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“Foi um rio que passou em minha vida e meu coração se deixou levar”

por Andréa de Moraes Barros1
Este texto tem o objetivo de apresentar algumas consider-

poucos se acalma... A sensação de instabilidade se

ações sobre processos de pesquisa qualitativa a partir do

transforma em um processo de aprendizagem, não sem

olhar de uma observadora “de primeira viagem”. Durante

percalços, porém, emocionante, mediado pela interação

um ano, de maio de 2011 até junho de 2012, desenvolvi

entre pesquisador/a, campo e sujeitos da/na pesquisa.

uma pesquisa na área das Ciências Sociais, que tratou de
acompanhar a forma de participação dos catadores/as de
materiais recicláveis no caso do encerramento do Lixão de
Jardim Gramacho, localizado no Estado Rio de Janeiro.
Apresento aqui também além de minha vivência em
campo, minha interação com a obra Sociedade de Esquina
do antropólogo estadunidense Willian Foote Whyte, que
nos anos 1930 passou 3 anos vivendo em uma comunidade
italiana de Boston, Estados Unidos.

Na adaptação a este processo pude perceber que a escolha
do campo de pesquisa se relaciona à personalidade do/a
pesquisador/a. Desta forma a observação e análise passam
também pela esfera da percepção/conscientização de seus
próprios limites e interesses. Isso se mostra com muita
intensidade, porque a realização de uma pesquisa está
necessariamente vinculada a uma constante escolha de
caminhos e definições de conceitos, o que muitas vezes
podem acontecer de forma inusitada e/ou espontânea,

Para que a observação participante? Uma boa explicação

mas nunca sem vinculação com a visão de mundo e os

da utilidade desse método nos oferecem os autores Bortz e

interesses do/a pesquisador/a.

Döring (1995: 298) :
2

No Anexo A da obra Sociedade de Esquina Willian Foote

“Do ponto de vista técnico a observação participante se

Whyte (2005: 283)3 inicia o texto mencionando a racionali-

orienta a responder questões relativas a processos. Em

dade impressa nos estudos sobre método de pesquisa,

estudos de caso este método pode apreender a complexi-

comentando, que os mesmos não levavam em conta a

dade de uma situação de forma abrangente e detalhada

humanidade inerente ao pesquisador, complementando:

através de uma pesquisa intensiva.”
Durante o período anterior à pesquisa de campo havia
estudado sobre a pesquisa qualitativa e seus métodos de
coleta de dados, tendo me identificad o a princípio, teoricamente, com a observação participante. Além disso, minha
opção por este método foi feita no que “os manuais me
disseram” sobre sua adequação ao caso s ser pesquisado.
No entanto, como bacharel em Direito, não havia sido
preparada para atuar em campo desta forma. Sendo assim,
não tinha a menor ideia no que estava me metendo até ir a
campo pela primeira vez! A princípio foi como tomar um
susto! O coração para durante um segundo. Mas aos

“Assim como seus informantes, o pesquisador é um
animal social. Tem um papel a desempenhar, e as
demandas de sua própria personalidade devem ser
satisfeitas em alguma medida para que ele possa
atuar com sucesso”
Numa passagem mais à frente o autor volta ao tema e
afirma:
“Suponho que ninguém vá viver numa área pobre e
degradada durante três anos e meio se não estiver
preocupado com os problemas enfrentados pelas
pessoas do lugar”.

Guardando as devidas proporções em relação à situação
de campo vivenciada por este antropólogo, principalmente, quanto ao tempo de duração da pesquisa e intensidade da permanência em campo, procuro evidenciar com
esta passagem minha identificação com o universo cultural
pesquisado.

abandonei de vez as perguntas, é claro. Simplesmente aprendi a julgar quão delicada era uma
questão e a avaliar minha relação com a pessoa, de
modo a só fazer uma pergunta delicada quando
estivesse seguro da solidez de minha relação com
ela.”

