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RESUMO 
 
Este texto apresenta o coletivo “Neves na Fita”, composto por um grupo de jovens praticantes de 
slackline na cidade de Ribeirão das Neves. O objetivo é empreender algumas reflexões acerca da relação 
entre os sujeitos que compõe o coletivo e a cidade. Para compreender essa relação, que envolve 
sociabilidade e resistência no cenário urbano periférico, realizo uma aproximação com o referencial 
teórico da Escola de Chicago/Interacionismo Simbólico e da Sociologia Urbana francesa. Apresento ainda 
uma discussão acerca do método etnográfico como caminho promissor para as investigações em torno das 
interações e práticas de sociabilidade no espaço urbano. Importante mencionar que estas reflexões dizem 
respeito a uma primeira aproximação com o objeto investigado. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Slackline, Interação e Sociabilidade. Espaço urbano periférico. Escola de 
Chicago/Interacionismo Simbólico. Sociologia Urbana francesa. Método Etnográfico. 
 
ABSTRACT 
 
This text presents the collective "Neves na Fita", composed by a group of slackline amateurs and 
professional athletes in the Ribeirão das Neves city. The objective is to undertake some reflections about 
the relationship between the subjects that compose the collective and the city. To understand this 
relationship, which involves sociability and resistance in the peripheral urban setting, I approach the 
theoretical framework of the Chicago School / Symbolic Interactionism and French Urban Sociology. I 
also present a discussion about the ethnographic method as a promising way to investigate the interactions 
and practices of sociability in urban space. It is important to mention that these reflections refer to a first 
approximation with the investigated object. 
 
KEY WORDS: Slackline, Interaction and Sociability. Peripheral urban space. Chicago School / 
Symbolic Interactionism. French Urban Sociology. Ethnographic Method. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este texto surge de uma proposta de pesquisa cujo objetivo é investigar as 

práticas de interação no âmbito do coletivo “Neves na Fita” – constituído por um grupo 

de jovens que se reúne desde 2011 nos diversos espaços públicos de Ribeirão das Neves 

(MG) para praticar slackline.  

Apresento uma caracterização deste objeto, o coletivo “Neves na Fita”, como 

uma organização cuja atuação evidencia uma alternativa de sociabilidade, lazer, 
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apropriação e resistência na cidade. Compreendendo que é na relação entre as 

circunstâncias macrossociais (que dão forma e sentido à cidade) e as dimensões 

microssociais (que condicionam o coletivo) que se formam as características singulares 

deste objeto.  

A existência do “Neves na Fita” provoca inquietações e instiga o olhar para as 

dinâmicas interacionais e de sociabilidade peculiares ao grupo e sua cidade. Aliada às 

reflexões a partir do empírico desenvolvo uma discussão sobre as possibilidades 

metodológicas em que o método etnográfico é tratado como um caminho promissor 

para a pesquisa que envolve questões relacionadas ao fenômeno comunicacional em sua 

dimensão sensível no contexto urbano periférico.  

A discussão envolve inicialmente uma aproximação com os referenciais das 

Matrizes Teóricas da Escola de Chicago/Interacionismo Simbólico e da Sociologia 

Urbana francesa, bem como com os conceitos de interação e sociabilidade, a fim de 

buscar pistas para o desenvolvimento de uma reflexão acerca da dimensão sensível da 

experiência comunicacional. Esta experiência emergente na apropriação e 

ressignificação de ruas, parques e praças das cidades por estes sujeitos capazes de 

produzir outros sentidos para este espaço urbano periférico. 

Destaca-se que entre os objetivos da proposta de pesquisa que dá origem a este 

texto está o fomento a uma discussão que envolva aspectos da sociabilidade, do corpo e 

da produção de sentidos nas relações entre os sujeitos e a cidade. Estima-se que as 

matrizes acionadas possam fornecer pistas iniciais para a construção de uma reflexão 

acerca da dimensão sensível da experiência comunicacional que emerge nos processos 

de apropriação e ressignificação dos diversos espaços das cidades.  

A partir deste cenário pergunta-se: como se configuram as práticas interacionais 

e de sociabilidade presentes nas dinâmicas de ocupação e apropriação do espaço público 

pelos jovens do coletivo“Neves da Fita”? Como se dá a relação entre o coletivo e a 

cidade de Ribeirão das Neves? Em que medida as interações interpessoais entre os 

participantes do coletivo e destes com as pessoas ao seu entorno, durante os encontros 

para prática de slackline, são capazes de promover outros usos, apropriações e 

ressignificações deste espaço urbano periférico? Longe de responder a tais inquietações, 

busco empreender uma discussão inicial em trono do repertório teórico-conceitual que 

subsidiará a pesquisa e apresentar algumas reflexões acerca do objeto desta 

investigação.  
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2 ESCOLA DE CHICAGO E INTERACIONISMO SIMBÓLICO 

 

Tanto pesquisas no campo da Comunicação quanto aquelas voltadas para o 

fenômeno urbano encontram contribuições teórico-metodológicas na tradição norte-

americana conhecida como Escola de Chicago e Interacionismo Simbólico. Neste 

sentido, é possível destacar a importância de George Herbert Mead, psicólogo social 

antideterminista que propôs uma teoria das interações destacando a importância da 

comunicação em suas reflexões sobre a constituição dos atos sociais.  

Mead entende o ser humano como essencialmente comunicativo – pois tende a 

se relacionar com os outros de forma ativa. Segundo o autor, a sociedade é um sistema 

de forças que resultam das interações sociais. Desse modo, a comunicação ocorreria a 

partir de três esferas: i) a ação inicial de um sujeito; ii) a forma como outros sujeitos 

interpretam e reagem à esta ação inicial e; iii) a reflexividade e o produto desse 

processo. Assim, o compartilhamento de comportamentos e formas simbólicas entre os 

sujeitos é a condição básica para que haja o processo de interação e comunicação. 

