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Resumo 

O campo dos estudos da infância apresenta diferentes configurações nos diferentes países em que a 

pesquisa da infância é realizada. No Brasil, são predominantemente grupos de pesquisa em 

educação infantil que têm trabalhado conceitos e proposições da sociologia da infância, 

vinculados, em sua maioria, a programas de pós-graduação em educação, ao contrário de outros 

países, onde existem centros de pesquisa da infância interdisciplinares. Pesquisas brasileiras de 

orientação etnográfica, pautadas pela agência das crianças, pela produção de culturas infantis, que 

procuram destacar suas vozes têm sido produzidas e publicadas. Abordagens interdisciplinares, 

contudo, podem desencadear outras possibilidades metodológicas, como estudos comparativos, 

longitudinais, aspectos geracionais, por exemplo. Pretende-se apresentar e discutir aspectos dessas 

diferentes configurações, com vistas a apontar elementos que compõem os desafios éticos e 

metodológicos presentes na pesquisa da infância.  

Palavras-chave: Estudos da infância. Centros de pesquisa interdisciplinares. Relações entre 

sociologia da infância e educação. Ética na pesquisa. 

 

 

Abstract 

The field of Childhood Studies has different configurations in different countries where 

childhood’s research is developed. In Brazil there is a link between research groups on Early 

Childhood Education and the concepts and propositions from Sociology of Childhood and 

Childhood Studies are mainly located in Post-Graduate programs in Education, whereas in other 

countries these studies are located in interdisciplinary research centers. Brazilian research on 

Childhood Studies is produced and published taking into consideration the ethnographic approach, 

children’s agency, children's cultures, listening to children's voices. Interdisciplinary approaches, 

however, can assume other methodological possibilities, as comparative studies, longitudinal 

approach, generational aspects, for example. The aim of this article is presenting and discussing 

aspects of these different configurations, in order to point out elements that make up the ethical 

and methodological challenges present in childhood’s research. 

Keywords: Childhood Studies. Interdisciplinary research centers. Relations between Sociology of 

Childhood and Education. 
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O campo dos estudos da infância apresenta diferentes configurações nos países em que 

a pesquisa da infância é realizada. A partir do “novo” paradigma (JAMES e PROUT, 

1990), a infância é uma construção social e as crianças são atores sociais. Nessa 

perspectiva, as crianças são sujeitos competentes (HUTCHBY e MORAN-ELLIS, 1998), 

são atores sociais (MAYALL, 2002), são produtoras de culturas (CORSARO, 2011[1997]) 

e a infância é uma categoria na estrutura social (QVORTRUP, 1991). Segundo Honig 

(2009), o campo dos estudos da infância ocupa um lugar reconhecido na comunidade 

científica internacional, assim como se tornou uma importante voz no discurso público 

acerca das crianças.  

Entretanto, depois de uma centena de anos de psicologia da criança/do 

desenvolvimento e de pediatria, olhar para as crianças e para a infância por outro ponto de 

vista tem sido um desafio. Segundo James (2010), o estudo disciplinar foi, por muito 

tempo, o caminho utilizado pela psicologia do desenvolvimento, pela antropologia cultural 

e pela pediatria, ou seja, estes campos “tinham coisas diferentes a dizer sobre as crianças e 

a infância através da lente discreta de suas disciplinas individuais” (JAMES, 2010, p. 215). 

Qvortrup, Corsaro e Honig (2009) ponderam que a sociologia e a antropologia são as 

disciplinas precursoras da interlocução nos estudos sociais da infância, pois as duas áreas 

tiveram dificuldade em utilizar somente seus conceitos e pontos de vista próprios para 

pesquisar as crianças e a infância. O desafio de definir/manter as fronteiras das diferentes 

ciências cedeu espaço a um contexto mais amplo, ocupado pelo diálogo entre sociologia, 

antropologia, geografia, história
1
, embora a ciência política e a economia mantenham-se 

ainda arredias às pesquisas sobre a infância. As abordagens interdisciplinares têm ocupado 

cada vez mais espaço na investigação da infância e das crianças, o que pode ser verificado 

na literatura do campo, como se verá mais à frente, neste artigo.  

