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Resumo 
 

Nas últimas duas décadas temos visto uma preocupação crescente e um decorrente 
aumento no número de pesquisadores que têm se interessado em conhecer a vida e o 
cotidiano das crianças a partir de suas próprias perspectivas. Todavia, acessar os mundos 
sociais de meninos e meninas não é uma tarefa necessariamente fácil, uma vez que a própria 
aceitação do pesquisador por parte das crianças não se faz sem impasses. Entre eles existem 
diferenças que envolvem questões comunicativas, comportamentais, cognitivas, relações de 
poder, interesses e o próprio tamanho físico, pontos que precisam ser profundamente 
refletidos e debatidos pelo pesquisador. Por outro lado, adultos e crianças também têm um 
modo diferente de conhecer, viver, experimentar e agir no mundo, o que traz novos desafios 
para os estudos que buscam analisar o ponto-de-vista das crianças. O presente trabalho 
parte de minhas reflexões e experiências como pesquisadora no campo de estudos das 
infâncias e tem por objetivo colocar em foco as próprias relações estabelecidas entre 
pesquisadores e crianças em campo. Neste trabalho, eu defendo a ideia de que a forma 
como o pesquisador entra, age e permanece no campo é crucial para que ele consiga 
desenvolver uma pesquisa com crianças, na qual elas não ocupem o lugar de “objeto de 
estudo”, mas sejam consideradas como “sujeitos ativos” nas produções de suas próprias 
biografias. 
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Abstract: 

 

In the last two decades we have seen an increasing concern and a resultant increase 
of the number of researchers who have been interested in knowing the life and the day-to-
day of children from children’s perspectives. However, it is not necessarily easy to access the 
social worlds of boys and girls, since many obstacles lie in the way of a researcher´s attempts 
to be accepted by the children. These include obvious differences in communication 
strategies, behavior, patterns of cognition, (real or perceived) power relations, interests and 
even physical stature, which the researcher needs to address. On the other hand, adults and 
children also have different ways of experimenting and finding out about the world, and 
living and acting in it, which brings new challenges for the researches that want to analyze 
the point-of-view of children. This study is a result of my thoughts and experiences as 
researcher in the field childhoods studies, and aims to focus on the relations established 
between researchers and children in the field. In this paper I defend the idea that the way a 
researcher enters the field and acts within in is crucial for developing this research with 
children, in which the children are not “objects of study”, but “active subjects” producing 
their own life-stories. 
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Abrindo o diálogo 
  

O presente simpósio intitula-se I Simpósio Luso-Brasileiro em estudos da criança: 
perspectivas sociológicas e educacionais e coloca sob relevo, como seu próprio subtítulo 
enuncia, um aspecto de extrema importância para a atualidade: as “pesquisas com 
crianças”. Trata-se de um tema caro a todos nós aqui reunidos, estudiosos e pesquisadores 
interessados nas infâncias. Mas trata-se também de um desafio que nos bate à porta,  uma 
vez que desenvolver pesquisas com crianças não é uma tarefa necessariamente fácil ou 
simples. Requer estudo, preparo e habilidade por parte do pesquisador, assim como tato, 
paciência e muito “jogo de cintura” para tecer os fios dessa conversa. Desenvolver pesquisas 
com crianças é um desafio que só consegue conhecer profundamente aquele que se arrisca 
no campo, aquele que se coloca cara a cara com as crianças, indagando-se curioso sobre as 
minúcias e os emaranhados de seus cotidianos. Isso porque, desenvolver pesquisas com 
crianças não é o mesmo que desenvolver pesquisas sobre crianças, daí a importância do foco 
de debate escolhido para este simpósio. 

