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A obra Perspetivas sociológicas e educacionais em estudos da criança: as marcas das 

dialogicidades luso-brasileiras vem sistematizar no registo escrito a ampla participação 

de pesquisadores no I Simpósio Luso-Brasileiro em Estudos da Criança. Este evento 

veio ajudar à consolidação da área dos estudos da criança, como uma área viva, de 

gradual visibilidade na comunidade académica e portanto, de uma enorme relevância 

científica e também social, que tem encontrado no contexto das lusofonias entre 

Portugal e o Brasil um aliado importante.  em constantes travessias transatlânticas, das 

quais este simpósio é revelador.  

O nosso objetivo ao organizar este Ebook é o de trazer a dialogicidade que pautou as 

discussões entre pesquisadores, estudiosos da área de Estudos da Criança, no que se 

refere à pesquisa sobre e com crianças, bem como tratar da formação de professores, 

buscando similaridades, regularidades, ausências, presenças e também urgências. 

Entendemos que este trabalho possa contribuir para o diálogo entre as diferentes 

áreas e tópicos temáticos desenvolvidos em cada texto aqui apresentado, dando 

visibilidade a um percurso construído nas últimas décadas, que vai desconstruindo a 

ideia de Davies, nos anos 40. 

Há 70 anos atrás Davies afirmava, numa daquelas que foram as primeiras publicações 

onde a criança aparecia como palavra chave, que2  

[...] as funções mais importantes de qualquer indivíduo na sociedade 

são desempenhadas por aqueles que já são completamente adultos, 

não quando eles são imaturos. Nesse sentido o tratamento que a 

sociedade deve dar à criança é principalmente preparatório e a sua 

avaliação é essencialmente preventiva. Qualquer doutrina que veja as 

necessidades da criança como fundamentais e as da sociedade 

                                                           
1
 Este Ebook teve como órgãos financiadores a CAPES do Brasil e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade do 

Minho, Departamento de Ciências Sociais da Educação e Centro de Estudos da Criança de Portugal. 

2 Davies, k. (1940). The child and the social structure. The Journal of Educacional Sociology, 14, nº 4, 217:229 

 



organizada como secundárias é uma anomalia sociológica. (Davies, 

1940: 217) 

Passados 70 anos, os estudos sociais da infância têm como principal objetivo a 

negação da afirmação de Davies. Negam que as crianças não tenham funções 

importantes na sociedade: elas são determinantes na vida familiar, social e no domínio 

profissional: quantas profissões não existiriam se não existissem crianças? Quantos 

milhares de empresas deixariam de gerar milhões de capital em produtos para as 

crianças e dessa forma dinamizar a economia mundial? Até poderemos querer 

enganar-nos e omitir que elas são invisíveis nestes processos, mas não podemos 

ignorar que assumem uma importância fulcral! Negam esta dicotomia entre 

crianças/sociedade organizada – afinal as crianças estão aonde? Não farão elas parte 

da sociedade tal qual como qualquer outro ser humano?  

Os estudos da criança não negam, claro, que as crianças são pessoas pequenas, mas 

este facto não as torna menos humanas. Como referem Qvortrup, Corsaro&Honig, no 

Palgrave Handbook of Childhood Studies (2009), por vezes, fica-se com a impressão 

que a sua pequenez nos conduz a, conceptualmente, as encarcerar num micromundo 

ou num mundo de particularismos.  

As crianças raramente são estudadas como pessoas que fazem parte de uma esfera 

universal cosmopolita ou global. Contudo, elas estão presentes em todas as sociedades 

e na maior parte dos contextos e devem ser tidas em conta em todos estes tempos e 

espaços. 

As crianças – esses seres de que tanto se fala na academia, na sociedade… mas sem as 

deixar falar, indo de encontro ao Jenks refere quando defende que “a criança é-nos 

familiar, e no entanto, estranha; habita os nossos mundos e, ainda assim, parece 

responder a um outro, é essencialmente nossa mas parece mostrar uma forma 

diferente de ser” ( [1982] 1992: 9), terão uma oportunidade ímpar ao longo desta obra 

para fazer ouvir as suas vozes na caraterização daqueles que são os seus mundos de 

vida.  

