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Apresentação 

 

Porque se a gente fala a partir de ser criança, a 
gente faz comunhão: de um orvalho e sua 
aranha, de uma tarde e suas garças, de um 
pássaro e sua árvore. 

Manoel de Barros 

 

Muitas pesquisas indagam sobre o que é ser criança e buscam as respostas a 

partir de diferentes perspectivas. Questão complexa que gera dúvidas e respostas 

possíveis, também complexas. Esta indagação compõe o conjunto de perguntas 

orientadoras do estudo apresentado como tese de doutorado. O que é ser criança? O que 

é ser criança no espaço rural? Como é constituído o mundo rural que o adulto 

compartilha com a criança? Qual o lugar da criança nesse mundo? Que relações podem 

ser estabelecidas entre escola e vida cotidiana no campo? Qual o valor da escola na vida 

desta criança? 

Para refletir sobre estas perguntas foi necessário o movimento de fazer emergir o 

ser criança que habita em mim e em todos os adultos. Isto implica num processo de 

descolonização do adulto. Um processo, que nega os ditames da razão adulta, dogmática 

e autoritária, tomada pela racionalidade do modelo da ciência moderna. Como adulto 

mergulho nesse processo, estabelecendo outra relação criança/adulto, onde há 

compartilhamentos. Uma relação que engendra alteridade, e faz com que a 

pesquisadora, se exponha aos desafios e aos riscos das incertezas.  

A pesquisa com crianças, assim entendida, está referenciada nos estudos que 

desafiando a investigação no campo das ciências humanas e sociais, busca romper com 

a visão, na qual elas se constituem como simples objeto de conhecimento. Tais estudos 

colocam as crianças, como sujeitos no processo investigativo, e consideram-nas como 



atores sociais, capazes de pensar e expressar sobre seus mundos de vida. Nesta 

perspectiva, a criança é compreendida como sujeito individual e social, que constrói 

concepções acerca da realidade social na qual se insere. Ouvir sua voz significa 

perceber que sua fala se constitui a partir das relações sociais que produz e que a 

produzem. Importa ressaltar que não se trata de “dar” voz as crianças, no sentido de que 

é o adulto que permite a fala. Mas, criar possibilidades de diálogos em situações de 

encontros1 que não são pré-estabelecidos.   

A infância é construção histórica que revela concepções sobre o que significa ser 

criança, o lugar social que ocupa, como vive e interage. Portanto, para compreender as 

crianças e suas infâncias, é fundamental compreender os diferentes contextos 

socioculturais, a partir dos quais são construídos seus significados. Os mundos de vida 

das crianças são marcados pelas relações sociais, entre elas e os adultos. Nesses 

mundos, as crianças se movem, nos rastros deixados pelos adultos, refazendo-os, nas 

infinitas possibilidades de mudanças e renovação de seu tempo histórico.  

Para entender o lugar da infância aproprio-me do conceito de entrelugar2, em 

Bhabha (1998). O autor enfatiza que é teoricamente inovador e politicamente crucial, 

focalizar processos que são produzidos na articulação entre os domínios das diferenças. 

Nesse outro lugar são elaboradas “estratégias de subjetivação – singular ou coletiva – 

que dão início a novos signos de identidade e postos inovadores de colaboração e 

contestação, no ato de definir a própria idéia de sociedade” (ibid, p.20). Posso dizer, 

com base no autor, que a infância é um entrelugar, socialmente construído, fazendo-se e 

refazendo-se na interação, entre os adultos que acolhem, e as crianças que renovam nos 

seus mundos de vidas. Um lugar intersticial, um espaçotempo liminar, onde adultos e 

crianças convivem e negociam sua existência. O movimento, no lugar intersticial, 

acolhe a diferença sem hierarquia, numa interação, onde as experiências se põem em 

diálogo.  

As crianças não são uma tábula rasa, onde os adultos inscrevem suas 

experiências, como também, não são seres incompletos que se constituirão apenas no 

futuro. Na sua interação com os adultos e as outras crianças, ela constroem 

interpretações sobre o que as cerca. Ao mesmo tempo em que, incorporam valores, 

saberes, atitudes, também criam formas próprias de compreensão, a respeito daquilo que 

                                                 
1 Encontrar neste contexto está referenciado em Larrosa (2006), como condição de topar com aquilo que 
não se busca. 
2 Junto as palavras, diferente da grafia do autor de referência, para expressar o movimento entre os 
lugares do adulto e o das crianças que o conceito evidencia. 



os adultos já construíram. “O lugar da criança é, em suma, o lugar das culturas da 

infância. Mas esse lugar das culturas é continuamente reestruturado pelas condições 

estruturais que definem as gerações em cada momento histórico concreto” (Sarmento, 

2002). 