Ainda que o principal desenvolvimento de estudos da infância seja nos países do norte, 

particularmente a Europa, onde as redes internacionais de investigação indicam a 

consolidação do campo, alguns países do sul, como o Brasil, reconhecem a área como uma 

oportunidade de pesquisa sobre e com crianças para além do seu estatuto como alunos ou 

como seres humanos em desenvolvimento (devires), e/ou para além da fraqueza, da 

incompetência ou da negatividade atribuídas às crianças, percebendo-as nas múltiplas 

relações que estabelecem em suas vidas cotidianas. A investigação apoiada na concepção 

de crianças como atores no campo social tem promovido outro tipo de conhecimento sobre 

elas.  

 
 
A infância como foco: agência e estrutura2 
 

Há vários textos publicados sobre o percurso da sociologia da infância, e dos estudos 

da infância, alguns já traduzidos
3
 e outros produzidos em língua portuguesa ou no Brasil. 

Ainda assim, parece impossível não fazer referência a este percurso e, mais do que isso, às 
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questões de ordem teórica e/ou às abordagens metodológicas nele implicadas.  

Desde o seu início, a sociologia da infância produz pesquisa. Segundo Mayall (2012), 

durante os anos 1980, pesquisadores “reconsideraram as características e o status da 

infância ao longo do tempo e no tempo presente das sociedades europeias, utilizando uma 

abordagem estrutural”, ou seja, “eles examinaram as influências históricas, econômicas e 

das políticas sociais nas características das infâncias” (p. 348). A produção de diferentes 

pesquisas sobre “variações nas ideias sobre as práticas de criação dos filhos e sobre as 

relações criança-adulto [...] introduziram o construcionismo social
4
 às ideias sobre 

infância”. (MAYALL, 2013, p. 11) 

Dois textos, em particular, vão apresentar o novo paradigma da infância. Um deles traz 

a infância como uma construção social e as crianças, como atores sociais (PROUT e 

JAMES, 1990, p. 8-9). O outro, nove teses que vão localizar a infância como fenômeno 

social (QVORTRUP, 2011[1993]), elaboradas a partir de projeto internacional de pesquisa 

comparativa cujo foco era mapear a posição das crianças nas sociedades industrializadas.  

De acordo com Montandon (2001), “As diversas reflexões [...] não são independentes 

de um outro problema teórico: a relação ator-estruturas (ou agency-structure)” (p. 52) e 

acrescenta que  
 

A relação macro-micro não existe sem ligação com a problemática estruturas-

atores. É talvez uma apreensão mais metodológica da relação entre indivíduo e 

sociedade. Para qual nível é preciso ajustar os instrumentos de análise? Segundo 

a visão de determinado pesquisador sobre a relação estruturas-atores, ele poderá 

interessar-se mais pelas variáveis macroestruturais e seus efeitos sobre as 

crianças, ou então pela análise microestrutural das interações entre atores, 

chegando, no caso, à consideração dos efeitos dessas interações sobre as 

estruturas. (p.53-54, grifo no original) 

 

A “análise microestrutural das interações entre atores” implica na predominância da 

perspectiva da agência que, em contraste com a visão de infância frágil e imatura, significa 

“O reconhecimento das crianças como atores sociais, que, por meio das relações 

estabelecidas com adultos e com outras crianças, constroem sua participação social [e] 

enquadra o contexto teórico que sustenta o conceito” (NASCIMENTO, 2011).  

De acordo com Emirbayer e Mishe (1998), agência é um 
 

compromisso construído temporalmente por atores de diferentes contextos 

estruturais – os quais, através da interação de hábito, imaginação e julgamento, 

reproduzem e transformam as estruturas em respostas interativas aos problemas 

postos por situações históricas em mudança (p. 970, grifo no original) 

 

Destaque-se que (1) a agência se dá na dinâmica das interações sociais, ou como 

afirma Corsaro (2007[2005]) “a natureza relacional e coletiva da agência, tende a suplantar 

o foco no actor individual” (p.3); (2) dá sentido às atividades dos atores em um dado 

contexto social (HUTCHBY e MORAN-ELLIS, 1998).  
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Hutchby & Moran-Ellis (1998) discutem a competência social das crianças, 

defendendo que estas são “agentes ativas que possuem e podem asseverar complexas 

competências sociais por direito próprio” (p. 8). Afirmam que a competência das crianças 

deve ser vista como uma conquista prática, isto é, “competência social é vista como algo 

que crianças trabalham para possuir em seu próprio direito, uma demonstração do que é 

uma conquista ativa, atuante.” (p. 14) E prosseguem: “para pensar crianças como agentes 

sociais competentes, contudo, é necessário conectar a competência social integral às 

atividades do mundo real e com os quadros estruturais e interacionais do cotidiano nas 

sociedades modernas” (id., p. 14). Em outras palavras, consideram que a questão é “como 

as crianças manipulam competentemente recursos materiais e culturais de modo a se 

engajarem em comportamentos contextualmente apropriados” (p. 16).  