(MEAD, 1934). 

Igualmente importante é a obra de Herbert Blumer, sucessor de Mead que se 

tornou um dos expoentes do Interacionismo Simbólico, cujos textos abordam o “ator 

ativo” – sujeito dono de sua própria vontade. Para Blumer, a sociedade é composta por 

sujeitos engajados em um processo de contínua atividade. Tais sujeitos desenvolvem 

linhas de ação diferentes, ajustando-se de acordo com as situações de interação que 

vivenciam, e, dessa forma, os processos de interação seriam mutuamente referenciados. 

Com isso, o autor passa a exercer importante papel na reação contra o funcionalismo. 

(FISHER; STRAUSS, 1980) 

Na obra de Blumer, o significado assume um papel fundamental nos processos 

sociais. Para o autor, a produção de sentidos pressupõe que os sujeitos compreendam os 

significados a partir de suas orientações psíquicas individuais, ao mesmo tempo em que 

estes significados são produtos sociais. Assim, “o significado dos objetos para cada um 

é, basicamente, gerado a partir da maneira pela qual lhe é definido por outras pessoas 

com quem interage”. (BLUMER, 1980, p. 128).  

O pesquisador discute ainda questões relativas à “ação conjunta” que, segundo 

ele, opera por meio de um processo de “formação” mais ou menos estabelecido e que se 

renova constantemente. Blumer, citado por Haguette (1992, p.38), afirma que “estas 

formas decorrentes de ação permitem ao indivíduo partilhar sentidos comuns e 
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preestabelecidos sobre as expectativas de ação dos participantes e, consequentemente, 

cada participante é capaz de guiar seu próprio comportamento à luz destes sentidos”.  

O sociólogo e antropólogo Ervin Goffman ganha especial relevância neste 

contexto. Ele questiona o determinismo estrutural sobre a ação humana e desenvolve 

uma ampla reflexão teórica sobre as interações, ou a “ordem das interações” destacando 

a complexidade dos sujeitos em comunidade. Em seu percurso do desenvolvimento de 

uma “abordagem dramatúrgica”, subsidiada pela noção de “territorialidade das relações 

interpessoais”, Goffman acaba por empreender uma discussão acerca do papel do 

espaço físico nas relações sociais, compreendendo o espaço como ambiente físico em 

que a vida social acontece (FREHSE, 2008). Para o autor, as interações são a realização 

regular e rotineira dos encontros, de modo que se tornam “situações sociais completas”, 

uma ideia de comunicação que extrapola meros atos lineares de transmissão de 

informação. Goffman (2011) associa as regras de conduta que orientam as interações 

face a face a “rituais” em que os sujeitos evitam ou se apresentam para a situação de 

interação na vida cotidiana, para o encontro com o outro.  

Em comum, estes autores ancoram-se na Socioantropologia Urbana para realizar 

suas pesquisas empíricas sobre as relações sociais e os problemas presentes na cidade de 

Chicago. Eles desenvolveram métodos qualitativos de investigação como a pesquisa 

documental em fontes pessoais e institucionais, o trabalho de campo sistemático e o 

estudo de casos, tão relevantes para as ciências sociais como um todo. 

 

3 SOCIOLOGIA URBANA FRANCESA 

 

A tradição francesa também exerce forte influência tanto no que diz respeito ao 

pensamento comunicacional contemporâneo quanto nas reflexões sociais ligadas ao 

fenômeno urbano. Nesta tradição Henri Lefebvre destaca a ação dos sujeitos no 

processo de construção social do espaço, vendo assim o espaço como mediação de 

práticas sociais, sempre envolta em contradição.  

Para Lefebvre (2013, p.124) o espaço-tempo social é "efeito da ação das 

sociedades sobre a ‘natureza primeira’, sobre os dados sensíveis, a matéria e as 

energias", este espaço-tempo é produto social na medida em que se constitui por "um 

conjunto de relações". (LEFEBVRE, 2013, p.125). O autor aborda ainda as formas de 

representação (signos verbais e não verbais) do espaço e a dimensão simbólica do 

mesmo – a partir da qual o espaço carrega significados que servem de referência para a 
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comunicação entre os sujeitos, ou seja, “um simbolismo (espacial) se desenvolve 

expressando e invocando normas, valores e experiências sociais”. (SCHMID, 2012, 

p.97). Dessa forma, Lefebvre contribui com suas reflexões sobre as redes de interação 

que emergem na vida cotidiana, como um processo fundamental para se pensar a 

própria comunicação. 

Outro expoente da tradição francesa que ajuda a compreender questões tanto da 

Sociologia Urbana quanto da Comunicação é Pierre Bourdieu. O autor propõe o 

conceito de “efeito de lugar” a partir do qual reflete sobre as lutas pela apropriação do 

espaço, numa relação entre espaço físico e espaço social (BOURDIEU, 1993). Tais 

disputas são travadas no terreno do poder simbólico, nas dinâmicas de dominação e 

segregação que envolvem tanto o capital social – constituído por laços sociais criados a 

partir das interações entre os sujeitos – quanto capital econômico, cultural entre outros. 

(RIBEIRO, 2008).  