Apesar de a totalidade de comunicações que irão ser apresentadas ao longo do Ebook 

não ser reveladora destas vozes na primeira pessoa, pareceu-nos pertinente integrá-

las como uma estratégia de estabelecer pontes e diálogo, na convergência daquele 

que deve ser o mote orientador das nossas pesquisas: o interesse superior da criança e 

a legitimação da ideia de que as crianças são atores sociais, com direitos reconhecidos 

em termos formais, os quais a academia deve também respeitar e consolidar. 

É, portanto, necessário convocar para esta tarefa diferentes parceiros, com diferentes 

enfoques, e neste Ebook encontramos textos que abarcam uma diversidade 

significativa de áreas científicas: das artes, à educação, passando pela psicologia, pela 

saúde e pela intervenção social, encontramos capítulos que irão refletir sobre temas 



como ludicidade / politicas educacionais / devires / inclusão / pesquisa com crianças / 

proteção / diferenças / educação infantil / cidadania / formação de professores /artes, 

visualidades e linguagens. 

É, no entanto, fundamental desenvolver este processo de uma forma cuidadosa, 

através de aquilo que Weber designa por afinidades eletivas, ou seja, a possibilidade 

de construir relações internas e dialógicas, fundamentais para a compreensão de 

realidades complexas – e a infância é uma realidade complexa! e não uma realidade 

menor como foi considerada até há bem pouco tempo - , de relações complexas, 

tentando desta forma superar reducionismos correlacionistas, que nos impedem de 

dar resposta à complexidade de que se reveste a infância e os estudos da criança. 

Talvez a única convergência seja esta relativa à imagem de infância que nos deve 

orientar e ao papel que os sujeitos desse grupo geracional desempenham quer na 

pesquisa, quer na sociedade. 

Um dos desafios que acompanha os estudos da criança, enquanto ciência 

pluriparadigmática, é o desenvolvimento de um trabalho de articulação entre as 

diferentes áreas do saber que já pontuam nesta discussão, mas também outras, que 

continuam ausentes, nomeadamente as ciências biológicas e as ciências médicas, na 

nossa opinião um pouco devido a esta ideia avançada por Bauman de que 'O horror à 

mistura reflecte a obsessão pela separação.' (Bauman, 1991:14). 

De acordo com as palavras recentes de Urry "Até muito recentemente, esta divisão 

académica entre o mundo dos factos naturais e o dos factos sociais nunca causou 

controvérsia... Sempre se pensou que havia um abismo entre a natureza e a realidade 

social" (Urry, 2000: 10). 

Pensamos que no final da leitura dos diferentes textos que compõem este Ebook 

teremos já algumas condições para argumentar acerca da importância de que se 

assume a construção de ‘zonas de transação’, afinidades eletivas’…ou seja, a 

construção de redes e interlocuções entre as áreas de conhecimento que estão 

interessadas em construir conhecimento cientifico relevante e implicado sobre, mas 

sobretudo com as crianças. 

 

Que tipo de pesquisa se faz? 

Ao propormos uma discussão sobre os estudos da criança, neste Ebook numa 

perspectiva sociológica e educacional, defendemos um olhar mais atento ao que as 

crianças nos dizem, ao que elas constroem nos seus quotidianos, sem que nós, adultos, 

demos a devida atenção e o merecido respeito. Trazemos à baila para a rede discursiva 

deste trabalho a analogia, a dialogicidade, a conversa que funciona como uma 

experiência no sentido que lhe dá Larrosa (2002),  



“aquela que carrega sempre uma dimensão da incerteza, que 

não pode ser reduzida [que] não se pode antecipar o resultado, 

[pois] a experiência não é o caminho até um objetivo previsto, 

até uma meta que se conhece de antemão, mas é uma 

abertura para o desconhecido, para o que não se pode 

antecipar nem “pré-ver” nem “pré-dizer”” (p. 28).  

