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EIXO: 23. PESQUISA FORA DO CONTEXTO EDUCACIONAL

Resumo

A pesquisa etnográfica é constituída por um exercício primordial do olhar e da escrita. É uma experiência na qual o
pesquisador entra em contato com algo desconhecido. Para se aproximar dessa experiência, foi realizado um ensaio
etnográfico por quatro graduandas de Psicologia da UFS, em um hospital especializado no tratamento de pacientes
renais de Sergipe. Utilizou-se da observação direta, observação participante e da escrita etnográfica. As vistas
ocorreram em quatro manhãs, todas supervisionadas pela psicóloga que trabalha no Hospital. A cada visita inúmeras
conversas relativas à experiência de um doente renal crônico, da família e da equipe multidisciplinar. A atividade
possibilitou às integrantes do grupo um misto de descobertas, experiências, emoções, estranhamentos. Possibilitando,
que se habilitasse o olhar ao Outro, diminuindo o estranhamento.

Palavras chaves: atividade etnográfica, doentes renais, estranhamento, psicologia.

Abstract

Ethnographic research is organized by a primordial exercise of looking and writing. It is an experiment in which the
researcher comes into contact with something unknown. To approach this experience, an ethnographic study was
conducted by four psychology students from UFS, in a hospital specialized in the treatment of renal patients in Sergipe.
Direct observation, participant observation, and ethnographic writing were used. The views took place on four
mornings, all supervised by the psychologist working at the Hospital. At each visit innumerable conversations
pertaining to the experience of a chronic kidney patient, family and multidisciplinary team. The activity allowed the
members of the group a mix of discoveries, experiences, emotions, estrangement. Permitting, that enabled the look to
the Other, reducing the estrangement.

Keywords: ethnographic activity, renal disease, estrangement, psychology.

Introdução

Este trabalho é um compilado das experiências vividas por quatro estudantes do quinto período de graduação em
Psicologia da Universidade Federal de Sergipe, que realizaram visitas em um Hospital de Sergipe que trata de
pacientes renais. O método foi um ensaio etnográfico, sendo utilizado a observação direta, a observação participante
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e a escrita etnográfica. As visitas ocorreram no período da manhã em agosto de 2016, foram cerca de quatro
encontros, neles houve o contato com funcionários, pacientes e principalmente com a psicóloga que trabalha a oito
anos nesse ambiente e pode possibilitar muitas trocas.

O método etnográfico segundo Rocha e Eckert (2008) é composto de técnicas e procedimentos de coleta de dados,
que são produzidos em meio a uma prática de trabalho de campo. O pesquisador através de uma convivência mais ou
menos prolongada é quem produz seu plano de pesquisa, a partir de conexões e relacionamentos estabelecidos
conforme as experiências do grupo estudado frente à realidade existente do mesmo. Desde o primeiro contato com o
campo escolhido para a pesquisa, foi perceptível como a dinâmica de funcionamento daquele ambiente hospitalar é
distinta do cotidiano de outras pessoas. Não só por ser um hospital e como tal abarcar uma demanda de indivíduos
que estão ali lutando por um reestabelecimento da saúde, mas, principalmente, pelo fato de que os modos de
experimentação da realidade são extremamente distintos se comparados os doentes, as pessoas em perfeito estado
de saúde e os profissionais. Como falam as autoras, a pesquisa etnográfica é constituída por um exercício primordial
do olhar e da escrita. É uma experiência na qual o pesquisador tem a oportunidade de conhecer uma cultura ou forma
de vivência desconhecida por ele. Inicialmente, usa-se como artifício a observação direta, para em seguida ocorrer
uma observação participante, e por fim o processo de escrita etnográfica, que arremata com “chave de ouro” o
processo de conhecimento daquele que se chama Outro. (Op. Cit.).