Para Bourdieu a vida social é constituída de relações, ou mais precisamente, de 

redes de laços materiais e simbólicos. O autor, citado por Wacquant (2013, p.3) 

apresenta-nos duas formas de relações: i) aquelas objetivadas nas posições que as 

pessoas ocupam e que dão forma a percepção e a ação externas, fundando as instituições 

ou “campos”; e ii) aquelas que se dão no interior dos corpos individuais, como 

“esquemas mentais de percepção e apreciação (cuja articulação, em camadas, compõe o 

"habitus"), através dos quais nós experimentamos internamente e construímos 

ativamente o mundo vivido”. Assim, nas palavras do próprio Bourdieu: 

 
[...] a sociedade existe sob duas formas inseparáveis: por um lado, 
instituições, que podem assumir a forma de coisas físicas – monumentos, 
livros, instrumentos etc.; e, por outro, disposições adquiridas, maneiras 
duradouras de ser ou de estar, encarnadas em corpos. [...] O corpo socializado 
(o que nós chamamos de o indivíduo ou a pessoa) não é oposto à sociedade: é 
uma de suas formas de existência. (BOURDIEU, 1983, p.29). 

 

Ainda nesta matriz temos Manuel Castells, sociólogo de origem espanhola, 

considerado um dos mais importantes representantes da Sociologia Urbana francesa, 

especialmente com a obra “La question urbaine” (1972), traduzida para o português 

como “A questão urbana” (1983). Neste livro, Castells desenvolve uma abordagem 

teórica abrangente sobre o espaço intra-urbano. O autor, afirma que o Estado possui 

papel central no processo de urbanização, exigindo uma perspectiva que abarque a 

análise do espaço, das lutas sociais e dos processos políticos. Dessa forma, compreende 
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o espaço como produto histórico e social definido pelas relações de diferentes 

instâncias, em especial a econômica, a política e a ideológica. O espaço seria definido 

também, e principalmente, pelas relações sociais que resultam destas instâncias.  

Na obra, Castells (1983, p. 53) volta-se para as análises qualitativas do espaço e 

das relações sociais que emergem juntamente às configurações espaciais que constituem 

as áreas metropolitanas. Assim, o autor afirma a importância em se analisar o espaço 

como expressão da estrutura social, envolvendo assim tanto os sistemas econômicos e 

políticos quanto os ideológicos. 

A relação entre a microssociologia da Escola de Chicago e Interacionismo 

Simbólico – reconhecida como “fundadora da reflexão teórica sobre a comunicação”. 

(RUDIGER, 2004, p.37, grifo nosso) – e a Sociologia Urbana francesa, que também 

deixou amplo legado para o campo comunicacional, parece promissora para 

compreender a configuração própria da área da Comunicação, além de que, tais 

tradições ajudam a refletir sobre os conceitos e métodos propícios para se investigar a 

relação entre os sujeitos e a cidade. 

 

4 ABORDAGEM COMUNICACIONAL: OS ESTUDOS BRASILEIROS 

 

Interessante notar que todos os teóricos supracitados dedicaram-se, em certa 

medida, a pensar o fenômeno comunicacional a partir das relações sociais. Assim, estes 

autores exercem expressiva influência sobre os estudos das interações, fundamentais 

para o campo da Comunicação.  

Autores brasileiros também têm se dedicado à construção de uma perspectiva 

interacional para a Comunicação. Entre eles, destacam-se: Lucrécia Ferrara, que propõe 

uma epistemologia das interações através da noção de vínculo; José Luiz Braga que 

pensa a interação em relação direta com o fenômeno da midiatização ou ainda: a 

midiatização como processo interacional de referência; e Vera França que, ancorada no 

Interacionismo Simbólico de Mead e no modelo Praxeológico da Comunicação de 

Quéré, propõe implicações paradigmáticas para o estudo das interações, ou seja, as 

bases de um Paradigma Relacional (interacional) da Comunicação.  

Embora estes autores guardem algumas especificidades entre suas abordagens, 

todos contribuem fortemente para a construção de um capital teórico em torno das 

interações comunicacionais. Nesse sentido, as reflexões destes autores apontam para a 

diversidade das possibilidades de interação, cada vez mais ampliadas pelo 
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desenvolvimento das mídias e pela consolidação do processo de midiatização das 

sociedades, no entanto, pondera-se que as interacionalidades interpessoais em situações 

presenciais continuam a mover questões e aspectos relevantes para o campo da 

Comunicação.  

Trata-se aqui da interação compreendida como um processo de partilha de 

sentidos entre sujeitos que atuam na constituição de um fluxo comunicacional. A 

interação, segundo França e Simões (2014, p.101) diz respeito à “ação conjunta, 

compartilhada, reciprocamente referenciada”, envolvendo a intervenção prática do 

sujeito no mundo (ação) e o ato que vincula o “eu” ao “outro” (relação). Nessa 

concepção podemos afirmar que o sujeito é ativo e tem a relação como seu cerne. O 

sujeito só pode ser compreendido como tal no contato com o outro, ou seja, um 

indivíduo se torna sujeito na medida em que se relaciona com seus semelhantes, na 

medida em que (inter)age na vida cotidiana. 

Este conceito pode ser adotado também para pensar situações específicas de 

interação, ou seja, a comunicação em nível interpessoal no plano presencial. No entanto, 

para abordar este tipo de interação é de suma importância considerar a dimensão 

sensório-corporal como sendo, inevitavelmente, associada à vivência dos sujeitos.  

O conceito de sociabilidade também ganha destaque nesta reflexão teórica. Ao 

pensar as formas ou formatos das relações sociais que vão se estabelecendo ao longo do 

tempo, Georg Simmel, sociólogo alemão influente nos estudos desenvolvidos na Escola 

de Chicago e Interacionismo Simbólico, denomina de sociabilidade uma forma de 

relação desinteressada – que ocorre mesmo que não existam finalidades práticas ou 

objetivos bem delimitados, de modo que os laços formados entre os sujeitos dessa 

relação são um fim em si, envolvendo portanto, aspectos emocionais e afetivos. Tal 

forma de relação social é inscrita no domínio do sensível, marcada pelo lúdico e pelo 

estético opondo-se às relações formais/funcionais – baseada nos interesses e obtenção 

de resultados. 

