato de observar, para que
eu pudesse entender a dimensão dessa circulação no seu cotidiano. 
O procedimento comum ao etnógrafo, de marcar uma regularidade em
um local específico ou em um tempo de encontro, tornava-se limitado
para mim, uma vez que os meninos e as meninas circulavam pelo centro
de maneira irregular.

Passei os três meses de pesquisa diária em direção ao centro de Cam-
pinas, acompanhando intensamente o trabalho de «abordagem de rua»
da Pastoral do Menor.6 A tarefa imediata destes educadores é estabelecer
contacto com crianças novas na rua, indicando possibilidades de ajuda,
ou de reencontrar as já conhecidas, auxiliando-as na resolução de pro-
blemas médicos, jurídicos, tentando convencê-las, ainda, a sair da rua.
Pude valer-me das experiências e dos conhecimentos dos meninos para
iniciar o itinerário que estava traçando. E foram condição fundamental
para minha possibilidade de contacto com estas crianças e adolescentes.
Passávamos por pontos em que se acreditava encontrar meninos e me-
ninas, seja porque os haviam visto nos dias anteriores por ali, seja por in-
dicação de comerciantes e trabalhadores dos lugares. Às vezes encontrá-
vamos um ou dois, conversávamos um pouco, e os jovens indicavam o
paradeiro dos colegas que haviam encontrado à noite ou no dia anterior.
Compunham-se aí indícios desse trajeto dotado de uma continuidade
espaciotemporal obscura aos passantes que os veem nas ruas, porém mais
explícita a quem os acompanha, como é o caso dos educadores.

Além dos locais dos quais tínhamos referência, andávamos pelo centro
à procura de novos garotos ou garotas, que estivessem no centro co-
mendo, dormindo, roubando ou pedindo. Era um contacto a que estes
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5  Tomo este termo emprestado de um dos professores examinadores da minha dissertação
de mestrado, o Prof. Hélio Silva, que assim descreveu a minha proposta de pesquisa.

6  Órgão da Igreja Católica que trabalha especificamente com crianças e adolescentes
em situação de rua.
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educadores chamavam «abordagem»: o contacto, a troca de informações
(eles nos diziam quem eram, de onde vinham, se conheciam outros ga-
rotos; nós lhes indicávamos as possibilidades de sair da rua, através das
instituições, do oferecimento de trabalho). Acompanhando esses contac-
tos, fui percebendo várias das interações dos meninos com outros sujeitos:
a conversa medida com os educadores, o olhar avaliador e estratégico que
lançavam aos vários relógios que transitavam por ali enquanto conversa-
vam connosco; os diálogos rápidos e quase ininteligíveis com os seus co-
legas; as mudanças de expressão para pedir dinheiro ou comida.

Diversas vezes seguíamos trilhas. Passávamos pelos lugares em que eles
costumavam estar, e lá restavam saquinhos de sanduíche, papelões, blu-
sas, indícios da presença recente. Ficávamos a imaginar para onde teriam
ido. Perguntávamos às pessoas que trabalhavam por perto; estas nos ofe-
reciam pistas, indicavam até que horas meninos e meninas permanece-
ram ali, onde pediam comida, para que direção foram. Com essas infor-
mações, mais o conhecimento das possíveis atividades que eles poderiam
ter à tarde – como andar em busca do crack, ou pedir dinheiro – os edu-
cadores refletiam sobre um possível trajeto. Continuávamos então a ca-
minhar, estendendo-nos para além do circuito imaginado, em função de
outras possibilidades de curso, ou devido ao encontro com outros jovens
desconhecidos.

Ao percorrermos esse circuito, observávamos também as formas que
se apropriavam do espaço: os «acampamentos», categoria disseminada
pela imprensa para qualificar os agrupamentos dos meninos e meninas
em praças e marquises, ou os «mocós»,7 nome dado aos locais da cidade
onde os garotos se refugiam para pipar crack.8 Essa apropriação apontava,
por um lado, para possíveis ressignificações de lugares esvaziados momen-
taneamente, da lógica comercial que dá significação ao espaço central da
cidade. Por outro, revelava a relação conflituosa que os meninos têm com
sujeitos que representam esta lógica ordenadora, comercial, como é o caso
da polícia, da imprensa, dos comerciantes, cujo incómodo com a ocupa-
ção «inapropriada» desses espaços gerava atitudes de expulsão. 