As respostas para as perguntas, com as quais iniciei este texto, estão em aberto. 

A investigação com o cotidiano das crianças moradoras de Córrego Sujo, bairro rural do 

município de Teresópolis, na região serrana do Estado do Rio de Janeiro, não encerra a 

necessidade do movimento de tecer os saberes sobre as várias infâncias, dentro da 

infância global. Com as crianças, olhando o mundo a partir do seu olhar, é possível 

pensar sobre seu próprio mundo, mas também sobre o mundo adulto que a acolhe. 

 

O lugar e as práticas cotidianas 

 

Córrego Sujo fica a cerca de 1 hora e 45m, de ônibus, do centro urbano num vale 

belíssimo, com grande densidade de remanescentes florestais da Mata Atlântica. O 

“povo” vive basicamente da produção de horticultura, constituída por famílias 

proprietárias de terras com áreas de diferentes extensões, por famílias de meeiros e por 

empregados agrícolas e não-agrícolas. Plantações de hortaliças cercam a estrada que 

corta a localidade. Uma região, que pode ser caracterizada pela expressão utilizada por 

Whitaker (1984), como nas “franjas do rural/urbano”.  

Conhecer o mundo de vida das crianças implica em conhecer o lugar onde 

vivem, o sentido que dão as suas vidas, as relações que se estabelecem nesse cotidiano, 

bem como suas experiências na escola e fora dela. Na pesquisa com o cotidiano 

prevalece a perspectiva compreensiva para pensar as práticas dos consumidores 

(Certeau, 2005). As ações dos diferentes atores que habitam no lugar, são complexas, 

envolvidas num emaranhado de significações e por isso a perspectiva compreensiva 

permite ao pesquisador puxar fios, desdobrar significados e tecer a partir de pistas, 

sinais e indícios aparentemente negligenciáveis (Ginzburg, 1990) uma outra 

configuração da realidade, sempre provisória. 

Caminhar nas trilhas do cotidiano das crianças, do lugar que habitam, da escola 

onde se encontram, significa, como nos estudos do cotidiano, construir uma teoria das 



práticas3, uma teoria em movimento que não busca explicações, nem simplificar a 

complexidade do processo da pesquisa. Busca-se sim, colocar-se em diálogo com os 

sujeitos, capturando os acontecimentos, entrando no campo do devir, ou seja, como nos 

ensina Deleuze e Guattari (1996), partir ao encontro com o outro, embarcando em 

possíveis linhas de fuga desterritorializantes. 

Nos estudos com o cotidiano é fundamental perceber tudo que está além das 

aparências. Ao colocar na pesquisa a centralidade nas práticas cotidianas, fazendo uma 

“arqueologia das práticas” (Certeau, 2005), procuro apoio nos discursos teóricos dos 

campos de conhecimento que podem me capacitar para apreender a complexidade da 

vida cotidiana. Isto implica em utilizar fios já tecidos e com eles tecer novas redes, me 

abrindo para o inesperado sem julgamentos, mas numa perspectiva compreensiva.  

Foi assumindo a postura de narrar a prática numa perspectiva compreensiva, que 

busquei nas falas das crianças e adultos, os indícios que permitissem compreender a 

história local, o modo como vivem e dão sentido ao cotidiano. As falas cotidianas 

revelam os modos de fazer (Certeau, 2005) que estes sujeitos incorporam em suas 

ações.  

Na pesquisa com o cotidiano, a realidade se insinua e a pesquisadora segue os 

caminhos que denunciam os múltiplos aspectos da vida social. Uma busca pelos 

detalhes, pelos ínfimos, pelos fragmentos, nas brechas intersticiais do social. O 

cotidiano complexo abarca situações anônimas, transitórias, que marcam as vidas 

individuais e coletivas dos sujeitos, também complexos.  

Deslizando por entre as brechas me deparei com a mudança do nome do lugar. 

Com as crianças fui buscar compreender o que pensam sobre o novo nome. Com os 

adultos caminhei no sentido de entender o processo que engendrou a mudança do nome. 

Este movimento se revelou como a ponta de um dos fios que tece o cotidiano daquelas 

pessoas, adultos e crianças que vivem no velho ou novo lugar, com um novo nome. 