Os pesquisadores argumentam que competência social não é um fenômeno individual 

que possa ser traçado num desenvolvimento linear, mas uma questão intrinsecamente 

contextual. Dessa forma, situar a competência social nas arenas nas quais as crianças agem 

para reconhecê-la é diferente de esperar competências de aprendizagem, que implicam 

numa perspectiva desenvolvimentista. De acordo com eles, as arenas de ação são a família, 

o grupo de pares (arena de fala e interação) e a arena de conhecimento institucional.  

Mayall (2002) vê a arena social como determinante para a experiência infantil e afirma 

que “é claro que, mesmo sem pesquisa formal, as crianças são atores sociais: elas fazem 

parte das relações familiares; elas expressam seus desejos, demonstram fortes ligações, 

ciúmes e prazer, buscam justiça” (p. 21). Distingue, então, o ator social – alguém que age 

socialmente – do agente – alguém que age socialmente e, ao fazê-lo, contribui para ampliar 

os processos de reprodução social e cultura –, ou seja: 
 

Um ator social faz algo, talvez algo decorrente de um desejo subjetivo. O termo 

agente sugere uma nova dimensão: negociação com outros, com o efeito que a 

interação faz a diferença – para a relação ou para a decisão, para o 

funcionamento de um conjunto de pressupostos ou restrições sociais. 

(MAYALL, 2002, p. 21, grifos no original) 

 

Outra variante da agência das crianças é a produção de culturas por meio das relações 

sociais que estabelecem com os pares e com os adultos, quando internalizam a sociedade e 

a cultura, ao mesmo tempo em que contribuem para sua mudança (CORSARO, 

2011[1997]). Corsaro considera que “características importantes das culturas de pares 

surgem e são desenvolvidas em consequência das tentativas infantis de dar sentido e, em 

certa medida, a resistir ao mundo adulto” (2011, p. 129). Segundo ele, da interpretação dos 

sistemas culturais adultos as crianças retiram elementos para a interação com outras 

crianças, ao mesmo tempo em que os aspectos da cultura de pares afetam a maneira como 

interagem com os adultos.  

Dito de outra maneira, a apropriação provoca a reinvenção da cultura, inter-

relacionando os mundos sociais/culturais infantis e adultos. Isso é possível a partir do 

coletivo, da atividade em comum, na qual as crianças negociam, partilham e criam culturas 
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com outras crianças e com os adultos. Corsaro ([2005], 2007) destaca ainda a importância 

da brincadeira para que se reconheça a agência coletiva das crianças.  

O interesse pelas variáveis macroestruturais e seus efeitos sobre as crianças, por sua 

vez, vai definir a predominância da estrutura, outra possibilidade de abordagem do campo. 

Em termos estruturais, a infância não tem um começo e um fim temporais, e não pode, 

portanto, ser entendida como período de vida. Pode ser compreendida, mais 

apropriadamente, como uma categoria permanente de qualquer estrutura geracional 

(QVORTRUP, 2010). 

Não se pode estudar a infância sem considerar suas relações com a vida adulta, com a 

qual mantem uma relação de (inter)dependência. De acordo com Qvortrup (1993), "a 

infância está, em princípio, exposta às mesmas forças sociais que a idade adulta", como 

afirma em sua sexta tese. Mayall (2012), por sua vez, indica que a “tarefa é estudar este 

grupo social, não definido pela idade, mas definido pelo status social, econômico e 

político" (p.348). Nesta perspectiva, pode-se considerar o impacto de forças de larga escala 

sobre ele
5
, como aponta Mayall: 

 

atuais políticas de governo de coalizão do Reino Unido têm impactos específicos 

sobre as crianças e sobre a infância. Em comparação com os homens, as crianças 

são grandes utilizadoras de serviços sociais como serviços de saúde, de bem-

estar, de creches e de educação; por isso, na medida em que estes são reduzidos 

em quantidade e qualidade, as crianças vão sofrer de maneiras específicas – 

enquanto que os adultos, por exemplo, serão afetados por outras reduções. 