Todos os indícios indicados acima, e observados em minhas caminha-
das, foram reveladores de uma sociabilidade construída com base na iti-

7  Os mocós são lugares, tais como casas abandonadas, terrenos, fechados, adotados
pelos meninos para se esconder da polícia e fumar crack. Esta palavra, assim como o
verbo mocozar-se, é expressa constantemente pelos meninos e pelos educadores.

8  Fuma-se o crack em uma espécie de cachimbo, feito de latinha de Coca-Cola e cinzas
de cigarro. Daí a utilização do verbo pipar.
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nerância, na irregularidade, na circularidade e, nem por isso, menos coe-
rente do que uma trajetória de sujeitos que, em suas construções identi-
tárias, delimitam seus espaços sociais. A movimentação desses meninos
de um ponto para outro nas ruas da cidade é indicativa dos diálogos que
estabelecem com os sujeitos que constituem o seu universo social, e é
igualmente reveladora do universo de representações que garotos e garotas
têm sobre o espaço que habitam e sobre o efeito da sua presença nele.    

Os fragmentos de diálogos e encontros constituíram o circuito des-
crito. As cenas e atitudes descritas compuseram-se da minha observação,
somada ao depoimento de educadores, de forma a entender um pouco
mais da vida nublada dos meus personagens. Informações sobre o tempo
em que estavam nas ruas, sobre a família, sobre as instituições pelas quais
passaram, casos acontecidos com eles anteriormente, foram-me dadas de
forma pouco sistemática; surgiam à medida que o meu contacto com
um menino ou menina demandava um conhecimento maior do seu con-
texto. Os meninos ou meninas, por outro lado, contribuíram para esta
«costura». As narrativas sobre acontecimentos cotidianos, que diziam res-
peito a eles e seus colegas, foram fundamentais para compor uma possi-
bilidade de rotina à qual os educadores e eu não tínhamos inteiramente
acesso. Assim, a sua dispersão pelo espaço urbano e o percurso impre-
visto que faziam adquiriam densidade e coerência, facilitando-me inves-
tigar melhor o ritmo da sua caminhada.

Em meio a este trânsito, houve um momento da pesquisa em que
os encontros passaram a acontecer também em um local específico.
Depois da nossa caminhada diária, ficávamos no Largo do Rosário,
uma praça importante do centro da cidade, onde as crianças e os ado-
lescentes gradualmente estabeleceram uma passagem mais duradoura.
Um alívio, de certa forma, para o etnógrafo itinerante que, na condição
de um cidadão mais «sedentário», muitas vezes se perdia em meio a
essa movimentação incessante. A «parada» no Largo tornou possível o
estabelecimento de diálogos mais intensos e, consequentemente, a per-
ceção dos fragmentos de histórias, representações e atitudes que se con-
gregam e sintetizam o seu código de sociabilidade. Especificamente
nesses encontros, pude observar mais densamente como os universos
da casa, das instituições e da vida nas ruas se misturam. Ficávamos na
praça, por exemplo, a ver o álbum de família de Soraia,9 usualmente
guardado na banquinha de livros espíritas que ali ficava; ou então ob-

9  Soraia é uma das meninas que fazem parte de meus encontros etnográficos.
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servávamos o modo como pediam, como encaravam os transeuntes
que os recriminavam. Às vezes, traziam a comida, almoçavam ao nosso
lado. Conversavam sobre as suas famílias, sobre as brigas, mostravam
os machucados, teciam reclamações.

De qualquer forma, as características da efemeridade e da circulação
continuavam se destacando como eixo dinamizador da vida desses me-
ninos e meninas. Da mesma forma repentina como chegavam, iam em-
bora, impacientes em busca do crack, cansados de conversar, ou mesmo
incitados a se deslocarem em função da presença policial. Se marcávamos
um encontro no dia seguinte, no mesmo lugar, nem sempre eles apare-
ciam, ou nem sempre eram os mesmos garotos. O nosso contacto com
eles girava em função da sua circulação.