Ampliando tal concepção, que tem sua origem marcadamente sociológica, Vera 

França (2014) destaca a potência do conceito de sociabilidade para pensar toda sorte de 

relações sociais que dão forma ao estar-junto em sociedade. 

 

[...] é possível ler na sociabilidade um convite a pensar, nas diversas 
situações vividas socialmente, e inclusive no seio das relações formais e 
racionais, uma dimensão sensível e espontânea, onde a relação se impõe e 
ganha existência para além de seus objetivos, em que formas 
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institucionalizadas sofrem torções e modificações, conteúdos são revistos e 
finalidades são alteradas. (FRANÇA, 2014, p. 128). 

 

A autora alerta para a dimensão interacional do conceito e aponta a vinculação 

entre comunicação e sociabilidade, destacando a mútua afetação entre as interações 

simbolicamente mediadas pela linguagem (a comunicação) e os modelos ou formas 

instaurados na sociedade, de modo que “aquilo que chamamos (entendemos como 

sociabilidade) ‘atravessa’, portanto, a conformação das relações comunicativas e nos 

permite perceber suas várias dimensões”. Nesse sentido o conceito nos lembra que “a 

comunicação é instância de realização [e de recriação] do social”. (FRANÇA, 2014, p. 

129). Na confluência entre sociabilidade e comunicação, é possível atentar para a 

inscrição dos processos comunicativos no seio de um terreno cultural específico. Assim, 

esta abordagem propriamente comunicacional vinculada ao repertório teórico 

proporcionado pela Escola de Chicago/Interacionismo Simbólico e pela Sociologia 

Urbana francesa parece promissor para que se possa compreender as dinâmicas 

relacionais nos processos comunicativos em suas diversas formas e lógicas no âmbito 

de um espaço sócio-cultural específico, a saber, na relação entre os jovens que compõe 

o coletivo “Neves na Fita” e a cidade de Ribeirão das Neves (Região Metropolitana de 

Belo Horizonte – MG). 

 

5 “NEVES NA FITA”: O CONTEXTO URBANO PERIFÉRICO 

 

A relação entre os sujeitos e a cidade é um dos pontos chave para a discussão 

aqui empreendida. O fenômeno urbano e as cidades são alvo de diversos outros estudos 

na área da Comunicação voltados, principalmente, para análise das marcas e registros da 

presença dos sujeitos na cidade – intervenções simbólicas e discursivas dos sujeitos 

como no caso das pichações e grafites; intervenções performativas e/ou artísticas 

registradas em fotos ou vídeo; marcas de ressignificações da publicidade de rua etc. 

No entanto, as práticas interacionais aqui tratadas são de outra ordem, referem-se 

a um tipo de comunicação que provoca transformações mais sutis, dizem respeito às 

formas mais sensíveis de relação e constituição dos sujeitos e da própria cidade. Este 

trabalho volta-se para situações de interação em um contexto organizacional singular, 

cuja dinâmica própria dá a ver a importância de se atentar para a interação em nível 

interpessoal e no plano presencial, bem como para a dimensão sensório-corporal, 

diretamente associada à vivência dos sujeitos. Neste tipo de contato, as pessoas, por sua 
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condição corporal, não podem evitar comunicar-se, já que o ser humano é todo corpo e 

o encontro interpessoal se produz na própria corporeidade. 

As práticas do “Neves na Fita” estão estritamente relacionadas às interações no 

ato do encontro, tais dinâmicas evidenciam sua configuração como um coletivo, uma 

vez que este tipo de organização geralmente se reúne afim de ocupar determinados 

espaços ou discutir determinados temas de interesse comum. Do latim collectivus 

significa aquilo “que agrupa, ajunta”. A palavra “coletivo” é apresentada no dicionário 

como “conjunto de indivíduos que formam uma unidade em relação a interesses, 

sentimentos ou ideais comuns (ex.:coletivo de artistas)”. E ainda como sinônimo de 

coletividade e de comunidade3.  

Assim, mais que um plano de fundo em que se dá a agregação e a ação do 

“Neves na Fita”, a cidade de Ribeirão das Neves é parte constituinte da experiência dos 

sujeitos em suas praças, ruas e parque, experiências estas que refletem a criação de 

espacialidades. 

A princípio, quando se olha para o município de Ribeirão das Neves enxerga-se 

um espaço geograficamente fraturado, separado em três macrorregionais (Justinópolis, 

Centro e Veneza) e o acesso por transporte público a qualquer uma delas é precário. Vê-

se um cenário de falta, um número considerável de bairros não possui condições 

mínimas para proporcionar uma vida digna e saudável aos seus moradores. Falta 

saneamento básico, pavimentação, condições para a atuação dos equipamentos de 

saúde, educação e lazer. Trata-se de uma cidade dormitório, periférica que subsiste em 

função da capital mineira. Sua população é composta, majoritariamente, por pessoas 

pobres que trabalham principalmente no setor de serviços e comércio de Belo 

Horizonte4.  

O município de Ribeirão das Neves surgiu em torno da Penitenciária Agrícola de 

Neves, na década de 1930, atraindo a migração das famílias dos presidiários e, ainda 

hoje, existe sob o estigma da violência5 tendo como principais referências e fonte de 

renda federal o presídio Dultra Ladeira e a penitenciária José Maria Alkimin. 