Desse modo ao convocarmos os estudos da e sobre criança, para pensar a formação 

dos professores, entendemos que é possível pensar diferente do que se pensava sobre 

as crianças partícipes das nossas investigações. As crianças sugerem caminhos, traçam 

cartografias, ensinam-nos a ousar, a transpor o modo tranquilizador de como 

vínhamos pesquisando e analisando nossos dados até então. E, atravessar esse modo 

tranquilizador de se pesquisar sobre as crianças e não apenas com elas, é colocarmo-

nos em perigo, é darmos um passo fora e além do que já foi pensado sobre o que 

dizem, fazem e nos ensinam as crianças. Ou melhor, é usarmos as possibilidades de 

nos aventurarmos para fora do que nos é reconhecível. É inventar novos conceitos e 

isso ensina-nos Foucault quando diz que pensar “é um ato arriscado”, que se exerce 

primeiro sobre nós mesmos como pesquisadores e pesquisadoras, professores e 

professoras de crianças. É ir além do sermos apenas e, meramente, um investigador de 

crianças. É dar condições de possibilidade para que esse “movimentos entre-mares” 

como propôs o Simpósio e, agora reafirma o Ebook, que possamos cruzar calmarias e 

tempestades, traçar cartografias que envolvem metas, mudanças de rotas, retomadas 

e novos caminhos e, isso nos ensinam as crianças. É termos a coragem de se lançarmos 

ao mar e ver que o mais profundo está na superfície. Inventarmos modos de pesquisar 

com crianças e nos afastarmos do que somos até então, abandonarmos a 

tranquilidade que se vive nos espaços com crianças, e dessa forma nos 

reestruturarmos como pesquisadores. Retomar as nossas verdades cada vez mais 

aligeiradas pelas agências, pelos prazos, pela produção e, talvez, pensar na pesquisa 

com crianças como uma experiência, no sentido de algo que nos acontece e isso 

requer como afirma Larrosa (2002)  

[...] um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível 

nos tempos que correm: requer parar para pensar, parar para 

olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais 

devagar, e escutar mais devagar; parar para sentir, sentir mais 

devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, 

suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o 

automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os 

olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a 

lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, calar 

muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço. (p. 24) 



Ao tomar cada texto como um acontecimento como refere o autor, observamos que 

os diferentes trabalhos que compõem esta obra apresentam-nos três possibilidades de 

compreender a pesquisa nos estudos da criança: pesquisa que envolve as crianças, 

pesquisa sobre crianças e pesquisa sobre adultos que trabalham com crianças. 

Nenhuma exclui a outra. Todas elas são importantes para dar conta da complexidade 

que reveste e de que se reveste a infância. 

O que nos mobiliza nos estudos da criança é a consideração de um conjunto de 

princípios orientadores que se afasta da investigação tradicional: mobiliza-nos a 

construção de dinâmicas de investigação nas quais as crianças participem, de forma 

mais ou menos intensa, mas cuja participação deixe marcas, deixe as suas pegadas no 

conhecimento que se constrói sobre os seus mundos de vida – porque as identidades 

produzem conhecimento - enfrentando desta forma uma hegemonia adulto-centrada 

na construção de conhecimento sobre as crianças; mobiliza-nos a consolidação de uma 

praxis ética na investigação com crianças, na qual tenhamos sempre presentes os 

conceitos da alteridade e diversidade das infâncias, na definição das estratégias de 

inclusão ou exclusão das crianças na pesquisa, na definição do seu âmbito e objectivos, 

na definição de protocolos e contratos, na negociação do consentimento informado ou 

ainda na devolução da informação, nunca esquecendo que “O maior desafio ético para 