É interessante observar, entretanto, que, embora a etnografia esteja co-
lada ao trajeto, ela abre espaço para abarcar narrativas dos meninos, das
meninas e dos educadores, que se remetiam a outros espaços e tempora-
lidades, como é o caso de Soraia e seu álbum. Os fragmentos de memória
também compõem o cotidiano e tornam explícitas as «outras» realidades
espaciotemporais que meninos e meninas vivenciam. Assim como as
narrativas, as marcas corporais tornam estas passagens enunciativas dos
valores e vivências nos diversos «fragmentos» do universo da criança ou
do adolescente em questão.

Como parte de minha entrada neste circuito, passei a participar das
atividades dos educadores, tais como acompanhar a mãe de um dos me-
ninos à sua audiência no Fórum, levar as crianças ao médico, acompa-
nhar as tentativas de contacto com os garotos e garotas na rua. Dessa
forma, «passei a fazer parte de seu mundo», participando dele, em parte,
como um de seus mais importantes personagens, o educador. As entre-
vistas, procedimento comum de uma pesquisa antropológica e parte do
meu plano de atividades, foram sendo adiadas para um momento mais
adequado até se tornarem complicadas do ponto de vista instrumental
(eram poucos os garotos ou garotas que se dispunham a fazê-la), e inefi-
cazes para responder às minhas questões. 

Em sua incessante circulação, com uma tendência para manipular pa-
péis, meninos e meninos em entrevistas acabariam mais por me reportar
a um discurso já pronto que, embora fosse importante para entender o
diálogo dos meninos com os educadores, não era suficiente para revelar
a dinâmica a que me propus. Nesse sentido, a itinerância ultrapassou a
palavra; o ato de caminhar e as expressões de corporalidade me revelaram
mais sobre a dinâmica que envolve a construção da sua sociabilidade do
que as entrevistas possibilitariam. 
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Da mesma forma, os dados quantitativos foram-me insuficientes.
Tendo nessa etnografia um carácter informativo e não de análise, foi cu-
rioso perceber que mesmo os dados numéricos estão submetidos a essa
circulação. Foi com certa dificuldade que obtive, das várias entidades que
tratam da questão do «menor de rua», dados que precisassem os números
de crianças e adolescentes na rua. A razão para isto é que a circulação de
meninos e meninas pelo centro é demasiadamente grande, e há mais es-
timativas do que números exatos (Rosemberg 1994). Se alguns desses nú-
meros possibilitaram uma mínima ideia dessa circulação, não lançaram
luz às minhas questões, que estão voltadas mais para a significação de
subjetividades, valores e condutas que se criam na rua, e menos para o
efeito grave que a presença da criança na rua tem para ela e para a socie-
dade em geral (bem explicitada na literatura denunciativa).

Fragmentação e totalidade no olhar 
antropológico

O propósito foi fazer uma observação etnográfica de uma ação con-
creta – a circulação – no universo específico da rua, para trazer reflexões
sobre a identidade múltipla desses sujeitos, construída no limiar das re-
lações entre uma ordem social vigente e a marginalidade. Tal recorte me-
todológico remeteu-me a alguns dilemas recorrentes colocados à pesquisa
antropológica. Poder-se-ia dizer que realizei uma etnografia «localista»,
ou seja, que remete a um modelo etnográfico no qual o local é o ponto
de referência; enunciar esta experiência particular de um quotidiano que
está intimamente ligada ao espaço específico da rua. Nesse sentido, lem-
braria alguma afinidade com o universo empírico considerado «tradicio-
nal» da antropologia.