Verificou-se na prática como os modos de relação são diferentes naquele ambiente. Através da observação direta que
é a ferramenta privilegiada para conhecer práticas e saberes da vida social de um grupo, foi possível ver que não só
pacientes tem uma visão adaptada à situação do processo de vida-morte, mas também o profissional de saúde. A
curiosidade inicial deu lugar a momentos em que se compreendia, ao observar e ouvir os relatos da psicóloga, que a
realidade social construída por aqueles profissionais e seus pacientes não é muito diferente da realidade das outras
pessoas para além do hospital. À exemplo disso, é possível relembrar os momentos em que em uma das visitas se
soube da morte de dois pacientes e de como todo o hospital sofreu o impacto. Poderia se pensar que no hospital não
houvesse espaço para o profissional também sentir a perda, já que é algo corriqueiro. Porém, pelo entristecer da
psicóloga e da estagiária que a acompanhava no dia, foi perceptível que ali dentro a morte apesar de ser um
fenômeno corriqueiro com o qual todos precisam habituar-se de maneira profissional, é possível sim sentir, pois houve
a criação de vínculo entre paciente e profissional, e a perda deste paciente causa muitas afetações, tanto que a
psicóloga falou que iria precisar fazer terapia.

O grupo passou a participar da convivência daquele grupo de profissionais. Psicóloga, Enfermeiros, Técnicos,
Pacientes, Acompanhantes, todos num mesmo local com o semblante demonstrando esforço e um pouco de
esperança. A cada visita inúmeras conversas relativas à experiência de um doente renal crônico, da família e
principalmente da equipe multidisciplinar. E após esse contato o trecho delineado por Rocha e Eckert (2008) passou a
fazer sentido. Este afirma que:

[...] o antropólogo não pode se transformar em nativo(a), submergindo integralmente ao
seu ethos e visão de mundo, tanto quanto não pode aderir irreversivelmente aos valores de
sua própria cultura para interpretar e descrever uma cultura diferente da sua própria (o que
consiste o etnocentrismo) [...] (p. 3).

O que se quer dizer com a citação é que não é possível descrever uma cultura ou grupo mediante a ótica e a lógica de
experiência de outro grupo de pertença. O etnógrafo fica impossibilitado, pois, ao adentrar no campo, perde aos
poucos o ímpeto de necessidade de explicar tudo conforme o senso comum acerca daquele grupo, passando assim a
compreender quais questões de relação muito mais complexas e históricas estão arraigadas no grupo estudado. Em
um ambiente de hospital para doentes renais, verifica-se que os profissionais não só precisam lidar bem com a morte,
mas também precisam não deixar que outros pacientes sofram demasiado com a morte a ponto de a desejarem e
deixarem de aderir ao tratamento a fim de que essa chegue mais rápido.

A observação participante possibilitou compreender a dor do outro, as ansiedades, alegrias, motivações. Assim como,
entender que os profissionais devem estar aptos a motivar-se e motivar os pacientes, a alegrarem-se com pequenos
avanços e reforçar isso nos pacientes. Pacientes mais jovens, mais idosos, crianças, pais e mães, todos unidos num
único objetivo de produção de saúde e vida mais longa. Os medos que acometem os pacientes que preferem não
escolher uma diálise peritoneal ao invés de uma hemodiálise foram exemplos ricos de como o histórico de estigma
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social sobre os procedimentos implicaram na experiência de tratamento atual. Os técnicos que, trabalhando
incessantemente nas máquinas responsáveis pela hemodiálise, mesmo assim demonstram alegria aos pacientes e
prontidão para servir e colaborar no processo; o coordenador da enfermagem que firmemente trabalha em prol da
comunhão e coesão do grupo de profissionais que coordena, por meio de reuniões mensais, palestras e trabalhos
complementares para as famílias. Todo o conjunto de manifestações e representações do ambiente hospitalar
proporcionou uma rica experiência, e facilitou com o tempo a compreensão etnográfica daquele grupo.

O olhar etnográfico

O processo de estranhamento inicial da pesquisa foi uma grande motivação para a continuidade das visitas, pois é
frente aquilo que causa medo e nervosismo que se pode começar a adequar o olhar, a prestar mais atenção e
consequentemente absorver melhor a nova experiência verificada. O som das máquinas, a criança passando pelo
procedimento de hemodiálise, os pacientes chegando com travesseiros e cateteres no pescoço, muitos fadigados pela
rotina de cuidados excessivos, enfermeiros para todo lado, pessoas limpando o chão das salas com muita frequência,
uma confluência de estranhamentos possibilitou que compreender a importância de habilitar o olhar ao Outro,
transformando em familiar aquilo que antes era estranho e inadequado.