Desenvolver pesquisas com crianças significa reconhecê-las como atores sociais 
plenos, como sujeitos ativos na construção de seus mundos sociais, dando a elas espaço 
para que ajam como co-autoras e etnógrafas de suas próprias biografias (Zinnecker, 2000). 
Acontece que ingressar nos mundos sociais das crianças, dando a elas esse lugar legítimo de 
co-autoria, não é uma tarefa necessariamente fácil, uma vez que muitos desafios se fazem 
presentes. Primeiramente porque adultos e crianças têm “um modo diferente de conhecer, 
viver, experimentar e agir no mundo” (Alanen, 1994, p.41), o que lança um impasse 
importante para nós, pesquisadores adultos, que desejamos desenvolver uma sociologia 
pautada no ponto de vista das crianças. Em segundo lugar porque para fazermos uma 
pesquisa com crianças, nós precisamos, antes de tudo, sermos aceitos por elas. Isso sem 
contar a aceitação dos diretores, dos coordenadores pedagógicos, dos supervisores, dos 
psicólogos, dos professores e dos pais, que normalmente precedem a própria aceitação das 
crianças, principalmente quando as pesquisas são desenvolvidas em ambientes escolares. 

Mas voltemos ao aceite das crianças, que possivelmente é o aceite mais desafiador 
que temos a frente. Eu não estou me referindo aqui apenas ao aceite que diz “sim, eu 
gostaria de participar dessa pesquisa”, mas aquele aceite que é profundo, que toca na 
intimidade dos sujeitos, permitindo que pesquisadores e crianças construam uma ponte 
interpessoal que dêem a eles a chance de tomarem gosto um pelo outro (Errante, 2000). Eu 
estou me referindo a um aceite que faz do pesquisador “alguém com quem [as crianças 
achem que] vale a pena conversar” (Geertz, 2006, p.107). E aqui surgem novos desafios, 
como o fato de existir, entre crianças e adultos pesquisadores, diferenças que envolvem 
questões comunicativas, comportamentais e cognitivas, assim como interesses muitas vezes 
diversificados. Além disso, o próprio tamanho físico, assim como as relações de poder entre 
adultos e crianças também se fazem presentes, uma vez que os adultos normalmente 
ocupam o lugar de pais, cuidadores, professores ou instrutores, e não necessariamente de 
parceiros das crianças. 

Neste trabalho eu gostaria, justamente, de focar minhas análises nas relações 
estabelecidas entre pesquisadores e crianças em campo. A idéia que eu gostaria de defender 
e discutir aqui é que a forma como o pesquisador entra, age e permanece no campo é crucial 
para que ele consiga desenvolver uma pesquisa com crianças, na qual elas não ocupem o 
lugar de “objeto de estudo”, mas sejam consideradas como sujeitos ativos nas produções de 
suas próprias biografias. Isso significa dizer que meninos e meninas só aparecerão efetiva e 



legitimamente nas pesquisas quando o pesquisador conseguir conferir a eles o lugar de 
intérpretes competentes de seus mundos sociais, o que depende fundamentalmente da sua 
própria capacidade de imersão nos contextos de vida infantis. Uma vez que as investigações 
interpretativas emergem das interações estabelecidas entre as pessoas, a construção do 
papel do pesquisador é um processo contínuo, que depende substancialmente da forma 
como ele se relaciona com as crianças no campo. Nesse sentido, eu gostaria, partindo de 
minhas reflexões e experiências como pesquisadora interessada nas crianças e em suas 
infâncias1, de abordar e discutir três ideias principais: 
 
a) que é importante que o pesquisador assuma uma postura de “adulto atípico” (Corsaro, 
1997)  que diminua as diferenças existentes entre adultos e crianças; 
 
b) que é importante que o pesquisador possibilite que as crianças falem por meio de suas 
múltiplas linguagens (Malaguzzi, 1995; Graue & Walsh, 2003; Sarmento, 2006), o que 
captura o “verdadeiro sentido” de dar “voz” às crianças nas pesquisas; 
 
c) que é importante que o pesquisador se descentre de seu olhar de adulto para poder 
perceber o olhar da criança (Sarmento & Pinto, 1997), o que possibilita o seu deslocamento 
de uma perspectiva de estudo “sobre as crianças” para uma perspectiva de estudo “com as 
crianças”.  
  
Analisemos mais profundamente esses três aspectos. 
 