Por outro lado, o itinerário acompanhado não encerra a totalidade das
experiências múltiplas dos meninos. Dentro do seu universo fragmen-
tado, ela constitui um trajeto, espacial e social que, embora seja funda-
mental para compreendê-los, não circunscreve a complexidade das suas
práticas e interações sociais. Perde-se, então, de vista a totalidade en-
quanto condição para compreender os meninos e as meninas como per-
sonagens sociais. Ademais, a pesquisa e a etnografia se deslocam conti-
nuamente, o que significa dizer que o espaço aqui só faz sentido
enquanto deslocamento e, portanto, não expressa uma localidade restrita,
fechada. A ênfase na fragmentação do espaço enuncia, mais do que o
entendimento da sua totalidade, a significação desse itinerário. Diferen-
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temente do que fazem, em geral, as etnografias ditas tradicionais, há um
local, mas pluralizado e sem pretensão da totalidade.

A relação entre totalidade e fragmentação coloca-se inteiramente no
trabalho descrito, se levarmos em conta que a minha proposta foi descre-
ver uma experiência particular de modo a que ela pudesse servir de refle-
xão para uma discussão mais ampla, estabelecendo uma comparação com
outras realidades cujas características se apresentaram similares, como ou-
tras cidades brasileiras. Mas, além disso, levando em consideração que as
discussões contínuas em torno da relação entre uma perspetiva global e
local, a etnografia que apresento enreda aspetos de uma perspetiva tradi-
cional, e das etnografias nos moldes contemporâneos. Ela aparece sobre-
tudo como uma interseção entre os dois enfoques metodológicos.

Por uma perspetiva de pesquisa mais «tradicional» da antropologia, en-
tende-se aquela que privilegia a interpretação do «outro» em um lugar cir-
cunscrito, com recortes que enfocam um universo etnográfico fechado em
si mesmo, isolado e onde o pesquisador se coloca como tradutor de uma
cultura diversa (Gupta e Ferguson 1997; Clifford e Marcus 1986). Porém,
a interpretação do confinamento ou da particularidade enquanto equiva-
lente de uma totalidade não abarca processos mais contemporâneos, mar-
cados pela oscilação entre a subsunção das diferenças de grupos culturais
em uma totalidade mais universal e a permanente reinvenção dos mesmos,
como reação à imposição de valores hegemónicos (Montero 1993; Kearney
1995).

O fenómeno da globalização e as consequências da sua influência na
questão da diversidade cultural criaram algumas incertezas a respeito dos
pressupostos básicos da antropologia, como o trabalho de campo, a inter-
pretação do «outro», a autoria do texto (Montero 1993, 161; Geertze 1989).
Neste contexto, o problema residia em como entender culturas locais, ou
realidades específicas – objeto tradicional da disciplina – levando em conta
a influência que estas sofrem com processos de expansão capitalista, e da
intensificação de processos tecnológicos, promovendo uma «circulação
mais ampla de ideias e lógicas diferenciadas» (Montero 1993, 172).

Para apreender o entrecruzamento de ideias, valores e práticas no
mundo contemporâneo, é preciso, diz Montero, fazer «explodir» os uni-
versos etnográficos (Montero 1993, 172). As estratégias utilizadas, até à
década de 1980, para apreender uma possível identidade e suas transfor-
mações, seja ela de um grupo social, de um indivíduo, do seu sistema,
ou do próprio etnógrafo (Marcus 1991, 200), são colocadas em questão
por esses autores diante da realidade atual, caracterizada por referências
de tempo, espaço e identidade bastante diversas e fragmentadas. Dessa
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forma, explodir o universo etnográfico significa, em minha perspetiva,
levar em consideração essa fragmentação espacial, sem deixar de levar
em conta a especificidade desse sujeito.

Nesse contexto, cabe ao antropólogo, na interpretação de Montero,
entender menos o quanto «o grupo permanece idêntico a si mesmo», e
mais como grupos diversos negociam essas estratégias de integração/se-
paração, o que supõe ultrapassar a oposição entre resistência e submissão.
Ou seja, não se trata mais de entender o efeito de acomodação dos me-
canismos globalizantes nos grupos e nas sociedades estudados, ou veri-
ficar as formas como tais grupos reagem localmente à imposição dos va-
lores que se pretendem hegemónicos. Qualquer um desses processos
parte ainda de uma separação entre o global e o local, de lógicas vistas
como separadas. Seria o ponto de vista de uma etnografia mais conser-
vadora, na qual, segundo Marcus, «ao reconhecer a acomodação evita-
-se a nostalgia da totalidade, da comunidade. [...] Por outro lado, ao re-
conhecer a resistência, evita-se o pessimismo sem saída contido na concepção do
mundo como totalmente administrado na modernidade» (Marcus 1991, 203).10