(2012, p. 348)  

 

Como categoria estrutural, a infância independe da criança como indivíduo, ou seja, 

obter informações acerca da infância não demanda necessariamente que as crianças sejam 

diretamente observadas ou questionadas. Em estudos históricos ou geracionais, o que se 

busca é a estrutura em que elas vivem suas vidas. Segundo Qvortrup (2010),  
 

os exemplos da influência dos parâmetros estruturais sobre a infância e as 

crianças são enormes. Não se sugere que sejam superiores a outros métodos, mas 

devem ser percebidos como um método adicional para entender como a infância 

se desenvolve e como as crianças, enquanto categoria social ou grupo, se saem, 

quando comparadas a outras categorias geracionais. (p. 641-642) 

 

Conceber a infância como construção social ou categoria estrutural promove a ideia de 

que ela “é uma estrutura permanente em qualquer sociedade, mesmo que seus participantes 

sejam regularmente repostos” (QVORTRUP, 1991, p. 12, grifo no original). 

 
 
A pesquisa da infância no Brasil: breves considerações 
 

Focalizar a pesquisa sobre/da infância no Brasil remete a três estudos, publicados entre 
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2008 e 2013, que tiveram como objetivo dimensionar e localizar temáticas e/ou grupos de 

pesquisa. A primeira delas, realizada por Castro e Kosminsky (2008), apresenta uma 

análise da contribuição das ciências sociais para a visibilidade da infância no Brasil, título 

do texto, delimitada por períodos temporais nos quais diferentes preocupações com/sobre a 

infância vão predominar na pesquisa. As pesquisadoras fazem um levantamento das 

publicações científicas e concluem que podem ser identificadas:  
 

(1) importante interface entre educação e sociologia, na qual uma "sociologia da 

infância" está começando a emergir; (2) aumento do número de publicações nos 

subcampos recém-cunhados de “antropologia da infância” e “história da 

infância”; e (3) escassez de publicações em revistas de sociologia tradicionais (p. 

222).  

 

Sobre o primeiro ponto, a interface entre educação e sociologia, pesquisas recentes 

(SILVA et al, 2010; NASCIMENTO et al, 2013) sobre grupos que pesquisam a infância 

reforçam esta relação. Silva et al (2010) localizaram 322 grupos na área de ciências 

humanas que pesquisavam infância, criança e educação infantil. Destes, 182 são da área da 

educação; 105, da psicologia; 13 da sociologia e os demais em outros campos das ciências 

humanas, sendo que “nas ciências políticas, na geografia e na arqueologia, não foi 

localizado um único grupo de pesquisa sobre essas temáticas” (p.88). O tema 

da infância era o mais frequente entre as palavras-chave.  

A investigação de Nascimento et al (2013) encontrou 23 grupos de pesquisa com a 

sociologia da infância como referência
6
, dos quais 16 situados na educação, quatro na 

psicologia e três na sociologia. Dentre os grupos na educação, onze têm a educação infantil 

como área predominante, assim como os estão na psicologia, que também se ocupam da 

educação infantil. Dessa maneira, o levantamento revela uma forte relação entre a 

sociologia da infância e a educação, no Brasil. O relatório conclui que 
 

[...] verificou-se que as investigações e os estudos desenvolvidos pelos grupos 

selecionados inspiram-se, em sua maioria, na perspectiva da agência, no 

cotidiano das crianças pequenas e nos métodos etnográficos. Entretanto o campo 

da SI é maior do que esse aspecto, implica em outras alternativas metodológicas 

e em outros conceitos, como estrutura, por exemplo. Nessa linha, pode-se 

discutir um suposto desequilíbrio entre os dois campos [estrutura e agência]. 

(2013, p.142) 

 

Nessa lógica, parece necessário admitir que a sociologia da infância no Brasil esteja ao 

serviço do campo da educação infantil, área de pesquisa principal. Diferentes grupos de 

pesquisa buscam estabelecer um diálogo entre seus referenciais teóricos e as referências 

teórico-metodológicas da sociologia da infância (NASCIMENTO et al, 2013), o que pode 

significar, em alguns casos, uma tentativa de harmonizar conceitos produzidos neste campo 

com os de outros campos. 