Com a experiência do ensaio etnográfico podemos entender de forma prática o que no texto de Laplantine “A
etnografia como atividade perceptiva: o olhar” traz sobre o que é uma etnografia, ele logo diz que é uma atividade
perceptiva fundada no despertar do olhar e que busca uma observação atenta, que inclui até os comportamentos
aparentemente sem importância. Isso foi imprescindível para nosso trabalho, claro que foi só um ensaio, e não se tem
o preparo que os grandes pesquisadores têm, mas algo marcante foi isso esse despertar do olhar sob coisas,
aspectos que poderiam ser passados despercebidos anteriormente.

O texto também vem trazendo a diferença muito importante sobre ver e olhar, que consiste em que o ver, é algo mais
que é imediatamente captado pelo órgão da visão, já o olhar vai mais além do que é captado, é olhar de forma que
presta atenção e que ao mesmo tempo não fique preso ao o que é visto, que se abra as surpresas, as coisas que
surgem e poderiam não ser olhadas. E este último é o olhar etnográfico, e com esta maneira de olhar foi que se
percebeu o que estaria por trás, por exemplo, de uma profissional da psicologia que não estava com a mesma
receptividade e alegria de antes, e que logo foi perceptível que havia tristeza nos seus olhos, que talvez algumas
lágrimas já haviam rolado a pouco tempo. E depois que ela falou o que havia acontecido, pode-se também olhar e
enxergar quão humana e sensível ela é, que mesmo em um ambiente que é tão comum a morte, principalmente em
pacientes renais, ela se deixava afetar e com a voz embargada e olhar choroso dizia que a paciente aparentava estar
bem, que elas haviam conversado e depois recebeu a notícia de seu falecimento.

Mais adiante, o autor diz que esse olhar envolve todo o corpo, os outros sentidos, em que o pesquisador tem que
percorrer as diversas sensações encontradas, utilizando-se de sua sensibilidade, sensualidade e inteligência. Isso
pode-se correlacionar com os dois momentos em que foi possível visitar as salas que os pacientes estavam fazendo a
hemodiálise, no primeiro momento a observação foi mais de longe e enquanto a psicóloga falava, percebia-se, e
tinha-se várias sensações, pois cada uma sentia de uma forma aquele momento, mas no geral chamava a atenção o
barulho das máquinas, as expressões dos pacientes, que aparentavam não quererem conversar, talvez como a
psicóloga relatou eles já estavam cansados de tantos estagiários que os faziam contar as mesmas histórias e que
talvez quisessem esquecer. A sensibilidade ficou bem aflorada, ver aquela situação e não se deixar afetar não é para
muitos, pois é muito sofrimento, é indescritível a sensação quando se tenta colocar-se no lugar do outro.

O texto também diz que o etnógrafo é diferente de um historiador, pois ao contrário deste ele lida diretamente com as
pessoas que ele estuda, e então não pode agir de forma neutra, sem se envolver na situação sem permitir ser visto,
tem que haver diálogos, trocas entre eles. Isso foi muito feito no ensaio de etnografia, infelizmente não foi possível
com os pacientes, pois foi respeitada a posição da psicóloga. Mas, houve muitas trocas com a psicóloga, a estagiária
de psicologia, o enfermeiro chefe e até com o enfermeiro da clínica hiperbárica, pois apesar das áreas renal e de
tratamento de feridas (que também foi possível conhecer) serem desconhecidas pelo grupo, este conseguiu ser ativo
e comunicativo, questionamentos foram feitos, dúvidas solucionadas, no geral os diálogos possibilitaram trocas bem
proveitosas.