Esse tipo de etnografia conservadora ou tradicional, segundo as conce-
ções de Marcus e Montero, corre o risco de não apreender a tensão e a
entremeação entre estes mecanismos de submissão e resistência, presentes
na dinâmica fragmentária, plural, turbulenta das constituições sociais con-
temporâneas e responsável pela criação de identidades específicas, sejam
elas individuais ou coletivas (Marcus 1991, 204). Assim, propôe-se um
olhar aponte para a necessidade de se voltar a atenção para o modo como,
através da integração, as diversas culturas repõem as suas diferenças (Mon-
tero 1993, 174). 

A problemática colocada por esses autores tem sido preocupação re-
corrente no campo da antropologia, principalmente, como já foi dito,
no que se refere à relação entre o pesquisador e o grupo (ou indivíduo)
pesquisado, ou ao enfoque que define o universo investigado. Marcus e
Montero apontaram as questões metodológicas, mas não definem alter-
nativas possíveis como respostas. Tanto um autor quanto o outro indi-
cam que, para este diagnóstico contemporâneo, não existe uma forma
ideal ou canónica de se fazer pesquisa. Mesmo em suas propostas para
uma nova forma de efetuá-la, eles consideram a dificuldade em estabe-
lecer um método adequado a este novo enfoque. As dimensões de escala
espacial e das apreensões do universo vividas são parte deste manancial
de questões que estimula novas perspetivas do fazer etnográfico.

10  Itálicos do autor.
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Como uma forma para «explodir estes universos etnográficos», cami-
nhar nas ruas tem sido um dos enfoques utilizados nas construções das
pesquisas com os habitantes das ruas, seja para compor as suas vidas atra-
vés das pistas de cultura material pela cidade, como o faz Magni (1995),
seja para perceber como os corpos acompanhados neste trânsito podem
produzir «gestões, territorialidades e alteridades» (Rui 2014, 23). O cami-
nhar pela rua ganha um peso fundamental na produção deste entendi-
mento. Se, apesar dos etnógrafos estarem habituados a fazer muito do
seu trabalho com os pés, poucos trabalham sobre o próprio caminhar (In-
gold e Vergunst, 2008), suponho que ser um etnógrafo «itinerante» possa
ser uma contribuição interessante para o debate antropológico, na medida
em que a ideia de engajamento do corpo com o que o cerca, do caminhar
como uma atividade social profunda e de relação com o mundo (Ingold
e Vergunst, 2008) é reveladora da complexidade deste mundo da rua cuja
compreensão se faz acompanhando o frenesi de sua movimentação.

Amarrando as pontas soltas

Seguir a movimentação destas crianças e adolescentes foi a possibili-
dade de perceber a dinâmica que construía essa sociabilidade. O itinerá-
rio que fiz estava imerso no trajeto das crianças; construí-o em parte com
os educadores, em parte com os meninos e as meninas e, por vezes so-
zinha. Assim, nem do ponto de vista do itinerário a etnografia é totali-
zante. Sendo assim, pude delinear uma continuidade no centro da ci-
dade, que não é apreensível pelos transeuntes que, em sua passagem pela
rua, constroem uma imagem dessas crianças a partir de encontros frag-
mentados. A tarefa enquanto «etnógrafo itinerante» foi, portanto, pro-
dutiva, no sentido de enunciar essa movimentação que, embora restrita
ao espaço da rua, pode contribuir para entender a circularidade que se
estende às atitudes dos meninos e das meninas em outros espaços, como
a casa e as instituições.