 
Um adulto atípico entre as crianças: 
 

Entrar em campo nem sempre é algo fácil, principalmente quando se trata de 
estabelecer uma relação de reciprocidade e confiança entre adultos e crianças. Os 
pesquisadores não são figuras conhecidas e familiares para as crianças e, se por um lado, 
eles podem despertar curiosidade, por outro, eles também podem suscitar certo 
desinteresse ou desconfiança. As relações estabelecidas com as crianças vão depender 
fundamentalmente do modo como o pesquisador entra em campo e se comporta com elas; 
do tempo que ele se dedica à construção de laços e ao engajamento da conversa. Quando 
entramos em uma sala de aula repleta de meninos e meninas a nos olhar curiosos, o que 
dizemos? Onde nos posicionamos? Como agimos? Seguramente essas são perguntas que 
nos fazemos bem antes de colocarmos nossos pés no campo e que nos inquieta 
permanentemente quando estamos lá. Construir uma imagem de adulto atípico (Corsaro, 
2003), ou seja, um adulto que não é nem o professor, nem o coordenador pedagógico ou o 
psicólogo escolar, mas um adulto que está ali apenas interessado em olhar e conhecer a vida 
e os movimentos das crianças é uma tarefa que desafia tanto os pesquisadores quanto as 
próprias crianças, uma vez que isso também pode ser algo relativamente novo para elas. 

 

                                                           
1
 Os exemplos que serão trazidos ao longo do texto são oriundos do trabalho que desenvolvi durante minha 

pesquisa de doutorado, onde analisei, por meio de entrevistas em pares, as relações entre avós e netos na 

perspectiva das crianças (Ramos, 2011). 



É preciso atentar que as crianças não estão habituadas a dar entrevistas e a explicar o 
que elas sabem aos adultos em contextos diferentes daqueles vivenciados nas relações 
professor-aluno. Raramente é pedido às crianças que elas nos ensinem coisas sobre suas 
vidas assim como raramente os adultos possuem uma postura mais simétrica em relação a 
elas. Por outro lado, não é raro que crianças e adultos tenham perspectivas diferentes em 
relação a comportamentos considerados adequados ou a atividades percebidas como 
perigosas, o que faz com que muitas vezes elas evitem estar na companhia deles, 
dificultando ainda mais a aproximação do pesquisador das culturas de pares das crianças. 

Na minha experiência de campo, feita com crianças entre sete e dez anos de idade, a 
conquista deste lugar de “adulto atípico” se fez visível quando eu comecei a observar que a 
minha presença não atrapalhava as suas atividades e brincadeiras na sala de aula. Quando 
sozinhas, elas não paravam de brincar, correr ou gritar porque eu chegava ou estava com 
elas. Isso não significa que elas me ignorassem ou que eu não interagisse com elas. A 
diferença é que eu não controlava – ao menos diretamente – suas atividades ou 
comportamentos. Desde o início eu procurei assumir uma postura diferente daquela 
frequentemente adotada pelos adultos em relação às crianças. Por isso, para decisões do 
tipo: “Posso ir ao banheiro?”, “Posso ir ao ambulatório?”, “Posso ir tomar água?”, “Posso 
copiar essa atividade nesta folha?”, quem respondia era sempre a professora. Aos poucos as 
crianças também foram me conhecendo melhor, o que fez com que elas mesmas me 
posicionassem em outro lugar dentro da escola. 

Eu me interessava pelas coisas que elas estavam fazendo, fazia perguntas, dava 
pequenas sugestões e também deixava que elas fizessem perguntas sobre minha vida e meu 
trabalho. Nós conversávamos sobre minha pesquisa, sobre porque eu estava interessada em 
conhecer aquilo que elas sabiam, sobre como seriam as entrevistas, de modo que elas 
pudessem decidir se elas gostariam ou não de participar dessa atividade. Ao contrário dos 
professores, eu não interagia com elas apenas na sala de aula: eu também estava lá na 
entrada, no recreio, no refeitório e na saída da escola, o que abria o nosso leque de contato. 
Quando as crianças estavam na minha companhia, muitas vezes elas me convidavam para 
conversar, para jogar figurinhas ou para me mostrar os brinquedos que haviam trazido de 
casa, coisas que elas raramente faziam com os outros adultos. Com o tempo nós fomos 
criando uma relação de maior cumplicidade, o que fez com que o fato de eu não ser mais 
criança não proibisse a minha participação – ainda que limitada – de algumas situações 
vividas por elas em suas culturas de pares. 