As breves considerações sobre as relações entre sociologia da infância e educação 
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infantil levam a três observações: em primeiro lugar, as crianças pequenas têm sido vistas 

como agentes e produtoras de cultura e, portanto, pesquisam-se suas vozes, sua ação 

coletiva e brincadeiras. Em segundo lugar, os grupos de pesquisa em educação infantil têm 

trabalhado conceitos e proposições da sociologia da infância, vinculados, em sua maioria, a 

programas de pós-graduação em educação. E, em terceiro, as discussões teóricas e 

metodológicas não focalizam exatamente o campo da sociologia da infância, o que deixa de 

contribuir para a produção de novos conceitos e possibilidades metodológicas da área, ou 

de novas questões epistemológicas sobre a infância e seu estudo. Nas palavras de James 

(PIRES e NASCIMENTO, 2012), 
 

Nós já temos descrições do dia a dia das crianças suficientes – o que não temos 

suficiente é a contribuição que os estudos das crianças e da infância podem dar 

aos grandes problemas e debates – o que acontece com esses problemas e 

debates quando você os estuda a partir da perspectiva dos Estudos da Infância? 

(p. 19-20, no prelo). 

 

Ainda que a pesquisadora se refira ao Reino Unido, sua fala cabe para caracterizar o 

Brasil. A pesquisa sobre agência das crianças pode ser encontrada em diversos periódicos
7
 

ou em livros sobre ação das crianças ou suas vozes
8
. À medida que a discussão é sobre a 

agência das crianças - e não sobre como fazem isso num contexto estrutural – essas 

pesquisas relacionam-se mais à educação infantil do que a uma análise sociológica. 

A sociologia da infância é um campo de estudo mais amplo do que a agência das 

crianças, todavia, e a infância é um fenômeno social complexo. Nesse sentido, tomar 

apenas uma perspectiva epistemológica não parece ser suficiente (JAMES e JAMES, 

2008). Este é o quadro, ainda que breve, que inspirou pesquisa
9
 entre as relações entre os 

estudos da infância e os contextos nos quais acontece, da qual este artigo é um recorte, e 

que teve como objetivo compreender os diferentes contextos em que a pesquisa da infância 

é realizada. 

 
 
Abordagens interdisciplinares: contribuições do campo dos estudos da 

infância 
 

Para abrir este segmento, cabe uma citação de Thorne (2007), que indaga sobre o papel 

da interdisciplinaridade nos estudos da infância: 

 

Estudos da infância são frequentemente descritos como um campo 

interdisciplinar de estudo. O que, em locais e situações específicas, essa 

reivindicação significa? O que anima alguns estudiosos e praticantes a se 

moverem através das fronteiras das disciplinas acadêmicas tradicionais? Que 

caminhos interdisciplinares são cruzados, os quais parecem bloqueados e 

pressentidos - e por quê? Quais são os caminhos para um diálogo interdisciplinar 

fecundo e para colaboração no estudo de crianças e infâncias? Estamos criando 
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tipos distintos de inquérito, ou principalmente fazendo interseções entre 

caminhos separados, bem estabelecidos, de conhecimento? (p. 147) 

 

As questões levam a recuperar um pouco da história da constituição do campo, que nas 

palavras de James (2010) tem a interdisciplinaridade em sua origem, ou seja, “teve suas 

raízes intelectuais em um contexto muito interdisciplinar – os workshops de etnografia 

sobre a infância que foram organizados por Judith Ennew
10

 e realizados em Cambridge nos 

anos 1980
11

” (p. 215). A pesquisadora argumenta que embora tenham sido convocados pelo 

campo da antropologia, foram frequentados por sociólogos, psicólogos, historiadores, 

geógrafos, advogados, ou seja, “pesquisadores e profissionais de diversas áreas se 

reuniram, já que compartilhavam interesse em um tema – ‘crianças’ e ‘infância’”. (2010, p. 

215) 

Alanen (2012), por sua vez, refere a revista Childhood
12

 como espaço de 

desenvolvimento da interdisciplinaridade, argumentando que “ao fornecer um local de 

encontro para pesquisadores de diferentes áreas, a revista ajudou a desenvolver o estudo de 

crianças e da infância em um campo multidisciplinar” (p. 419) e acrescenta que a 

familiaridade com o trabalho de outros campos e a colaboração entre as fronteiras 

disciplinares foi favorável para interdisciplinaridade. A pesquisadora acrescenta que  
 

o campo de estudos da infância parece ter se tornado verdadeiramente 

multidisciplinar. Hoje, o campo é preenchido não só por psicólogos, sociólogos, 

antropólogos e historiadores, mas também por geógrafos, filósofos, estudiosos 

da ética, economistas e muitos mais. Reconhece-se que infância e criança são 

fenômenos complexos de fato; compreendê-los corretamente, e não apenas 

parcialmente, obriga qualquer disciplina a consultar pesquisadores de outras 

áreas disciplinares e desenvolver formas eficientes de comunicação e 

colaboração com eles. O objetivo seria integrar a visão orientadora central dos 

estudos sociais da infância a noções compatíveis de crianças e da infância 

originários de outras importantes disciplinas relacionadas com as crianças: um 

quadro interdisciplinar integrado e abrangente. (ALANEN, 2012, p. 419) 