Na construção do texto etnográfico, preocupei-me em revelar essa mo-
vimentação, em dar ao leitor a possibilidade de apreender esta forma es-
pecífica de deslocamento. Nesse sentido, é a enunciação retórica de uma
enunciação pedestre. Através do trajeto, revelo fragmentos de encontros,
discursos, representações e interações e, através destes, proponho algumas
reflexões sobre a especificidade da visão de mundo das crianças e ado-
lescentes que acompanhei, marcada pelo carácter efémero de relações,
por uma dinâmica espaciotemporal circulante e fragmentária. Tais carac-
terísticas são, a meu ver, pontos centrais para o entendimento do tipo de
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sociabilidade que constroem, e da multiplicidade de imagens (ou iden-
tidades) que dela deriva.11

A escrita resultante do olhar etnográfico produzido por este movi-
mento pode ser visualizada como um patchwork de experiências da rua
costuradas por meninos e meninas, por mim e pelos educadores. Para
além do texto, produzi um conjunto de itinerários sobrepostos às ruas
do mapa da cidade. Nele foi possível identificar a fluidez – os vários per-
cursos de circulação, convertidos no texto em fragmentos de encontros
e registo de dados – e a fixidez, através dos pontos de permanência mais
regular que só ficaram visíveis com o mapa. Todo este material deu uma
inteligibilidade mínima a esta dinâmica nómade, a qual permite ressig-
nificações de valores em uma arte de se «virar», ao mesmo tempo em
que se revela uma constante fronteira a limitar, em certo sentido, estas
crianças e adolescentes no limiar urbano.

Estendi em meu doutoramento o procedimento metodológico para a
população de rua adulta da cidade de São Paulo. Como parte do conjunto
de «nómades urbanos», a possibilidade de compreensão deste universo
adulto também envolve uma perceção de dentro, sensorial e em movi-
mento (Frangella 2010). Porém, gostaria de ressaltar que a experiência do
trabalho de campo na rua com duas faixas etárias diversas propiciou uma
reflexão comparativa importante. Percebi que o comportamento mais fu-
gidio e a intensidade maior de circulação junto a crianças e adolescentes
fizeram-me vê-los não somente como habitantes das ruas, mas possibili-
tou-me o entendimento dessa condição particular de construção da ju-
ventude. Enquanto ambas as categorias sociais partilham a necessidade
de exercer a viração e são constantemente impelidos a circular, as estraté-
gias para obtenção de recursos e deslocamento em um circuito para além
do mundo das ruas é diversa, marcada justamente pelo modo como a ex-
periência vivida da infância e da juventude se constitui nas ruas.

A viração, segundo Gregori, «é uma noção que sugere, mais do que o
movimento – que é dinâmico e constante –, uma comunicação persis-
tente e permanente com a cidade e seus vários personagens» (2000, 31).

11  Embora não se trate de uma discussão sobre identidade, se fosse considerada nesta
perspetiva, seria interessante pensar, como aponta Marcus, na construção múltipla de iden-
tidades de um indivíduo ou grupo que se faz de forma espacialmente diversa. O desafio é,
como coloca o autor, «captar a formação de identidades específicas através de todas as suas
migrações e dispersões» (Marcus 1991, 205). No caso dos meninos, isto é especialmente im-
portante, pois a construção das suas «identidades» de moleque, menor, criança abandonada,
perigo social, coitadinho, etc., é feita do múltiplo diálogo deles com os diversos sujeitos
com os quais se relacionam, e que se encontram espalhados por seu circuito. O objetivo foi
revelar esta dispersão, tentando compreender a complexidade do processo de construção.
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Para eles, a viração contém em si algo mais do que a mera sobrevivência,
embora seja seu instrumento. Há uma tentativa de manipular recursos
simbólicos e identificatórios para dialogar, comunicar e se posicionar
(Gregori 2000). E neste sentido, acabam por gerar um duplo processo
que intensifica a circulação fragmentada e estendida pelo centro da ci-
dade. Por um lado, através da maleabilidade associada à faixa etária, ao
apelo da imagem infantilizada e vulnerável, meninos e meninas «virado-
res» conseguem por vezes mais recursos diferenciados, como mais di-
nheiro e atenção de transeuntes e de políticas públicas. Por outro lado,
tornam-se mais destacáveis e alvos fáceis da perseguição policial e dos
mecanismos excludentes dos projetos urbanísticos (Frangella 1996).
Assim, acompanhar a dinâmica destes meninos significa ampliar os ho-
rizontes de circulação da cidade e também aumentar a expectativa de
«imponderáveis» na observação etnográfica.