No exemplo que narrarei a seguir, que retrata um momento em que fiquei sozinha 
com três meninas – uma de sete e duas de oito anos de idade – durante o período do 
recreio, podemos ver como esse lugar de adulto atípico foi vivido por mim em uma situação 
de campo. Estava chuviscando e toda a turma tinha decido para o pátio coberto. Como elas 
ainda não haviam lanchado, me pediram se eu poderia pegar a chave da sala de aula com a 
professora para que elas pudessem fazer suas refeições. Assim, ficamos nós quatro na sala 
de aula. Enquanto elas lanchavam, eu fazia algumas anotações no meu Diário de Campo. Foi 
quando o lanche terminou e elas começaram a brincar: 

 
Catarina foi a primeira a levantar e a cutucar as colegas, convidando-as para 
brincar de pega-pega. Súbito elas começaram a correr pela sala, 
movimentando-se entre as classes. Eu continuei parada escrevendo, mas 
cuidando o que acontecia. Tanto elas quanto eu sabíamos que não era 
permitido correr dentro da sala de aula. Daí a pouco Érica pegou uma régua 
e disse que era uma varinha mágica, que quem fosse encostado por ela 



viraria estátua. O “pega-pega” havia se transformado em “se colar”, 
segundo o nome dado pelas próprias crianças. Com os 30 cm de régua, a 
brincadeira começou a ficar mais ativa, porque agora era fácil alcançar a 
colega. No meio da gritaria e dos largos passos de quem fugia da varinha 
mágica com medo de ser colada, outra menina da turma que estava 
passando pelo corredor ouviu, abriu a porta e resolveu se juntar a elas. 
Agora eram quatro e a sala se tornara pequena para elas. Foi então que 
ouvi Adriana gritar: “A Anne é o ferrolho!”. Eu, que há muito tempo não 
brincava de pega-pega, não havia entendido qual seria a minha participação 
na brincadeira. Mas logo percebi que quando alguém estava em perigo 
corria na minha direção e se atirava sobre mim, agarrado a minha roupa e 
permanecendo protegida contra os feitiços da varinha mágica. Eu fui 
incluída no jogo sem precisar correr ou falar. Eu era um “lugar” da 
brincadeira e tornou-se divertido correr até mim. De repente, ouvimos o 
sinal. O recreio havia terminado. Elas continuaram correndo, mas enquanto 
brincavam iam até a porta para observar se a professora estava chegando 
com o resto da turma. De repente, ouvimos murmurinhos no corredor. 
Adriana corre para a porta, espia, olha para cada uma de nós e diz, olhando 
fixamente nos meus olhos: “Acabou a brincadeira! A professora chegou!”. 
Naquele momento, eu entendi que eu realmente ocupava um lugar 
singular. Eu não proibia a brincadeira. Pelo contrário, eu podia inclusive 
fazer parte dela. [Diário de campo] 
 

Eu era adulta, mas eu não mostrava habitar um mundo completamente alheio e 
distante do delas. No bilhetinho que ganhei de Betina (9 anos), por exemplo, ela destaca 
justamente as coisas que nós duas teríamos em comum: “seríamos emotivas, sorridentes e 
tudo mais”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 1: Bilhetinho que ganhei de Betina (9 anos). 

 
 

Algo semelhante também aconteceu no desenho que ganhei de Kátia (9 anos). 
Podemos observar que nós duas temos muitas semelhanças: o mesmo penteado, o mesmo 
tom de cabelo, a mesma fisionomia, a mesma postura e usamos a mesma roupa: camiseta 
de manga longa, calça, sapato e echarpe. A única coisa que nos diferencia é a altura: um 
indicativo para diferenciar a minha situação de adulta e a dela, de criança. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 2: Desenho que ganhei de Kátia (9 anos). 
 

