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Há cerca de dez anos (em 2006), a revista Currículo sem Fronteiras publicava o Dossiê 

 empos e espa os das in  n ias e  rian as: desafios na contemporaneidade. Organizado 

por Fernanda Müller e Ana Cristina Coll Delgado, o material mostrava-se como resultado 

de um profícuo debate, realizado com pesquisadores de diferentes centros de pesqu       

                           -                                                             

                                   , Portugal. Naquele momento, e como resultado de 

um conjunto significativo de ações e parcerias luso-brasileiras voltadas para a discussão 

sobre a temática da infância, o material reunido buscava tensionar as disposições – 

institucionais ou não – que determinam, pautam, orientam, definem, fixam, justamente, os 

tempos e espaços de crianças e de suas infâncias. Tratava-se, mais do que isso, da criação 

de um diálogo por meio do qual se desse a ver não apenas a problematização destas práticas 

tão cotidianas, mas, sobretudo, o modo elas também sofrem transgressões e resistência.  

Dez anos depois, gostaríamos de apresentar, mais uma vez, uma proposta de debate 

conjunto, também mobilizados por questões urgentes e fundamentais para a 

problematização do lugar social – e, por isso mesmo, político – ocupado hoje pela criança e 

no qual as infâncias são vividas. Também aqui a marca de um diálogo realizado 

predominantemente entre pesquisadores brasileiros e portugueses – ainda que não só.  

A Seção Temática Estudos e pesquisas com crianças: desafios éticos e metodológicos, 

que ora apresentamos, soma-se a tantas outras iniciativas que visam, nos últimos anos e em 
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seu conjunto, pensar numa problemática teórica-metodológica cada vez mais urgente: a 

pesquisa com crianças. Mais do que isso, o material aqui reunido, haja vista os 

pesquisadores que o compõem e as temáticas singulares que fazem emergir, soma-se a 

outras iniciativas que, de igual maneira, visam não apenas e meramente (o que não é pouco) 

contribuir como um debate, mas, também e de algum modo, inscrever as bases e os 

          p                              .            q   “      b            b   ” 

supõe que ele esteja lá, pronto, à nossa espera; criar as bases para sua condução e 

sustentação, no entanto, sugere que ocupemos, nele, outros lugares (de maior 

responsabilidade, inclusive), já que também nós nos assumimos como seus autores.  

Entendemos que a Seção Temática emerge num momento bastante preciso: aquele 

mesmo no qual se discute, de maneira incisiva, o sistema de regulamentação ética na 

pesquisa com seres humanos; ele emerge, pois, no seio do questionamento sobre os marcos 

que sustentam e vêm sustentando o poder de decisão, de controle e de gerenciamento de 

questões relativas à ética em pesquisas envolvendo seres humanos em toda e qualquer área 

do conhecimento. Parece-nos, pois, urgente e fundamental que, neste debate, possamos 

garantir, das mais diferentes formas, espaços para a singularidade da pesquisa com 

crianças. Politicamente inscrito no âmago destas discussões das áreas das ciências humanas 

– que, por sua vez, reivindicam uma regulamentação própria sobre os aspectos éticos das 

pesquisas situadas fora do âmbito do Ministério da Saúde –, a Seção Temática coloca em 

relevo questões e, também, proposições que, cremos, podem oferecer elementos para esta 

discussão hoje em pauta na cena acadêmica. 

Em alguma medida, a iniciativa de organização desta Seção Temática emerge também 

a partir da realização, em agosto de 2014, do II Simpósio Luso-Brasileiro de Estudos da 

Criança – evento promovido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em parceria 

com a Universidade do Minho e a Universidade Federal de Santa Catarina. Os números do 

evento revelam, em muito, o interesse pela temática, bem como uma forte tendência em 

termos de pesquisa no campo dos estudos da criança: cerca de 800 inscritos, provindos de 

22 estados brasileiros e de Portugal estiveram reunidos em Porto Alegre para pensar e 

discutir os desafios, mas também as conquistas, que até aqui temos sistematizado.  