Em relação ao texto de Ecléa Bosi, nele é ressaltado que antes de ir conversar com o “depoente” tem-se que buscar
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informações sobre os possíveis assuntos da pauta para já formular questões. E grupo fez isso, pesquisas na internet
sobre o tratamento de renais crônicos foram realizadas com o intuito de facilitar o entendimento sobre o que seria
observado e discutido. O texto foca muito na questão de criar laços de amizade, e até diz- “Da qualidade do vínculo
vai depender a qualidade da entrevista” (BOSI, 2003, p.60). Isso, foi primordial, logo no início foi se construído um
vínculo com a psicóloga, ela sempre foi muito atenciosa e prestativa, se colocou à disposição caso precisasse dela
novamente, disse que irá convidar o grupo para eventos do hospital como a semana do psicólogo, e até mostrou
interesse em receber a equipe como estagiárias. E em retribuição lembrancinhas foram dadas a ela. Realmente, tentar
estabelecer não uma relação pesquisador-sujeito, mas uma relação de amizade, com partilhas, faz muita diferença.
Isso também aconteceu com relação a estagiária, que foi bastante prestativa e muita simpática, muitas experiências
foram trocadas, ela contou como foi as visitas aos pacientes, como estava sendo importante para ela ter a autonomia
de poder fazer a evolução dos prontuários, e até se emocionou relatando o quanto estava gostando.

Em outro ponto do texto diz que, narrador e ouvinte sairão ao final com sentimento de gratidão. Ouvinte pelo o que
aprendeu e narrador pelo orgulho de ter algo digno para compartilhar, seu conhecimento. Acredita-se, que isto se deu
em ambas as partes, pelo menos isso foi sentido e demostrado pela equipe, que obteve conhecimentos e experiências
enriquecedoras, principalmente para quem tem interesse nessa área da saúde.

O ouvir do etnógrafo

O artigo de Neves (2006) contribui à medida que delimita como se deve pensar a pesquisa qualitativa em alguns
aspectos. Um deles é com respeito a importância que esta adquire na psicologia social, pois é por ela que se
compreende a necessidade de buscar significados, e não simples leis. A autora também aborda como é importante o
diário de campo nesse tipo de pesquisa. Citando um autor chamado Spradley, Neves (2006), entende que o diário faz
parte da pesquisa, e é através dessa escrita que surgem novas questões anteriormente inexistentes, mas também
imprescindíveis para o processo de observação e conhecimento da cultura do Outro.

Para a autora a observação participante é outra técnica ideal para a pesquisa, pois com essa é possível a interação e
apreensão de significados da realidade social estudada. Devido à algumas implicações institucionais essa observação
participante não foi realizada com extrema satisfação. A observação realizada acabou por ter um cunho mais ouvinte
que participante, o que, no entanto, não acarretou em prejuízo significativo. Foi essa relação de ouvir mais que
possibilitou conhecer a realidade social daquele grupo de profissionais e principalmente pacientes.

Por sua vez, Ferreri e Nobre (2010), que abordam em seu artigo como as falas dispersas podem redefinir a direção da
experiência de pesquisa, auxiliaram muito na compreensão teórica do que foi percebido na prática. Relatos dispersos
ocorreram durante as visitas e tornaram-se foco de reflexão etnográfica para as relações daquele grupo social.
Durante a observação percebeu-se problemas típicos do dia-a-dia dos profissionais, e em meio a estes, discursos
dignos de nota e consideração etnográfica. Como exemplo disso, pode-se citar quando o coordenador da enfermagem
disse que precisa fazer reuniões com todos os setores, de funcionários da limpeza à médicos. Cada lado é ouvido e
ocasionalmente conflitos precisam ser resolvidos. Essa prática lhe permite balizar o que ocorre e diminui a
indisposição no trabalho de todos. O segundo exemplo, foi quando o técnico da enfermagem falou de seus
sofrimentos frente à experiência de aprendizado para manipular as máquinas. Foi possível perceber com clareza o
quanto a pressão para ser perfeito em todos os procedimentos causa desconforto na relação entre orientadores de
estágio e seus alunos. O técnico chegou ao ponto de relatar gostar bastante do trabalho, mas ter ainda o sonho de
fazer um curso superior em gastronomia para abrir um restaurante. As reuniões promovidas pela psicóloga com as
famílias, que visam estreitar os laços de confiança para que o paciente continue no tratamento, e não apenas sejam
excluídos de tarefas corriqueiras e autônomas também foram bons exemplos de como os discursos espontâneos,
abordados por Ferreri e Nobre (2010), são fruto do imprevisto e consequentemente de uma experiência bem mais
próxima do que se considera a realidade social do grupo observado.