                                                             
3 "Coletivo". In: Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, 2008-2013. Disponível em: 
<http://www.priberam.pt/dlpo/coletivo>. Acesso em 30 out. 2016. 
4 O último Censo (2010) mostrou que 296.317 pessoas vivem no município, sendo que 17,26% trabalham 
no comércio e 49,07% no setor de serviços. Este Censo mostrou também que o Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDHM) de Ribeirão das Neves é de 0,684 e a renda per capta de R$479,77. 
(PNUD; Ipea; FJP, 2010). 
5 Ribeirão das Neves figura entre os 20 municípios brasileiros com maiores taxas de mortalidade de 
jovens por violência entre 12 e 18 anos segundo o Índice de Homicídios na Adolescência (IHA, 2008). 
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Mesmo diante deste contexto, Ribeirão das Neves também se configura como 

uma cidade a ser ocupada e vivida pelos seus moradores. A cidade é a expressão do 

próprio fenômeno urbano. É um “espaço”, que como bem define Milton Santos (1988), 

constitui-se pela relação entre fluxos e fixos. Entre corpos e construções marcados pelas 

disputas de sentidos e de poder. Neste aspecto, é possível afirmar que a infraestrutura da 

cidade atua diretamente nas relações intersubjetivas na medida em que os sujeitos em 

suas diferentes formas de ocupação constituem e vivenciam o espaço, criando assim 

espacialidades, o que faz desse território urbano sempre e cada vez mais polifônico e 

polissêmico. 

É neste contexto que surge o coletivo “Neves na Fita”, composto um grupo de 

jovens que viu no slackline uma alternativa de sociabilidade, lazer, apropriação e 

resistência na cidade. O coletivo inaugurou a prática do esporte no município em 2011, 

na regional Centro e, desde então, inspirou a criação de outros grupos em vários bairros 

e nas outras regionais da cidade. 

Numa observação inicial6 pude perceber uma forma de organização no interior 

do coletivo em que a presença de um líder é fundamental. Esta figura é encarnada pelo 

jovem Alisson Ferreira, 25 anos, natural de Ribeirão das Neves e que, apesar do 

trabalho como ajudante de pedreiro, conseguiu aprender e ensinar o slackline na cidade. 

É em torno desse líder, ou mestre, como os demais integrantes do coletivo costumam 

chamá-lo, que se constituiu o “Neves na Fita”. Nas palavras do próprio Alisson, o 

coletivo foi criado para “promover, divulgar o esporte pela a cidade e mostrar para as 

pessoas que Neves não é só cadeia”.7  

O atleta afirma que após a sua conquista da vaga para o mundial de slackline em 

2015 o coletivo ganhou um pouco de reconhecimento8, porque mesmo depois de ter 

ganhado o campeonato sulamericano em 2014 não houve repercussão. Segundo ele, na 

mídia, quando se fala de Ribeirão das Neves é sempre algo negativo, morte, tráfico, 

tragédia e por isso fica contente quando alguma coisa boa aparece9.  

                                                             
6 Encontros presenciais com o coletivo realizados nos dias25 e 26 de julho de 2015. 
7 Dados da ultima entrevista concedida no dia 03 nov. 2016 em Ribeirão das Neves. 
8 Ele se referia ao espaço cedido pela prefeitura no parque ecológico de Ribeirão das Neves exclusivo 
para a prática do slackline. Acontece que o coletivo recebeu apenas a liberação para utilização do espaço. 
As toras de madeira necessárias para fixar as fitas foram doadas pela igreja local e a mão de obra para a 
montagem do local foi toda dos jovens. No dia 26 de julho de 2016 foi o primeiro encontro do “Neves na 
Fita” neste espaço conquistado por eles. 
9 Trata-se da matéria “Ajudante de pedreiro é campeão de slackline” veiculada na TV Alterosa no dia 23 
de julho de 2015. Disponível em: http://www.alterosa.com.br/app/belo-horizonte/noticia/jornalismo/ja---
1ed/2015/07/23/noticia-ja-1edicao,137702/ajudante-de-pedreiro-e-campeao-de-slackline.shtml 
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Para Alex Ferreira “Neves é um lugar atrasado, mas o slackline pode ser um 

motivo para se orgulhar, porque mesmo quando compete fora do país o Alisson faz 

questão de citar sua cidade de origem”.10 

A presença do coletivo provavelmente não geraria estranhamento em outro 

contexto, talvez não justificasse ser alvo de uma investigação acadêmica se fosse 

composto por outros sujeitos em uma localidade cujas atividades como o slackline são 

corriqueiras e já fazem parte do projeto disciplinar da cidade. No entanto, é justamente a 

relação entre as circunstâncias macrossociais – infraestrutura política, cultural, 

econômica e social que dão forma e sentido a cidade de Ribeirão das Neves – e as 

dimensões microssociais – marcados pelas disputas e construções cotidianas de sentidos 

que condicionam “Neves na Fita”– que reside a singularidade deste coletivo.  

Diferente dos demais grupos de jovens que se reúnem em torno de atividades 

lúdicas de interesse – como os amigos que se encontram para ouvir e dançar o funk em 

espaços privados, ou aqueles jovens que saem juntos pelas ruas para andar de skate ou 

bicicleta – o “Neves na Fita” se desenvolveu e se fortalece a partir de uma postura 

política. Mesmo que despretensiosamente, o coletivo criou uma identidade e 

organização próprias, agregando uma pequena parcela da juventude da cidade e fazendo 

frente às dificuldades estruturais, na medida em que coloca os corpos destes jovens em 

evidência. Esses mesmos corpos possuem, na dinâmica de funcionamento da cidade, 

lugares pré-definidos dentro das instituições formais. Até os 18 anos, estes corpos 

devem ser disciplinados pela escola, concomitantemente, estes mesmos corpos devem 

buscar melhores condições de vida no espaço, também disciplinar, do trabalho – mais 

do que fonte de renda, o trabalho é encarado como um valor na sociedade. Aqueles 

jovens que não se enquadram em uma ou outra instituição, muitas vezes acabam tendo 

seus corpos (indisciplinados) confinados numa terceira instituição, justamente aquela 

que paira sobre o imaginário da juventude de Ribeirão das Neves, a cadeia. 