Tais exemplos não significam que as crianças não me identificassem como uma 
pessoa adulta, mas significa que elas me identificavam como uma adulta diferente das 
demais, o que foi importante para o próprio desenvolvimento de minha pesquisa. A criação 
de vínculos, perpassada por essa postura de adulto atípico por parte do pesquisador é, a 
meu ver, parte fundamental do processo de pesquisa com crianças. Caso o pesquisador não 
consiga criar uma boa relação com as crianças, dificilmente conseguirá conquistar a sua 
permissão para adentrar nas particularidades de sua vida e para criar uma relação de fluxo 
que fomente o “[...] senso de confiança, de respeito e validação à medida que a 
rememoração, o ato de contar, a audição e a investigação se desenvolvem” (Errante, 2000, 
p.153). Muitas vezes chegamos no campo e queremos logo entrevistar as crianças sem dar 
tempo para que elas nos conheçam, sem dizer a elas quem somos ou o que fazemos, sem 
deixar claro seus direitos de participantes ou permitir que elas optem ou não em fazer parte 
de nossos estudos. 

Penso que nenhuma pessoa, nem mesmo seus pais, podem exercer plenamente o 
direito de consentir pelas crianças. Eles podem, enquanto representantes legais, permitir a 
sua participação, mas é ela, a criança, quem deve concordar ou não com a sua participação 
(Goldim, 2009), quem deve ou não querer participar, o que só pode acontecer plenamente 
se ela souber como, o quê, porquê e com quem ela está interagindo. Se o objetivo do 
pesquisador é o de desenvolver uma pesquisa com as crianças, então é do mesmo modo 
elementar que elas atuem como co-participes desse processo, estabelecendo uma relação 
de partner com o pesquisador. O estabelecimento dessa posição de adulto atípico rearranja 
as diferenças entre adultos e crianças, fazendo com que elas se sintam mais à vontade para 
falar ou não de si e para tomar decisões em relação à sua própria permanência e 
participação na pesquisa. Frases do tipo: “É obvio! É obvio! É obvio! Tem alguma dúvida?” 
quando pergunto se André (8 anos) gostaria de participar das entrevistas ou “Dá-lhe Pedro 
Bial! Ganhei no Big Brother!” quando Alexandre (9 anos) é sorteado para os encontros, 
mostram o desejo das crianças em estar comigo e participar dos encontros de pesquisa, o 
que é um diferencial importante para os estudos interpretativos.   

O desenvolvimento de pesquisas com crianças também perpassa pela escolha de 
uma metodologia que dê a elas a possibilidade de se comunicarem por meio de suas 
múltiplas linguagens, ponto que eu gostaria de adentrar nesse momento. 

 
 
 



Uma comunicação ativa: as crianças e suas múltiplas linguagens 
 
O uso de técnicas mistas de entrevista, que contemplem as múltiplas linguagens das 

crianças, tem sido destacado por diferentes autores (Graue & Walsh, 2003; O’Kane, 2008; 
Scott, 2008) como um recurso importante na inclusão de meninos e meninas nos inquéritos 
investigativos. Muito embora as crianças consigam participar de entrevistas faladas, técnicas 
substancialmente orais costumam deixá-las rapidamente cansadas e tornam a atividade 
pouco divertida e prazerosa. Os estudos de O’Kane (2008) têm mostrado que as atividades 
que envolvem “comunicações mais ativas”, articulando a fala com expressões gráficas e 
corporais, costumam ser realizadas com muito entusiasmo pelas crianças, sendo avaliadas 
por elas como um importante fator de interesse na participação dos encontros de pesquisa. 