 

Assim como Alanen, Jacobs e Frickel (2009) também definem interdisciplinaridade 

como “comunicação e colaboração entre as disciplinas acadêmicas” (p. 44), num trabalho 

que pretende uma “avaliação crítica” do conceito, por meio da revisão da literatura. 

Segundo eles (1) interdisciplinaridade nos dias de hoje não é apenas um princípio, ou uma 

metodologia, mas também, muitas vezes, condição para obter financiamento ou bolsas de 

estudo para pesquisa; e (2) há ampla literatura sobre o assunto, que perpassa temas como 

pedagogia interdisciplinar, práticas de conhecimento interdisciplinares, epistemologias 

interdisciplinares, além da construção formal de teoria
13

. Dizem os pesquisadores que 
 

A literatura revista é caracterizada por considerável ambiguidade terminológica. 

Alguns estudiosos fazem distinções claras entre a investigação do que é 

interdisciplinar ou multidisciplinar (contribuições de dois ou mais campos para 
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um problema de pesquisa), interdisciplinar ou pluridisciplinar (integração de 

conhecimentos originários de dois ou mais campos), ou transdisciplinar 

(conhecimento produzido conjuntamente por especialistas de disciplinas e 

práticos sociais) (Aboelela et al., 2007, Salter & Hearn, 1996). O objetivo 

subjacente destes termos é distinguir entre baixo, moderado e alto nível de 

interconexão ou de integração intelectual. (p. 45) 

 

O artigo conclui apontando que “a relativa ausência de clareza epistêmica 

provavelmente tem impactos sobre a organização da investigação interdisciplinar e sobre a 

trajetória das carreiras interdisciplinares.” (JACOBS e FRICKEL, 2009, p. 52)  

O campo da geografia da infância, área de estudos e pesquisa que publica o periódico 

“Children's Geographies
14

”, também em 2009, promoveu debate sobre 

interdisciplinaridade, em discussão organizada pela Associação de Geógrafos Americanos. 

No ano seguinte, artigos curtos, derivados do debate, foram publicados na revista, 

compondo a seção “pontos de vista”. Como Gagen (2010) explica no primeiro texto, “o 

objetivo do painel foi trazer à tona os vários domínios e direções da produção do 

conhecimento que constitui os estudos da infância e juventude” (p. 213). Pode-se perguntar 

por que uma disciplina promoveria um debate sobre a interdisciplinaridade?  

Segundo Gagen (2010), “na discussão realizada, verificou-se que, assim como há uma 

variedade de perspectivas disciplinares no estudo da infância e juventude, há uma variedade 

de perspectivas sobre a natureza das operações disciplinares.” (p. 213) A geógrafa comenta 

as diversas posições dos pesquisadores presentes no debate, desde o reconhecimento de que 

o campo dos estudos da infância é e deve ser interdisciplinar até a referência ao risco que se 

corre ao pleitear a convergência de diferentes campos na pesquisa, o que poderia torná-la 

diluída e superficial. De qualquer modo há um reconhecimento da prática disciplinar e de 

sua inerente parcialidade.  

Outra geógrafa, Pain (2010), na mesma publicação, reforça que “em seu sentido 

original e mais profundo, a pesquisa participativa não é uma mudança metodológica, mas 

uma perspectiva epistemológica e ontológica, sobre quem pergunta e responde às perguntas 

da pesquisa (FINE et al., 2007, CAHILL et al., 2008).” (p. 224) A pesquisadora argumenta 

que  
 

enquanto os debates sobre disciplinaridade frequentemente parecem assentados 

num pressuposto básico de que “a disciplina” é o lugar da orientação 

filosófica/teoria/abordagem metodológica; e “o campo”, mero local de 

prática/engajamento/empirismo, percebe-se que ao longo dos anos de trabalho 

participativo em geografias da infância e juventude os binarismos foram 

encobertos. E assim, as relações entre teoria/prática e disciplinaridade/caminho-

além-da-disciplinaridade colidiram e se confundiram em maneiras produtivas, 

intelectual e politicamente (2010, p. 224) 