A presença e a longevidade do coletivo “Neves na Fita” dão a ver seu caráter de 

resistência diante deste cenário de adversidades, em que o perfil de seus participantes – 

na maioria jovens, negros ou pardos, pobres e do sexo masculino – sofre com a 

incapacidade das instituições e equipamentos formais11.   

                                                             
10 Dados de pesquisa de campo realizada no dia 26 de julho de 2013 em Ribeirão das Neves. 
11 Este é também o perfil dos jovens que acabam, muitas vezes, sendo alvo do recrutamento pelo tráfico 
de drogas, ou outras formas de criminalidade, o que pode ser indício do expressivo número de mortes 
dessa parcela da população na cidade. 
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No âmbito do coletivo “Neves na Fita” há uma busca pela efetiva ocupação dos 

espaços públicos, há um gesto de apropriação e redefinição de uma prática considerada 

“elitista”, e por isso, a princípio negada a eles. Há um gesto de tomar para si esta 

vivência lúdica e política, da qual estão à margem devido à configuração de um sistema 

capitalista de exclusão. A ocupação sistemática, das ruas, praças e do único parque da 

cidade parece promover, no âmbito da experiência, uma espécie de revitalização 

informal destes espaços, acionando outros moradores a também usufruírem destes 

pontos da cidade, muitas vezes abandonados pelo poder público. Assim, a prática de 

slackline na periférica cidade de Ribeirão das Neves é também uma prática de 

resistência, de promoção da visibilidade e transformação prática da estima pela cidade e 

da autoestima destes jovens. 

 

Sempre que dizíamos que éramos de Neves as pessoas falavam que 
morávamos na cadeia e ficavam zuando a gente. Hoje quando se fala de 
Slackline todos querem vir aqui para treinar e alguns até falam em mudar 
para cá. Graças a Deus mudamos esse conceito que Neves é só cadeia, pelo 
menos no meio da galera que pratica o Slackline. Mas falta muito para todos 
verem e darem o valor e respeito que merecemos. [...] Neves tem muita gente 
de potencial, mas precisa muito de investimento e apoio dos governantes. 
(Alisson Ferreira).12 

 

A cidade que representam no circuito de competições é integrada à imagem que 

os colegas e adversários fazem do fundador do coletivo “Neves na Fita”. Alisson 

Ferreira é, respeitosamente, chamado de “Abominável Homem das Neves” por ser 

“imbatível” na criatividade e ousadia das manobras sobre a fita. 

Não é que o coletivo consiga mudar radicalmente a realidade concreta da cidade, 

não há investimentos sistemáticos em torno desta prática e a visibilidade fora do circuito 

de competições é ainda muito pequena. O coletivo “Neves na Fita” não se fortalece 

apenas em função da cidade na qual atuam, mas apesar desta cidade. Trata-se de uma 

prática singular por provocar mudanças micropolíticas e sociais, na experiência destes 

sujeitos que passam a possuir uma vivência específica dos espaços públicos de Ribeirão 

das Neves. Na experiência do coletivo com o município parece emergir uma sabedoria 

própria, capaz de acionar transeuntes e vizinhos dos espaços públicos por ele ocupado. 

Reside aí a potência transformadora do coletivo, no cotidiano, na esfera micro das 

relações intersubjetivas e na capacidade de agregação. Os jovens que compõem o 

                                                             
12 Dados da ultima entrevista concedida no dia 03 nov. 2016 em Ribeirão das Neves. 
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“Neves na Fita” parecem ter consciência de seu direito à cidade e fazem valer esse 

direito na ocupação direta e na prática da sociabilidade. 

Como mencionado anteriormente, o conceito de sociabilidade – cuja origem é 

marcadamente sociológica – é aqui compreendido a partir das reflexões de Vera França 

(2014), para quem tal conceito pode contribuir para as reflexões acerca de das múltiplas 

formas de relações sociais, formas de estar-junto em sociedade. 

Considerando, portanto, este panorama empírico, contextual e conceitual sigo 

agora para a reflexão em torno de um dos pontos chave de toda pesquisa: a questão 

metodológica. 

 

6 O MÉTODO ETNOGRÁFICO 

 

O método pode ser compreendido como uma forma de aproximação do 

pesquisador à realidade que pretende estudar e compreender. Neste caso, o método 

etnográfico parece promissor no que se refere à observação dos sujeitos em processo de 

interação, atentando para as dinâmicas, regularidades, assimetrias, contradições e 

dissidências inerentes a esse processo. 

Fortemente vinculada a uma área do conhecimento específica – a Antropologia – 

o método etnográfico tem sido adotado em contextos diversos e por pesquisadores de 

outras áreas das Ciências Humanas e Sociais devido à sua abrangência e possibilidade 

de efetiva aproximação – abarcando a complexidade do objeto de estudo e seu contexto 

específico.  

A própria metodologia se dá a partir de uma inter-relação entre o pesquisador e 

os sujeitos pesquisados, num fluxo interacional dentro do contexto mesmo que se 

pretende estudar, sem a pretensão explicativa, mas num gesto compreensivo e de análise 

crítica.  

 
[...] o que coloca a etnografia como uma forma fundamental de construção de 
conhecimento nas ciências sociais é justamente esta sua abertura ao mundo 
das interações sociais e culturais que unem o pesquisador às culturas e 
sociedades por ele investigadas e que reside em algumas perguntas cruciais 
sem que para elas se tenha uma resposta única. (ROCHA; ECKERT, 2008, p. 
21). 