Seguindo a trajetória do primeiro Simpósio – Perspectivas sociológicas e educacionais 

em estudos da criança: as marcas das dialogicidades luso-brasileiras, realizado em Braga 

(Portugal), em 2012 –, quando da realização de um e-book dele resultante, foi possível 

naquele momento também deixar registradas as marcas da dialogicidade dos estudos da 

criança e o quanto as mesmas podem ser sempre reconstruídas com as crianças, por sermos 

capazes de colocarmos em suspenso nossas certezas sobre a maneira como elas são vistas 

em nossos caminhos investigativos.  

Gostaríamos, então, de apresentar, ainda que brevemente, os textos que compõem esta 

Seção Temática da revista Currículo sem Fronteiras. 

O texto de abertura da Seção Temática, A dialética entre a proteção e a participação, 

de Jens Qvortrup
2
, coloca-nos no centro de um debate polêmico, qual seja, aquele que 

nasce do tensionamento gerado pelo binômio proteção/não-proteção em relação às crianças 

– e do quanto por meio desse binômio se define, em muito, o que elas podem ou não fazer, 
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onde elas podem ou não circular. De um lado, ainda são recorrentes as afirmações que 

sugerem a não-proteção na qualidade de um risco. Por outro lado, Qvortrup 

provocativamente nos coloca a pensar em quanto o tempo não-protegido, pode ser 

             bé        p          . O                  q   “        ”           z    

pode assumir a versão autoritária e paternalista daquilo mesmo que, comodamente, 

         p   “p       ”.      Q      p                            x         p        – 

algo tão recorrente no cotidiano das crianças das grandes cidades, por exemplo – estamos, 

ao mesmo tempo, comprometendo a capacidade da criança de utilizar suas habilidades e 

competências e reforçando, nos adultos, uma falta de confiança nas qualidades da criança. 

Ao final, questiona-se: em relação à infância, qual margem de proteção/não-proteção 

assumir? 

Em seguida, no texto Uma agenda crítica para os estudos da criança, Manuel Jacinto 

Sarmento, realiza um importante balanço, traçando fronteiras e perspectivas, numa espécie 

de avaliação sobre o que, afinal, os estudos da criança produziu e vêm produzindo nas 

últimas décadas. Sobre o campo, por mais que marcado por orientações teóricas e 

metodológicas bastante distintas, o autor analisa os efeitos consideráveis já traçados até 

aqui – e que incidem sobre uma mudança de paradigma na análise e problematização da 

criança e de suas infâncias. No âmbito de uma abordagem crítica, Sarmento salienta para a 

marca definidora trazida pela desconstrução teórica dos processos de dominação social, 

paternalista, patriarcal e adultocêntrica nos quais as crianças e suas infâncias estiveram e 

estão, até hoje, inscritas. Com base na leitura e análise, sobretudo, de investigações 

propostas por pesquisadores portugueses e brasileiros, Sarmento aposta na potência dos 

estudos da criança para a proposição e organização de uma importante agenda, focada em 

dimensões éticas e políticas da infância e na qual sua emancipação social se constitui como 

objetivo maior.  

No terceiro texto da Seção Temática, Rita Ribes Pereira, mobilizada pela reflexão 

sobre a temática da ética na pesquisa com crianças no âmbito das ciências humanas, nos 

propõe o artigo Por uma ética da responsividade: exposição de princípios para a pesquisa 

com crianças. Assumindo um referencial bakhtiniano (sobretudo na abordagem e 

tratamento do conceito de responsividade), a autora coloca em pauta o tensionamento entre 

nosso lugar de adulto, de pesquisadores da infância e autores e aquele que, de algum modo, 

nos inscreve em meio à relevância social da ciência enquanto forma de saber (mediante, 

exatamente por isso, condições particulares de produção e de relações de poder singulares e 

decisivas). Em total consonância com o debate sobre as disputas políticas acerca dos 

        q           p                         õ         “é    ”   “p  q    ”           é 

incisiva em defender a urgência de consolidar politicamente o ponto de vista que o campo 

dos estudos da infância ocupa no horizonte da ciência. Para isso, mostra, 

argumentativamente, o quanto, a um só tempo, é preciso responder propositivamente ao 

debate sobre a ética na pesquisa com crianças e, mais que isso, afirmar que esse é, de fato, o 

lugar legítimo para a construção desse debate. 