Considerações finais

A atividade etnográfica possibilitou às integrantes do grupo um misto de descobertas, experiências, emoções,
estranhamentos, dúvidas, curiosidades e afins. Algumas das dúvidas foram sanadas, outras ainda permanecem nos
pensamentos, por exemplo, “Será que eu terei afinidade para trabalhar na área hospitalar/clínica”, ou, “Será que eu
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consigo”. A experiência possibilitou o contato com uma realidade que não se imaginava existir e que pudesse ser tão
rica. Aquela que mediou a experiência da atividade foi gentil em demasia, em alguns momentos ficou claro que ela
estava partilhando mais do que a sua vida profissional, ela partilhou a si, suas percepções e emoções das situações
que a rodeavam. Em uma das visitas, a equipe do hospital encontrava-se de luto, pois dois pacientes haviam falecido,
era nítida no olhar da psicóloga a tristeza por ter perdido alguém, ainda que não fosse um amigo próximo ou familiar,
mas foi uma perda, a qual precisa ser trabalhada diariamente com todos os profissionais, pois é recorrente, mas,
apesar disto, não deixa de impactar os que ficam.

Geertz (1926) diz que a etnografia é uma descrição densa, pois o etnógrafo encontra-se diante de uma multiplicidade
de estruturas complexas, as quais estão entrelaçadas entre si, e que são concomitantemente irregulares, estranhas e
inexplícitas, e o etnógrafo precisa compreender aquela sociedade/cultura e depois apresentá-la. O mais interessante
da fala de Geertz é o dito acerca da etnografia, a qual seria uma tentativa da leitura, ou seja, construir um modo de ler
algo ou, em suas palavras, “um manuscrito estranho, desbotado, cheio de elipses, incoerências, emendas suspeitas e
comentários tendenciosos, escrito não com os sinais convencionais do som, mas com exemplos transitórios do
comportamento modelado” (p.7). Isto foi percebido com nitidez nas visitas ao hospital, pois a interpretação feita da fala
de Geertz é que, em uma etnografia, faz-se necessário construir um modo de compreensão próprio para aquele meio
ou estrutura social, pois eles possuem uma cadeia de significados que são próprios à realidade vivenciada por eles
(pacientes, equipe multidisciplinar, familiares e amigos), levando-se em consideração o significado que é atribuído por
aqueles indivíduos, e não os significados próprios da cultura do etnógrafo.

Outro aspecto interessante apresentado pelo autor supracitado é que a cultura não consiste em algo que se pode
atribuir casualmente os comportamentos, acontecimentos sociais e outros, a cultura é uma conjuntura através da qual
esses podem ser descritos de maneira cognoscível e, também, que entender a cultura de determinado povo não reduz
a sua idiossincrasia, apenas demonstra a sua normalidade. Entende-se com isto que o entendimento da normalidade
das pessoas que se relacionam naquele Hospital (trabalhadores, pacientes, acompanhantes) possibilita a apreensão
das particularidades de cada um. Perceber algumas dessas idiossincrasias foi fantástico, compreendê-las foi mais
fantástico ainda e perceber que essa compreensão advinha da ótica do outro, ou seja, o olhar lançado para aquele
fenômeno – seja ele de ordem emocional, fisiológica ou qualquer outra ordem – era uma tentativa de ver como o outro
vê, o que é impossível, pois cada indivíduo é único, mas isso não significa que a tentativa não é possível, foi uma
experiência incrível. Talvez as últimas frases soem confusas, mas a tentativa da apreensão da experiência humana é
confusa, é algo interminável, como dito por Geertz em outro contexto, mas encaixa-se aqui, a tentativa da
compreensão da experiência humana é intrinsecamente incompleta, e quanto mais se aprofunda, pior, pois menos
completa ela será. Contudo, as tentativas virão.

Conclui-se que a atividade etnográfica possibilitou o estranhamento, a descoberta, o “frio na barriga”, alguns
sentimentos conflitantes e, talvez, a certeza de que passos foram dados em direção ao caminho certo.
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