James, Jenks & Prout (2007) também destacam que o deslocamento de métodos 
talk-centred para as task-centred activities permite que as crianças tenham acesso a formas 
de comunicação variadas, trabalhando com diferentes habilidades e possibilitando a sua 
expressão por meio de componentes diversos. É preciso atentar que enquanto algumas 
crianças se expressam melhor pela fala, outras preferem desenhar, recortar, pintar, encenar 
ou escrever, e que um leque mais amplo de intervenções pode ajudá-las nesse processo, 
assim como tornar o encontro menos previsível e monótono. “Dar voz” às crianças não 
significa apenas escutá-las enquanto expressão advinda meramente da fala, mas trabalhar 
com as diferentes linguagens – as “[...] cem línguas, cem mãos, cem pensamentos, cem 
modos de pensar, de jogar e de falar...”, para lembrar aqui Malaguzzi (1995, p.9) – que as 
crianças possuem. Graue & Walsh (2003) lembram que um bom registro de dados contém 
informações recolhidas de diferentes perspectivas e formas, e que a observação por meio de 
ângulos distintos – o chamado princípio da triangulação – nos permite criar uma descrição e 
um entendimento mais completo de nosso objeto de estudo. 

Dentre as estratégias de “comunicação ativa” que podem ser utilizadas durante as 
atividades de pesquisa com crianças está o uso de fotografias, reproduções de obras de arte, 
revistas, musicas, cinema, desenho animado, bem como o uso de seus próprios desenhos. 
Este último permite à criança uma maior possibilidade de expressão, na medida em que ela 
pode imaginar, criar e recriar uma história enquanto desenha, omitindo e incluindo 
informações durante todo o processo criativo. No entanto, é importante que o uso de tais 
artefatos aconteça sempre acompanhado das ideias e intenções da criança. É ela quem deve 
contar a história daquilo que vivencia, seja seu desenho, um filme, uma história, permitindo 
a criação de relações entre o “escrito”, o “visto”, o “ouvido” e o “dito”. “Se a criança não nos 
diz o significado de sua imagem, não entendemos necessariamente sua mensagem. 
Podemos ver somente uma casa, uma árvore e um sol sem conhecer o que esta casa pode 
significar para a criança” (Brière apud Pillar, 1994, p.10). É por isso que suas manifestações 
gráficas precisam ser contextualizadas. Como destaca Sarmento (2007), tanto o desenho 
quanto a oralidade das crianças precisam ser vistos como formas coconstitutivas das 
expressões infantis, que não seguem, por sua vez, a mesma lógica e as mesmas regras das 
expressões dos adultos.  

Tais atividades também precisam ser planejadas anteriormente pelo pesquisador. É 
importante que ele tenha clareza sobre a intencionalidade de sua proposta e que esta esteja 
cronometrada com o momento de cada entrevista. Muitas vezes o pesquisador não 
disponibiliza de tempo para que as crianças desenhem, pintem e falem sobre suas 
produções em um único encontro. Por isso, ele precisa planejar suas atividades, criando 
alternativas diversificadas para que isso aconteça. Outro aspecto que julgo ser importante é 



que as crianças possam fazer coisas diferentes daquelas normalmente feitas por elas na sala 
de aula. Como bem lembram James, Jenks & Prout, “[...] por meio da escolarização, ao 
menos nas sociedades industrializadas, as crianças estão acostumadas a pintar e a desenhar, 
e são ativamente encorajadas a expressarem a si mesmas no papel” (James, Jenks & Prout, 
2007, p.189). Mas, se por um lado essa destreza pode representar um aspecto positivo no 
uso de desenhos, a sua utilização também pode, por outro, revelar-se como algo pouco 
atraente e estimulante, justamente por não se diferenciar daquilo que as crianças muitas 
vezes fazem com a professora na escola. Nesse sentido, técnicas de desenho diferenciadas, 
que possibilitam a experimentação de novas cores e texturas, podem se mostrar como um 
recurso interessante e prazeroso, que também atribui cuidado estético ao trabalho das 
crianças.  

Nos exemplos abaixo, podemos visualizar duas tipologias de desenhos feitas pelas 
crianças durante os encontros de pesquisa, tendo sido ambas propostas preparadas 
anteriormente por mim, de modo que pudéssemos aproveitar o tempo que tínhamos 
apenas para desenhar – um dia com canetinhas de diferentes espessuras, outro dia com 
palitos de madeira – e conversar sobre suas produções. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3: Desenho da família de João (9 anos). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4: Desenho dos avós  de Melissa (9 anos). 