 

O olhar etnográfico, mais especificamente aquele proposto pela etnografia 

urbana, parece-me uma forma adequada para acessar a realidade cotidiana do coletivo 
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“Neves na Fita”. Isso porque, mais que uma visão distanciada com base em estatísticas 

e dados, pretendo compreender as dinâmicas interacionais e de sociabilidade na relação 

entre os jovens que compõe o coletivo e deles com a cidade, atentando para as 

hierarquias, relações de poder, disputas de sentido etc. Para Magnani (2002),  

 
[...] a especificidade do conhecimento proporcionado pelo modo de operar da 
etnografia [...] permite-lhe captar determinados aspectos da dinâmica urbana 
que passariam desapercebidos, se enquadrados exclusivamente pelo enfoque 
das visões macro e dos grandes números. (MAGNANI, 2002 p.16). 

 

O autor propõe uma espécie delimitação para o campo da “antropologia das 

sociedades complexas”, que segundo ele apresenta-se “amplo e vago” de modo que 

reserva à denominação de antropologia urbana, em sentido restrito, “para o estudo de 

grupos sociais e suas práticas quando propriamente inscritos na trama da cidade”, ou 

seja, para a ação destes grupos articulados na e com a cidade a partir de sua paisagem, 

seus equipamentos ou organizações urbanas. Assim o urbano não é tratado como “mero 

cenário, mas como uma parte constitutiva dessas práticas”. (MAGNANI, 2002 p.25). 

 

[...] o que se propõe é um olhar de perto e de dentro, mas a partir dos arranjos 
dos próprios atores sociais, ou seja, das formas por meio das quais eles se 
avêm para transitar pela cidade, usufruir seus serviços, utilizar seus 
equipamentos, estabelecer encontros e trocas nas mais diferentes esferas – 
religiosidade, trabalho, lazer, cultura, participação política ou associativa etc. 
(MAGNANI, 2002 p.18). 

 

Esta proposta se aproxima da abordagem etnometodológica, subdivisão da 

Sociologia que refere-se “ao estudo (logos) dos métodos usados pelas pessoas/grupos 

(ethnos) em suas vidas cotidianas, entendidos como processo de produção de sentido”. 

(GASTALDO; WATSON, 2015, p.13, grifos dos autores). Essa perspectiva 

metodológica considera, portanto, os processos de interação entre sujeitos em contexto 

como fator fundamental para a produção de sentido, com destaque para o uso da 

linguagem – composta por elementos verbais e não verbais entendidos como “práticas 

metódicas”.  

Concordo com Gastaldo e Watson (2015, p.25) quando estes afirmam que os 

sujeitos são “‘entendedores práticos’, que usam ativamente seu saber de senso comum 

para produzir as situações sociais típicas que compõem suas vidas cotidianas a cada 

nova situação em que se apresenta”. Nesse sentido, a própria ordem social é vista como 

“localmente-organizada”, de modo que: “As ações dos membros produzem as situações 
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sociais, e, reflexivamente, as situações sociais dão sentido local a essas ações”. 

(GASTALDO; WATSON, 2015, p.26). 

Importante destacar que o método etnográfico envolve técnicas promissoras na 

busca por compreensão das dimensões objetivas e sensíveis das interações 

comunicacionais13. A principal delas é a observação participante: Lapassade citado por 

Fino (2008, p.4) afirma que “a expressão “observação participante” tende a designar o 

trabalho de campo no seu conjunto, desde a chegada do investigador [...] quando se 

inicia as negociações que lhe darão acesso a ele, até o momento em que o abandona, 

depois de uma estada longa”. Assim, a observação participante do tipo “ativa” é adotada 

pelos investigadores que se esforçam por adquirir um determinado estatuto no seio do 

grupo ou da organização em estudo. Esse “estatuto” é o que lhes permitirá participar das 

atividades como membro. (FINO, 2008, p.5).  

As informações são assim apreendidas pelo observador na medida em que ele 

convive e partilha das atividades das pessoas que compõem a organização estudada, por 

isso essa é uma “técnica privilegiada para se investigar os saberes e as práticas na vida 

social e reconhecer as ações e as representações coletivas na vida humana”. (ROCHA; 

ECKERT, 2008, p.2).  

 

7 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES  

 

Este texto apresentou algumas das primeiras aproximações com o repertório 

teórico conceitual, com as impressões e reflexões metodológicas em torno de um objeto 

complexo ao qual pretendo investigar. Para além das revisões bibliográficas, as 

inferências aqui apresentadas são fruto de uma aproximação exploratória, com a 

finalidade de promover um contato inicial com o coletivo “Neves na Fita”. O encontro 

ocorreu nos dias 25 de julho de 2015 – durante o Campeonato Mineiro de Slackline no 

Parque Ecológico da Pampulha em Belo Horizonte – e 26 de julho do mesmo ano – 

durante um dos encontros do coletivo no único parque da cidade de Ribeirão das Neves, 

na regional Centro. A partir de então, contatos esporádicos com os jovens tem sido 

realizados por meio da rede social digital Facebook, em que conversas sobre a prática 

do slackline na cidade se dão. 

                                                             
13 Entre estas técnicas estão: a revisão bibliográfica, a pesquisa documental, a observação participante, a 
entrevista e a análise da conversa. 
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Desde estes contatos com o coletivo foi possível perceber a necessidade da 

realização da observação participante ativa e sistemática, para que se possa de fato 

compreender as dinâmicas e formas de interação e sociabilidade engendradas por essa 

organização. O intuito é entender como os jovens que compõem o “Neves na Fita” 

vivenciam e transformam, mesmo que sutilmente, os sentidos deste contexto urbano 

periférico. Assim, mais do que de perto, é a partir do interior do coletivo, junto destes 

jovens que se pretende compreender essa forma própria de viver a cidade. 

 

REFERÊNCIAS 

 

BLUMER, Herbert. A Natureza do Interacionismo Simbólico. In: MORTENSEN, C. 
D. (Org.).Teoria da Comunicação: textos básicos. São Paulo: Mosaico, 1980. 
 