 

Nas palavras de Alanen (2012) “disciplinaridade e interdisciplinaridade não são 

adversárias, não devem competir entre si, pois há uma relação de interdependência entre 
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elas”. (p. 421) Ou seja,  
 

para ser interdisciplinar é preciso primeiro ser proficiente em uma disciplina 

própria. Consequentemente, para fazer os estudos da infância interdisciplinares 

prosperarem, precisamos ter uma sociologia da infância forte, sólidos estudos 

históricos da infância, uma geografia da infância bem sucedida, e assim por 

diante. Mas isso, por sua vez, requer que a subdisciplina acumule e nutra fortes 

ligações com a "disciplina mãe” e desenvolva uma identidade disciplinar forte. 

Pode haver problemas se esse caminho não for seguido. (p. 421, grifo no 

original) 

 

Cook (2010) critica o uso do termo interdisciplinar, que, para ele, “evoca imagens de 

algum ponto de convergência, no qual se podem recolher os insights de praticamente todas 

as disciplinas - uma espécie de posição meta-disciplinar” (p. 222) que lhe parece arrogante 

e ambiciosa, pois nem todos os campos de conhecimento estão representados nos estudos 

da infância. Segundo ele,  
 

temos estudiosos em sociologia, antropologia, religião e ética, história, 

psicologia e literatura, que focalizam as crianças e a infância. Mas, e a 

medicina? Os estudos de saúde? A biologia? [...] Educação transdisciplinar e 

pesquisa têm a melhor chance de realizar o seu potencial quando os praticantes 

não negam suas origens disciplinares, mas as abraçam por sua particularidade e 

seletividade. (COOK, 2010, p. 222) 

 

O debate sobre interdisciplinaridade não se esgota nessas referências, mas trata-se de 

importante questão a ser mais e mais discutida. Abordagens interdisciplinares perpassam os 

aportes teóricos e podem desencadear possibilidades metodológicas de pesquisa, como 

estudos comparativos, longitudinais, geracionais, por exemplo. Neste sentido, aspectos das 

configurações disciplinar e interdisciplinar podem ser discutidos a partir de contextos nos 

quais se situam, com vistas a apontar elementos que compõem os desafios éticos e 

metodológicos presentes na pesquisa da infância.  

 
 
Alguns pontos para discussão 
 

Os elementos apresentados até aqui indicam diferentes alternativas para o 

desenvolvimento do campo dos estudos da infância. Se, na perspectiva europeia, pode-se 

observar que a interdisciplinaridade tem sido debatida como possibilidade para o 

desenvolvimento de pesquisas, no Brasil, o desafio parece ser colocar os campos 

disciplinares que tradicionalmente estudam a infância e as crianças em interlocução com 

outros campos de conhecimento.  

Nessa linha, tem sido interessante perceber que, embora seja reconhecida a 

complexidade da infância, a possibilidade do estabelecimento de ampliação das relações 
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entre disciplinas ainda parece estar em estado embrionário, seja porque cada disciplina 

reluta em despir-se do poder investido em si, seja pela dificuldade em reconhecer-se numa 

relação de interdependência com outras disciplinas, como quer Alanen (2012). 

Seria esse o desafio para o campo da educação, no Brasil, visto que os estudos da 

psicologia têm estado tradicionalmente presentes na pesquisa com crianças, e, ao mesmo 

tempo, é na educação que a sociologia da infância tem sido referida? Seria por meio da 

educação, então, que psicologia e sociologia, além da antropologia, da geografia, da 

história e da filosofia, poderiam “realizar o seu potencial” sem negar “suas origens 

disciplinares”, mas abraçando-as “por sua particularidade e seletividade”, como sugere 

Cook (2010)? Seria este o papel da disciplina educação numa perspectiva interdisciplinar, 

no Brasil?  