 



E, também, o uso de dois recursos que não são desenhos, planejados para conhecer 
os espaços preferidos das crianças na casa de seus avós e as redes de contato entre as 
gerações: as fotografias das crianças e as cartografias de seus lares. 
 
 
As fotografias: 

 
Os registros fotográficos das crianças representam uma linguagem visual por meio da 

qual elas podem se expressar e capturar momentos e lugares que são significativos para 
elas: espaços, ângulos e perspectivas que fazem sentido na vivência da sua própria infância e 
que poderiam ser considerados irrelevantes aos olhos de um adulto. Propor uma atividade 
na qual as crianças são fotógrafas as encoraja a fazer escolhas sobre o que fotografar e o que 
não fotografar (White et. al., 2010), sobre o que é relevante ser mostrado. “As fotografias 
alteram e ampliam nossas noções daquilo que vale à pena olhar e daquilo que temos o 
direito de observar”, nos diz Sontag (2008, p.13). Todavia, assim como os desenhos, elas 
precisam vir acompanhadas da intencionalidade das crianças, que dão vida e movimento às 
imagens capturadas por elas. No exemplo abaixo, Nycolle (8 anos) nos mostra que essa 
fotografia não retrata apenas um simples sofá com uma mesa de centro, mas que possui, 
aos seus olhos, um significado todo especial: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 5:  Fotografia feita por Nycolle (8 anos) na casa de sua avó. 

 
Nycolle (8 anos) – Aqui nessa mesa é onde eu brinco que eu tô patinando. É 
uma pista de gelo, sabe? E esses cristais da minha vó são os troféus que eu 
ganho durante a minha competição. 

 
 
As cartografias: 

 
O objetivo desta atividade era compor uma cartografia na qual pudéssemos visualizar 

a distância entre a casa dos avós e a casa dos netos, a intensidade do contato e as formas de 
comunicação utilizadas por eles. Todos esses critérios eram pessoais – como achar que os vê 



muito ou pouco, sentir-se próximo ou distante – e significados pelas próprias crianças por 
meio de códigos combinados durante o encontro. Para esse encontro as crianças receberam 
miniaturas de residências (casas e edifícios) e meios de transporte (pés, carros, ônibus e 
aviões) feitas de borracha EVA (Etil Vinil Acetato) colorida: 

 

 

Fig. 6: Materiais confeccionados para a atividade cartográfica. 

 
 
Assim como alguns marcadores, para os quais as crianças pintavam um para “pouco”, dois 
para “médio” e três para “muito”: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Abaixo temos o exemplo de uma cartografia pronta que, como qualquer outro 
recurso metodológico, precisa ser interpretado pela criança e pelo pesquisador, mas que 
concretiza e materializa diferentes aspectos analisados durante a pesquisa para a qual foi 
elaborada, permitindo compreender como se dão as interações das crianças com seus avós 
em relação à intensidade e à frequência do contato, assim como a interferência da posição 
geográfica e das rupturas matrimoniais ou afetivas nessa relação. Perguntas como “Avós e 
netos moram próximos ou distantes?” “Quem vai à casa de quem?” “Quando são as crianças 
que vão, quem as leva?” “Quando esses encontros costumam acontecer?” “Avós e netos  
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costumam se comunicar por outros meios, como telefone, carta ou e-mail?” foram 
respondidas por meio desse recurso. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7: Cartografia de Alexandra (8 anos). 

 
Nas narrações que se seguem, podemos observar a importância do prazer na realização 
dessas atividades: 
 

Fernando (10 anos)  – E o que a gente vai fazer agora? 
Pesquisadora – O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai descer, 
porque acabou o nosso horário... 
Fernando (10 anos) – Ah, não! Eu não vou descer! Eu vou ficar aqui em 
cima! Vamos fazer outra atividade dessas? 
 
Catarina (8 anos) – Ah, não me diga que já acabou?! 
Adriana (8 anos) – A gente não pode ficar mais um pouquinho? 
 