BOURDIEU, Pierre .Questões de sociologia. Tradução de Jeni Vaitsman. Rio de 
Janeiro: Marco Zero, 1983. 
 
BOURDIEU, Pierre. Efeito de Lugar. In: BOURDIEU, Pierre (Org.). A miséria do 
Mundo. RJ: Ed. Vozes, 1993. p. 159-166. 
 
CASTELLS, Manuel (1972). A questão urbana. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983. 
 
FERRETTO, Diego. A pesquisa urbana marxista na França:a contribuição de 
Manuel Castells. 2010. 15f. Monografia (Mestrado) apresentada à disciplina Avaliação 
da Teoria Intra-Urbana – Universidade de São Paulo, Programa de Pós-Graduação em 
Arquitetura e Urbanismo, São Paulo. 
 
FINO, C. A etnografia enquanto método: um modo de entender as culturas (escolares) 
locais. In: ESCALLIER, Christine; VERÍSSIMO, Nelson. (org.). Educação e Cultura. 
Funchal: DCE - Universidade da Madeira, p. 43-53, 2008. 
 
FISHER, M. B.; STRAUSS, A. L. O Interacionismo. In: BOTTOMORE, T.; NISBET, 
R. (Orgs.). História da Análise Sociológica. Rio de Janeiro, Zahar Editores, 1980. 
 
FRANÇA, Vera. Sociabilidade. In: FRANÇA, Vera; MARTINS, Bruno; MENDES, 
André (Orgs.). Grupo de Pesquisa em Imagem e Sociabilidade (GRIS): Trajetória, 
conceitos e pesquisa em comunicação. Belo Horizonte: Faculdade de Filosofia e 
Ciências Humanas – PPGCom – UFMG, 2014. 
 
FRANÇA, Vera; SIMÕES, Paula Guimarães. Interação. In: FRANÇA, Vera; 
MARTINS, Bruno; MENDES, André (Orgs.). Grupo de Pesquisa em Imagem e 
Sociabilidade (GRIS): Trajetória, conceitos e pesquisa em comunicação. Belo 
Horizonte: Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas – PPGCom – UFMG, 2014. 
 
FREHSE, Fraya. Erving Goffman, sociólogo do espaço. Revista Brasileira de Ciências 
Sociais, v.23, n.68, p.155-166, out. 2008. 



IX Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação de Minas Gerais 
https://ecomig2016.wordpress.com/ | ecomig2016@gmail.com 

 

 
GASTALDO, Édison. Goffman e as relações de poder na vida cotidiana. Revista 
Brasileira de Ciências Sociais, v.23, n.68, p.149-153, out. 2008. 
 
GASTALDO, Édison; WATSON, Rod. Etnometodologia & Análise da Conversa. 
Petrópolis: PUC-Rio, 2015. 
 
GOFFMAN, Erving. Comportamento em lugares públicos. Petrópolis: Vozes, 2010. 
 
GOFFMAN, Erving. Ritual de interação: ensaios sobre o comportamento face a 
face. Petrópolis: Vozes, 2011. 
 
HAGUETTE, Teresa Maria Frota. Metodologias Qualitativas na Sociologia. 
Petrópolis: Vozes, 1992. 
 
LEFEBVRE, Henri. O direito à cidade. São Paulo, Ed. Documentos, 1969. 
 
LEFEBVRE, Henri. Prefácio – A produção do espaço. Estudos avançados. São Paulo, 
v. 27, n. 79, p. 123-132, 2013. 
 
MAGNANI, José Guilherme Cantor. De perto e de dentro: notas para uma etnografia 
urbana. Revista Brasileira de Ciências Sociais, [Sl.], v, 17, n. 49. Jun. 2002. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v17n49/a02v1749>. Acesso em: 20 
ago. 2016. 
 
MEAD, George Herbert. Mind, self and society. University of Chicago Press: Chicago, 
1934. 
 
RIBEIRO, Luis Cesar de Queiroz. Proximidade Territorial e Distância Social: reflexões 
sobre o efeito do lugar a partir de um enclave urbano. Revista VeraCidade, ano 3, n. 3, 
maio 2008. 
 
ROCHA, A.; ECKERT, C. Etnografia: saberes e práticas. In: PINTO, Céli; 
GUAZZELLI, César (Orgs.). Ciências Humanas: pesquisa e método. Porto Alegre: 
Editora da Universidade, 2008. 
 
RÜDIGER, Francisco. As teorias da comunicação. Porto Alegre: Penso, 2011. 
 
RÜDIGUER, Francisco. Escola de Chicago e o Interacionismo Simbólico. In: 
RÜDIGUER, Francisco. Introdução à Teoria da Comunicação: problemas, correntes 
e autores. São Paulo: Edicon, 2004. 
 
SANTOS, Milton. Metamorfoses do espaço habitado: Fundamentos Teórico e 
metodológico da Geografia. Hucitec. São Paulo 1988. 
 
SCHMID, Christian. A teoria da produção do espaço de Henri Lefebvre: em direção 
a uma dialética tridimencional .GEOUSP – espaço e tempo, São Paulo, n. 32, p. 89-109, 
2012. 
 



IX Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação de Minas Gerais 
https://ecomig2016.wordpress.com/ | ecomig2016@gmail.com 

 

VALLADARES, Lícia do Prado (Org.). A Escola de Chicago: impacto de uma 
tradição no Brasil e na França. Belo Horizonte: Editora da UFMG; Rio de Janeiro: 
IUPERJ, 2005. 
 
WACQUANT, Loïc. Poder simbólico e fabricação de grupos: como Bourdieu 
reformula a questão das classes. Novos estudos – CEBRAP, n.96, São Paulo, jul. 2013. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-
33002013000200007>. Acesso em: 17 ago. 2016. 