Crianças e adolescentes também ampliam o trânsito contínuo, mais
intensificado no caso, pela circulação casa, instituição de atendimento,
cenários urbanos e, entre eles, a rua (Gregori 2001). A vivência cotidiana
nas ruas provoca uma re-significação constante de sentidos do espaço ur-
bano e de valores disseminados pela sociedade, incorporados pelos me-
ninos a partir das casas de onde saíram, ou nas instituições sociais pelas
quais passam. Porém, a re-alocação desses valores no universo da rua obe-
dece à fragmentaridade e ao caráter contingencial de seu cotidiano, com-
pondo sempre um universo de ambiguidades com as referências dos di-
ferentes sítios de socialização do universo «sedentário», transpostos para
o limiar das fronteiras urbanas. Por esta razão, a atenção à forma desta
amálgama de práticas e discursos significativos e enunciadores da dinâ-
mica itinerante torna-se um grande desafio metodológico.

Por fim, ressalto que a opção metodológica revelou-se a partir de uma
relação dialógica entre meninos/meninas e eu, etnógrafa. Em minha busca
por códigos de sociabilidade, acabei por chegar à itinerância. A pesquisa
consistiu em procurar sujeitos, seguir pegadas, provocar os encontros. Tor-
nar-me itinerante foi, de certo modo, a forma de interlocução possível
com eles, estabelecer uma relação de mutualidade e intersubjetividade.
Rendi-me à sua mobilidade incessante, para compreender os sentidos de
suas práticas e representações que, a meu ver, eram somente explicitadas
na própria circulação do trajeto. Metaforicamente, seria como estar do
«lado de dentro» do universo dessas crianças e adolescentes. 

Como coloca Turner, é preciso voltar o olhar em direção àquilo que ga-
rante o sentido das práticas sociais existentes na cultura estudada. Com re-
lação aos Ndembo, Turner frisou a necessidade de se ater às performances
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rituais dessa cultura, imprescindíveis de serem estudadas, para tornar inte-
ligíveis os dados sociológicos anteriormente coletados e, consequentemente,
para que se possa compreender realmente algo da cultura Ndembo (Turner
1974). No meu caso, foi perceber «a arte de moldar percursos» (Certeau
1994b) e construí-los em diálogo que permitiu-me compreender melhor a
construção do mundo da infância e da adolescência nas ruas.
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V
ítor Sérgio Ferreira (org.)  Pesquisar Jovens

As incertezas e as indecisões nas expetativas perante o futuro, a
instabilidade e provisoriedade nos projetos, as reversibilidades e
as contrariedades nos trajetos, a visualização e a digitalização
massiva das existências constituem novos desafios na vida dos
jovens que impelem a novos caminhos nas formas de os pesquisar.
Perante as novas configurações dos mundos juvenis, existem
sérios perigos em seguir à risca os caminhos em linha reta
sugeridos por manuais de metodologia. Ir armado de certezas
teóricas e regras metodológicas para enfrentar as aventuras que
convocam os jovens de hoje é meio caminho andado para se
andar em círculo e chegar-se onde já se conhece. 
A cada novo desafio lançado em terrenos juvenis, um novo
método precisa de ser inventado, para que se encontrem as
melhores formas de capturar as complexidades e os
desdobramentos dos rumos de vida dos jovens contemporâneos.
É neste contexto de novos desafios que convidamos todos os
interessados e profissionais que trabalham com jovens e sobre
jovens – académicos, estudantes de licenciatura e pós-graduação,
professores, técnicos, especialistas e decisores políticos – a
acompanhar os caminhos de pesquisa trilhados neste livro. O seu
conteúdo não reflete um manual de metodologia sobre como
fazer estudos de juventude, mas propõe um conjunto de
reflexões sobre diferentes caminhos metodológicos percorridos
na recente pesquisa sobre adolescentes e jovens em Portugal e
no Brasil.
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