Mas, se por um lado é importante que o pesquisador assuma uma posição de adulto 
atípico em campo e que ele possibilite que as crianças se comuniquem por meio de suas 
múltiplas linguagens, por outro, é fundamental que ele consiga se descentrar de seu olhar de 
adulto para poder perceber o olhar da criança (Sarmento & Pinto, 1997) nessas cartografias, 
desenhos ou falas. E isso é, para mim, condição fundamental para que a perspectiva das 
crianças realmente apareça nas pesquisas. Tal fato não pode, contudo, ficar apenas no nosso 
discurso. É preciso que isso apareça no texto, o que é um grande desafio para os 
pesquisadores das infâncias. 
 
 
 



Descentramento do olhar adulto do pesquisador 
 

De um lado, as crianças pertencem ao único grupo etário que não realiza pesquisas, 
não sendo permitido a elas que escrevam sobre si mesmas na qualidade de experts, o que 
faz com que os pesquisadores da infância tenham um importante papel na amplificação das 
vozes infantis, colocando em circulação seus saberes e suas culturas de pares. De outro, 
como já apontei anteriormente, adultos e crianças têm um modo diferente de conhecer e se 
relacionar com o mundo, o que representa um desafio para o desenvolvimento de pesquisas 
com crianças. Todavia, concordo com Qvortrup (1994) quando ele nos instiga a pensar que 
assim como homens podem desenvolver pesquisas com mulheres, heterossexuais com 
homossexuais e jovens com velhos (e vice-versa), adultos também podem desenvolver 
pesquisas com crianças.  

Se Geertz (2006) está certo em dizer que não é preciso ser um nativo para 
argumentar do ponto de vista dos nativos, então também podemos dizer que não é preciso 
ser uma criança para argumentar do ponto de vista dela. Contudo, é preciso desenvolver 
“habilidades para analisar seus modos de expressão” (Geertz, 2006, p.107), o que requer um 
“descentramento do olhar do adulto como condição de percepção das crianças” (Sarmento 
& Pinto, 1997, p.26). Isso significa que a infância deve ser o objeto de estudo e pesquisa a 
partir do qual se estabelecem conexões entre os seus diferentes contextos e campos de ação 
e que as metodologias utilizadas devem ter como objetivo principal o levantamento de 
dados a partir das próprias produções, ações e vozes das crianças. 

Por isso, acredito que o grande desafio do pesquisador seja o da criação: criatividade 
para conseguir se aproximar do seu objeto de estudo e dos sujeitos com os quais deseja 
dialogar, habilidade para manter viva e acesa a chama deste diálogo, esforço intelectual para 
ler esse “manuscrito estranho, desbotado, cheio de elipses [e] incoerências” (Geertz, 1989, 
p.7) que é o desconhecido universo do outro e destreza para transformar essa leitura em um 
novo texto. Dito de outra forma: adotar o ponto de vista das crianças não significa apenas 
reconhecê-las como sujeitos de direito, mas buscar mecanismos e ferramentas de pesquisa 
que rearranjem as diferenças existentes entre adultos e crianças, centrando a análise o mais 
próximo possível daquilo que foi dito pelas próprias crianças, daí a importância da 
interlocução entre os três aspectos trazidos para discussão nesta breve apresentação.   

Ouvi-las é um exercício necessário e importante, e nós, enquanto adultos, só 
conseguiremos dar esse passo se realmente estivermos abertos ao diálogo, se realmente 
estivermos descentrados da nossa posição de adultos e interessados na própria alteridade 
da infância. É preciso, como nos instiga a pensar Simone Weil (1996), que as diferenças não 
diminuam a amizade, mas que a amizade também não diminua as diferenças. As “verdades” 
infantis devem ser conhecidas “a partir do que as próprias crianças dizem, pensam, sentem e 
fazem” (Felipe, 2004, p.4). Talvez pouco se saiba sobre elas porque ainda “pouco se ouve e 
pouco se pergunta às crianças” (Quinteiro, 2005, p.21). 
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