Ao mesmo tempo em que as viagens semanais ao Bairro
Jardim Gramacho fossem cansativas, chegando durar 2

Da mesma forma, chegando as minhas “respostas”, apren-

horas e meia de ônibus no trânsito do Rio de Janeiro e o

dia a identificar o momento de inquirir e aquele de

mesmo tempo de volta, e o ambiente fosse de certa forma

deixar-se levar pelo fluxo da vida em campo. Assim, fui

insalubre, uma vez que o território de Gramacho era

entendendo pouco a pouco os papéis que se desenhavam.

marcado pelo “vai e vem” das carretas de lixo que chega-

Esta percepção me levou a reestruturar por diversas vezes

vam e saiam do aterro constantemente durante 24 horas

a pesquisa durante o trabalho “com campo”. Redefinições

do dia, empoeirando o ar e lavando de chorume as ruas da

do problema de pesquisa foram acontecendo e sendo

região, a permanência em campo, por outro lado, repre-

permitidas a partir das novas configurações sociais e

sentava uma estimulante vivência. Isso se deve ao fato de

políticas observadas e vivenciadas.

que a construção das questões de pesquisa e o desenvolvi-

Em me “deixar levar pelo rio” da observação participante

mento de hipóteses não se davam de forma linear e sim,
dialeticamente, em avanços e retrocessos, na interação
com a cultura local, tornando o ato de pesquisar uma
experiência apaixonante.

tive que atentar para não absorver sem questionamento a
posição das pessoas que me introduziram ao campo –
modo comum de “acesso do/a pesquisador/a ao campo”,
ou mesmo de meus posteriores interlocutores, com quem

Desta forma, pude vivenciar o que já havia lido em Whyte

passei a conviver mais intensamente. A interação no

(2005: 283):

campo entre pesquisador/a e sujeitos de pesquisa gera
uma relação de confiança, e por isso se deve ter um rigor

“A evolução real das ideias na pesquisa não acontece
de acordo com os relatos formais que lemos sobre os
métodos de investigação. As ideias crescem, em parte,
como resultado de nossa imersão nos dados e do
processo total de viver”.

maior quanto aos dados gerados a partir dessa relação.
Nesse sentido Flick (1995:160)4 comenta:
“A inserção no campo e na subcultura a ser pesquisada
representa um problema, que oportunamente se reporta
às pessoas-chave, as quais são apresentadas ao pesquisa-

Assim, como Whyte, se me permitem a honra da

dor ou por ele contatadas. (...) Por outro lado, o pesquisa-

comparação, “observava, descrevia e analisava grupos à

dor não deve absorver informações tão somente destas

medida que avançavam e mudavam ao longo do tempo”

pessoas, mas prestar atenção, em que dimensão ele

(2005: 320). Poeticamente o autor explica sua forma de

absorve sem questionamento somente a visão destas

pesquisar: “Em outras palavras eu as filmava, em vez de

pessoas-chave”.

fotografá-las.” Percebi que há um movimento e que este é
pendula entre a participação na realidade observada e a
formulação de conceitos teóricos, que não se podia
observar esse processo do encerramento deste lixão, sem
observar o viver naquela região.

Essa passagem pode se relacionar ao cuidado que o/a
pesquisador/a deve tomar para não perder sua perspectiva de “ser externo”, mesmo na imersão, por outro, no
entanto, somos levados muitas vezes a assumir papéis
relativos ao desenvolvimento do cotidiano do universo

Ao “filmar” a interação desses grupos em sua vida e na

cultural pesquisado, até mesmo porque considero que

esfera das discussões sobre tema pesquisado, e ao mesmo

devemos dar um “sentido” e uma contribuição à presença

tempo fazendo parte do filme através de minha imersão

deste “ser externo” no território investigado (Whyte, 2005:

em campo, foi possível “receber as respostas” para minhas

301).

questões. Como observou Whyte (2005:304) sobre seu
processo de pesquisa:
“Sentando e ouvindo, soube as respostas às perguntas
que nem mesmo teria tido a ideia de fazer se colhesse
minhas informações apenas por entrevistas. Não