os investigadores que trabalham com crianças é a disparidade de poder e estatuto 

entre adultos e crianças”. Morrow e Richards (1996: 98). Finalmente, no que diz 

respeito à pesquisa de que fomos falando e aquela que poderemos ir desenvolvendo 

no futuro pensamos que será fundamental adotar aquilo que Gallaguer e Gallaguer 

designam por uma atitude de imaturidade metodológica (2008), que se carateriza por 

privilegiar processos em aberto sobre técnicas pré-definidas, sendo importante nos 

processos de pesquisa, não tanto os métodos que são usados mas sim as formas e o 

espírito em que são usados: a atitude metodológica que se adopta. Uma boa prática de 

pesquisa não pode ser reduzida a técnicas engenhosas, planeadas previamente e 

aplicadas cuidadosamente.  Seguirmos nas nossas pesquisas o ímpeto foucaultiano de 

vontade de saber, irmos adiante, a procurar a todo momento examinar as mudanças 

que ocorrem nas práticas escolares das crianças como nas relações “entre a educação 

escolarizada e essas novas e estranhas configurações que está assumindo o mundo 

contemporâneo” (Veiga-Neto, 2000, p.181). Sem esquecer que a pesquisa é 

inerentemente imprevisível. 

Gostaríamos neste balanço de deixar expresso que a intenção dos estudos da criança 

se mobiliza no sentido de "Em vez de apenas chamarmos a atenção para o facto de as 

crianças também serem seres completos, mostrámos como é útil considerar quer os 

adultos quer as crianças como seres parcialmente em formação”. (Mannion e I'Anson, 

2004: 21). 



Este outro desafio exige de todos nós enfrentar registos de alteridade que por vezes 

damos como assumidos, mas que afinal não serão… pois tal como Alan Prout (2005) 

nos diz “a tarefa deverá ser tentar descobrir como diferentes versões da criança ou 

adulto emergem da interacção complexa, da organização em rede e orquestração dos 

diferentes materiais, sejam eles naturais, discursivos, colectivos ou híbridos”. 

Dar conta deste desiderato não se esgota na mobilização de uma única área do saber. 

Por isso se reveste de importância inquestionável a consolidação da área dos estudos 

da criança e em particular dos estudos da infância luso-brasileiros. 

Cada uma destas investigações mostraram-nos que é possível aproximar-nos mais do 

que pensam as crianças, pois aprendemos com Sarmento (2011), que as crianças têm 

muito a nos dizer, basta querer ouvi-las, visto que, 

O seu modo de interpretar e significar o mundo [é] permeado pelas 

culturas nas quais se inserem, é marcado pela sua condição 

biopsicológica e pelo estatuto social dependente em que se 

encontram. Nas suas relações com os adultos e nas suas relações com 

outras crianças, partilham, reproduzem, interpretam e modificam 

códigos culturais que são actualizados nesse processo interactivo” (p. 

43).   

Assim, o itinerário traçado nas diferentes discussões apresentadas nestes entre-mares 

discursivos está para ser inventado a cada nova pesquisa com crianças. E, se 

estivermos respeitosamente atentas a elas como nos ensina Sarmento, talvez 

consigamos pensar diferente do que se pensava ao fazermos nossas investigações com 

crianças. Entendemos ser importante mantermos nossa dialogicidade com crianças e 

professores-pesquisadores e que na mesma não se evite o arriscar, as incertezas, os 

desvios de rotas. Sentir como as crianças pensam seu pensamento, ou seja, como elas 

dão sentido ao que lhes acontece na vida, no mundo.  

Ao abrir este Ebook resultado do Simpósio “Perspetivas sociológicas e educacionais em 

estudos da criança: as marcas das dialogicidades luso-brasileiras” queremos deixar, 

ainda registado a cada um dos autores que, de algum modo possibilita em suas 

reflexões aqui apontadas que, as marcas da dialogicidade dos estudos da criança 

podem ser sempre reconstruídas com as crianças, por sermos capazes de colocarmos 

em suspenso nossas certezas sobre a maneira como nossas crianças são vistas em 

nossos caminhos investigativos3.  
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