               á        “      á         -mares Brasil-        ”  L    V      D           

Natalia Fernandes apontam, no texto Estudos da criança e pesquisa com crianças: nuances 
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luso-brasileiras acerca dos desafios éticos e metodológicos, para dois movimentos 

importantes de mapeamento acadêmico. Um, primeiro, que diz respeito à sistematização de 

importantes conquistas operacionalizadas por um campo que, há pelo menos três décadas, 

tem colaborando com novas formas de se pensarem as crianças e as infâncias. O outro, e de 

modo prospectivo, as autoras inscrevem tais conquistas não apenas na ordem da produção 

de conhecimento e de saber, mas, sobretudo, naquele mesmo das urgências e demandas por 

vir. Assim, o texto aponta para a necessidade de permanente interlocução entre as 

diferentes áreas de estudo, para que possa ser possível abrir caminhos de contínua interação 

epistemológica com outras áreas científicas. Da mesma forma, faz-se urgente que, cada vez 

mais, possibilidades metodológicas múltiplas possam ser consolidas e criadas; que, nelas, a 

implicação das crianças na construção de conhecimento acerca de si, bem como o modo 

mesmo de participação da criança na pesquisa se torne alvo de intensa e permanente 

discussão. 

Já no texto Como se conduz a pesquisa da infância quando a educação é mais um 

campo a compor seus estudos? Alguns elementos para discussão, Maria Letícia Barros 

Pedroso Nascimento parte de um importante pressuposto: diferente de outros países, em 

que os estudos da criança se erigem a partir de centros de pesquisa interdisciplinares, no 

Brasil, tais estudos têm sido estabelecidos por grupos de pesquisa em educação infantil, os 

quais, e em sua maioria vinculados a programas de pós-graduação em educação, têm 

trabalhado conceitos e proposições da sociologia da infância. Essas diferenças inscrevem as 

pesquisas de formas diferentes, impondo-lhe desafios também diferenciados. Para nós, e de 

algum modo, a autora nos coloca diante ao desafio da interdisciplinaridade e de sua 

consolidação – pensado aqui na justa medida entre o tensionamento que inscreve cada 

disciplina frente à necessidade de despir-se do poder investido em si e aquela do 

reconhecimento de uma relação de interdependência com outras disciplinas. Para a autora, 

enfrentar esse desafio, que é também aquele ético e metodológico na pesquisa da infância, 

pressupõe, de modo tão mais evidente quanto fundamental, a ênfase numa produção tanto 

de novos conceitos e de possibilidades metodológicas, quanto de questões epistemológicas 

sobre a infância e seu estudo sociológico.  

No artigo de Patrícia de Moraes Lima, Infância(s), alteridade e norma: dimensões para  

pensar a pesquisa com crianças em contextos não-institucionais, tem como ponto de debate 

a seguinte questão: o interesse em conhecer sobre as crianças coloca-se como tarefa para 

melhor educá-las? Tal questão convoca a autora a pensar sobre o lugar que a alteridade da 

infância assume nos processos de pesquisa com crianças, indicando, sobretudo, a potência 

dos contextos não-institucionais na marcação de um lugar de heterogeneidade e de 

diferença da criança frente ao outro e ao mundo. A experiência com a metodologia de 

pesquisa etnográfica (justamente em espaços não-institucionais) permite à autora 

sistematizar três eixos de debate de extrema relevância, quais sejam: O olhar de perto e de 

dentro – algo que implica perguntar, afinal, que modos de existência compõem a vida das 

crianças?; em seguida, O estar-com: compor um olhar sensível que escuta os sons, as vozes 

– algo que sugere conhecermos e ampliarmos a compreensão acerca das crianças, das suas 

vozes, dos seus espaços, das suas temporalidades; e, por fim, aquele da necessidade de 
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assumir a escrita como elemento político na pesquisa. A ideia aqui é justamente a de 

abrimos possibilidades outras para escavar as diferentes infâncias em nosso tempo, 

permitindo com que, também elas, nos eduquem para alteridade. 