Acompanhando os encontros dos catadores/as de materiais recicláveis no processo de negociações sobre o encerramento do lixão de Jardim Gramacho assumi a relatoria das
reuniões. Ao surgir a questão da necessidade de redação
das atas destes encontros, prontifiquei-me para a função,
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no ato um catador afirmou: “Ah! Pode ser a Andréa mesmo,

Constatei a pertinência da observação participante como

ela já anota tudo mesmo!” Percebi que minha presença em

instrumento de registro de processos sociais, cuja

campo estava associada ao registro, em função da

aplicação intensifica a relação entre pesquisador/a, campo

manutenção do diário de campo5. Essa posição me abriu

e sujeitos na/da pesquisa, volto à questão do interesse

mais espaço para pesquisar, tanto por permitir uma partici-

pessoal do/a pesquisador/a nas escolhas tomadas em

pação mais ampla nas reuniões institucionais entre gover-

campo. Nesse o diretamente ligadas a minha visão de

no do Estado do Rio de Janeiro e os grupos de catado-

mundo, que não é imparcial. Nesse sentido, arrisco-me a

res/as/as, quanto pela proximidade e intensidade na

afirmar que não há como existir neutralidade na pesquisa.

relação com os grupos de catadores/as. Caso alguém

Isso não significa botar a perder o caráter científico de

questionasse minha presença em alguma dessas reuniões

minha observação. Escolhemos metodologias e associa-

institucionais, por exemplo, os/as catadores/as argumenta-

mos teorias para explicar o observado, como se fossem

vam: “A Andréa escreve nossas atas, ela tem que estar na

lentes, que podem nos ajudam a enxergar melhor, ao

reunião”. Nesta época, minha presença em campo começa-

mesmo tempo em que nos impõem parâmetros e limites

va a chamar a atenção de outros atores sociais externos ao

no olhar.

grupo, porém envolvidos diretamente no processo de

Com que lentes observamos a realidade? É com essa

encerramento do lixão. Eu não “pertencia” a um grupo
social ou uma instituição relacionada oficialmente ao caso.

questão que nos deparamos a todo momento no processo
de pesquisa e, através desse confronto, imprimimos não

A relação dos sujeitos de/na pesquisa pode revelar também

somente o resultado da pesquisa, mas também revemos

relações de poder, que chegam ao pesquisador de diversas

nossos interesses e nossas aspirações no universo social.

formas. Nesse contexto, a ocupação da função de relatoria
me trouxe também algumas dificuldades. Atores sociais
externos ao grupo dos catadores/as confundiam os limites
do “ser pesquisador”, e diretamente me questionavam
sobre os encaminhamentos tomados pelos catadores/as
em suas reuniões. Além da ética na pesquisa, havia para
mim um compromisso ético com grupo. Nenhuma
informação de encaminhamentos tomados naquele espaço
coletivo poderia ser revelada sem a autorização dos/as
catadores/as. Desta forma ao negar o fluxo de informações
passei a ocupar um lugar nesse processo, como se tivesse
escolhido “um lado” para atuar.
Inusitadamente “ao escolher o meu lado” tive acesso a um
determinada qualidade de dados no processo de pesquisa,
construídos a partir do ponto de vista da participação
dos/as catadores/as no processo de desativação deste
lixão. Isso foi possível devido à forma intensa de inserção
no universo pesquisado, o que foi impulsionado pela
função de relatoria assumida. Minha intenção fora de
contribuir concretamente e imediatamente com aquele
processo social e não apenas no âmbito da abordagem
científica, que no caso poderá trazer de certa forma uma
contribuição para a discussão sobre a humanização e
democratização de processos políticos. Sabemos, porém,
que esses resultados muitas vezes se restringem a círculos
acadêmicos. De fato os grupos de catadores/as tem em
mãos um registro histórico detalhado daquele processo de
discussão de encerramento do lixão de Jardim Gramacho.
Fica minha pequena contribuição.
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