Para finalizar, cabe retomar a indicação que a produção (1) de novos conceitos e 

possibilidades metodológicas e (2) de questões epistemológicas sobre a infância e seu 

estudo sociológico não tem feito parte da agenda brasileira dos estudos da infância, à 

diferença dos diversos artigos com as tensões/questões desse debate encontradas em 

periódicos como Childhood ou Children & Society ou Children’s Geographies. Ainda que 

se possa reconhecer que o foco nas crianças como unidade de observação (QVORTRUP, 

1991) esteja presente na pesquisa brasileira, parece “necessário ser capaz de colocar isso 

[teoria e perspectivas teóricas] em contexto a fim de chegar a compreender o papel da 

infância e das crianças na sociedade” (QVORTRUP, 2014). Desse ponto de vista, desafios 

de ordem teórica podem ser acrescentados aos éticos e metodológicos presentes na pesquisa 

da infância. 
 

 

Notas 

 
1 Qvortrup (1995) referencia autores e áreas cujo interesse pela infância se revela nos anos 1990. 
2 Agência e estrutura estão dialeticamente ligadas, como faz ver a referência à dupla hermenêutica de Giddens no 

paradigma da infância. Segundo o sociólogo, “as modalidades de estruturação são mobilizadas pelos actores no decorrer 

da produção da interacção, mas são também, ao mesmo tempo, os meios de reprodução das componentes estruturais dos 

sistemas de interacção (2000, p. 45), ou seja, “a estrutura é, simultaneamente, condição e resultado da acção, factor que 

constrange e possibilita a intervenção do actor” (idem, p.ix). Esta seção pretende destacar agência e estrutura na 

pesquisa da infância. 
3 É preciso esclarecer que o artigo refere a produção de conhecimento em língua inglesa, em nível internacional, que 

inclui não apenas os países anglo-saxônicos e escandinavos, mas também contribuições da Alemanha e da Austrália, 

entre outros. 
4 Os estudos sócio-construcionistas se debruçam sobre os processos cotidianos, ou seja, focalizam como as pessoas 

falam, percebem e experienciam o mundo em que vivem. Representam uma crítica ao estruturalismo. Uma referência 

para melhor compreensão da abordagem é Gergen (1985). 
5 Ver Mayall e Morrow (2011). 
6 Foram realizadas várias buscas, utilizados vários descritores e foi verificada a incidência da expressão sociologia da 

infância na repercussão dos trabalhos do grupo, na árvore do conhecimento ou nos objetivos das linhas temáticas. Ver 

Nascimento et al (2013). 
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7 Ver Almeida (2009; 2011); Barbosa (2007); Borba (2005, 2009); Corsi (2011); Coutinho (2005, 2006); Delgado (2006, 

2007); Müller (2006); Prado (1998); Samori (2012), entre outras. A recente tese de Prado (2014) apresenta cuidadoso 

estudo sobre pesquisa com crianças.  
8 Ver Cruz (2006, 2008); Paula (2005); Teixeira (2008), Motta (2011, 2013).  
9 Relações entre a pesquisa nos estudos da infância e os contextos nos quais se insere. Pesquisa realizada entre fevereiro 

e julho de 2014, com financiamento da FAPESP. 
10 PhD em antropologia social falecida em 4 de outubro de 2013. 
11 De acordo com Morrow, “na década de 1980, ela começou uma série de oficinas de etnografia da infância, a primeira 

das quais foi realizada em King’s College, Cambridge, em 1986, com 60 profissionais e acadêmicos de diferentes 

disciplinas. A primeira oficina teve como objetivo discutir os métodos adequados para o estudo de influências sociais e 

culturais sobre a infância, com a intenção de fornecer uma perspectiva social sobre a infância e trabalhar com as 

crianças como unidades de análise, para complementar e ampliar os modelos médicos, psicológicos e educacionais 

existentes. A segunda oficina da série foi realizada em Camrose, Alberta, Canadá, em 1987, e a terceira em Newnham 

College, Cambridge, em 1988, com foco na infância e política social – muitos membros do projeto Infância como 

fenômeno social participaram, e a oficina contribuiu para a produção do volume editado por Allison James e Alan Prout 

– Constructing and Reconstructing Childhood. A quarta oficina de etnografia da infância foi realizada no Zimbabwe em 

1989 (e mais tarde, a quinta oficina foi realizada em Cingapura, em 2006)”. (2014, p.152) 
12 Para isso, ver http://chd.sagepub.com. 
13 Mencionam o Manual de Interdisciplinaridade, publicado pela Oxford University Press, em 2010. 
14 Para isso, ver: http://www.tandfonline.com/toc/cchg20/8/2#.VF-taTRVneM. 
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