Em A participação das crianças nos estudos da infância e as possibilidades da 

etnografia sensorial, Fernanda Müller e Marta Morgade Salgado, buscam estabelecer 

conexões entre os estudos clássicos das Ciências Sociais, sobretudo da Antropologia, e 

estudos contemporâneos da infância, entendendo que tais conexões sugerem possibilidades 

de investigação da agência das crianças. Para tanto, o texto estabelece e descreve, de 

maneira cuidadosa, o percurso metodológico de uma investigação particular, marcado pelos 

seus procedimentos, dados materiais, pessoas envolvidas e suas ocupações, na tentativa de 

dar a ver aqui a consideração de crianças como agentes no espaço social. No artigo, as 

autoras estabelecem, ainda, uma importante discussão sobre os conceitos de agência e de 

estrutura, tensionando e criando uma fundamental ligação entre a pesquisa tradicional e 

aquela exigida pela infância contemporânea. O movimento teórico e metodológico das 

autoras aponta, sem dúvida, para a condução de uma escuta mais justa às crianças, que, 

como elas mesmas sugerem, permitem posicionar as crianças de forma mais ativa, 

  b        “       à                                      q             p      é      

     x                       ”. 

O texto de Fabiana de Amorim Marcello, Infância-esquecimento e infância-viagem: 

Foucault e a ética da pesquisa com crianças, propõe, como tema de discussão, a seguinte 

pergunta: como pensar numa ética da verdade sobre a infância como movimento 

inseparável da construção de uma verdade como ética? A discussão sobre a ética 

foucaultiana permite à autora afirmar que é somente pautados, mediados pela 

transformação de nós mesmos que acedemos a qualquer forma de saber. Mais do que isso, 

permite afirmar que não há saber sem transformação. No intuito de promover uma analogia 

frente aos modos como nos produzimos como pesquisadores da infância, a problemática 

levantada pela autora não se reduz ao modo como produzimos – mesmo que junto às 

crianças – um saber sobre a infância, mas na medida em que nos colocamos em suspeita e, 

com efeito, transformamos nosso modo mesmo de ser pesquisador da infância. Para isso, 

são propostas duas discussões – neste caso, sobre infância-esquecimento e sobre infância-

viagem –, na tentativa de apontar para a suspensão de categorias que até hoje sustentam, em 

muito, os tempos e os espaços da infância – e que, portanto, poderiam operar na 

transformação ali sugerida. 

Por fim, o texto de Gabriela Trevisan, Aprendizagens na construção de pesquisa com 

crianças e sobre as crianças, traz um importante aprofundamento sobre os pressupostos do 

campo dos estudos da criança – sobretudo em um viés metodológico –, a partir de um olhar 

e uma abordagem bastante singulares, qual seja, aquela derivada do próprio percurso de 

pesquisadora da autora. Assim, faz-se aqui a recuperação de todo uma caminhada 

investigativa na área dos estudos da criança, mostrando, por meio de tópicos tão precisos 

quanto providenciais, diferentes aprendizagens – neste caso, somente possíveis porque 

derivadas da tessitura entre suportes teóricos e processos de pesquisa contínuos (dos quais 

encontramos, no texto, exemplos instigantes).  
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É este, então, o conjunto de textos reunidos. De modo tão múltiplo, quanto singular, os 

artigos têm em comum um mesmo espírito e uma mesma motivação: o desejo de, em 

relação à criança e à infância, construir, traçar, argumentar em favor de um movimento de 

pensar de diferentemente do que se pensa, de perceber diferentemente o que se vê. Aliás, é 

sob estas premissas que Michel Foucault, num pequeno texto intitulado Problematizações, 

expressa seu desejo pelo ato mesmo de pesquisa .                    : “   q             

obstinação do saber se ele assegurasse apenas a aquisição dos conhecimentos e não, e certa 

maneira, e tanto quanto possível, o de           q     q          ?” É isso, pois, 

problematizar: é colocar problemas onde lá eles não existiam; é ocupar o espaço de debate, 

mas também reinventá-los (tanto o espaço, quanto o debate); é fazer-se, portanto, e como 

nos sugere Pessoa, a um só tempo, viajante e ‘strada. 

 
Notas 

 
1 PESSOA, Fernando. Poesia. 1918 - 1930. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, p. 87-88. 
2 Gostaríamos de agradecer à professora Maria Letícia Barros Pedroso Nascimento pela intermediação e participação 

ativa no diálogo que estabelecemos com Jens Qvortrup – e que envolveu não apenas a ajuda no contato com o autor, 

como aquela da escolha do texto que aqui apresentamos. 
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