Nas conversas com as crianças e adultos fui tomando conhecimento de alguns 

fatos relacionados à mudança do nome do lugar. Tudo começou, quando um senhor, 

proprietário de uma fazenda, na qual existe uma nascente de água mineral, procurou a 

presidente da Associação de Moradores para que lhe ajudasse a mudar o nome da 

localidade, pois não seria conveniente comercializar uma água, cuja procedência é um 

                                                 
3 Dentre os vários autores que desenvolvem pesquisas do/no/com os cotidianos, que enfrentam a 
complexa relação teoria e prática, destaco:  ALVES, (2001); ALVES e GARCIA, (1999); FERRAÇO, 
(2003); GALLO, (1999); GARCIA, (2003); PÉREZ, (2003a) 



bairro rural denominado Córrego Sujo. Com estas conversas percebi que, ao escavar os 

meandros do processo de mudança do nome do bairro, poderia compreender alguns 

aspectos das práticas cotidianas dos moradores, como são construídas e a complexidade 

que delas emerge. 

A pesquisa buscou refletir sobre as percepções dos diferentes sujeitos, em 

relação aos momentos do processo, desde as primeiras iniciativas, até sua concretização 

e as conseqüências nas suas vidas trazidas com o novo nome.  

No percurso da pesquisa procurei exercitar o desafio de ser a narradora das 

histórias narradas pelas crianças e adultos de um lugar, onde estou vivendo experiências 

novas, que atravessam as marcas em mim produzidas pelas experiências anteriores. Por 

isso as narrativas me (trans)formam, pois ressoam nessas marcas. Com Larrosa (2002) 

posso dizer, que a experiência com a investigação narrativa só vai possibilitar esse 

atravessamento, se o sujeito da experiência – a pesquisadora – se permitir ser receptiva, 

aceitante, capaz de colocar o seu “saber” submetido às relações alteritárias, no encontro 

com o outro. A experiência, como diz esse autor, é “o encontro com algo que se 

experimenta, que se prova” (ibid. p. 25). Nesse sentido procuro estar aberta, exposta ao 

novo, ao indeterminado.  

Para narrar a prática seria preciso me abrir ao novo, olhando com olhos do 

descobridor e incorporar o narrador de quem fala Benjamin (1994). Para ele a narração 

não é produto da voz, mas de tudo o que é aprendido na vida social, é produto da 

experiência. Desprovido da experiência desaparece o narrador. O narrador, na 

perspectiva benjaminiana, recorre às experiências da tradição oral, como fontes para as 

narrativas. Para Benjamin, o reino narrativo só pode ser compreendido na 

interpenetração de dois tipos de narradores. Aquele que conhece as histórias e tradições 

do seu lugar, e o outro, que vem de fora, mas recolhe nas histórias locais, no saber do 

passado, o material para as narrativas. Como narradora que vem de fora busco refletir 

com as experiências, no que elas me permitem compreender as ações dos atores, 

sujeitos dessas mesmas experiências. E, ao mesmo tempo, viver com estes sujeitos a 

experiência de “estar com” eles, ouvindo suas histórias, e contando aquelas que trago, 

fruto das minhas próprias experiências. 

As narrativas das crianças e adultos trazem histórias, com traços marcantes da 

cultura camponesa, pela permanência do fogão a lenha, mesmo para aquelas famílias 

que têm o fogão a gás; pela utilização da troca de garrafas de plástico por peixe, feita 

com o peixeiro que passa na porta da casa; pela proximidade nas relações de parentesco, 



caracterizada não somente na organização do trabalho na “roça”, como na moradia, 

onde ramos familiares partilham o espaço do sítio; pela utilização de todo o espaço do 

terreiro para a lavoura e criação de bichos; o gosto pela música sertaneja.  

As percepções das crianças e adultos sobre o processo de mudança do nome do 

bairro estavam relacionadas aos sentimentos que o nome provocava nos moradores, 

fazendo emergir o conflito entre a tradição cultural, representada pela manutenção do 

nome, e a construção de uma nova identidade. O fazendeiro usa a estratégia (Certeau, 

2005) de atingir os moradores, no ponto de constrangimento com relação ao nome do 

bairro. Este tocou em um problema sentido, porém não dito.  

A experiência vivida pela população deste bairro, narrada pelos adultos e 

crianças do lugar, e por mim, traz a possibilidade de refletir sobre a complexidade das 

práticas cotidianas. O novo nome - Vale Alpino - não foi escolhido pelo conjunto dos 

moradores. Estes tomaram conhecimento da mudança quando começou a ser passado 

um abaixo-assinado. 

Quando escuto as crianças, posso observar que há diferenças quanto ao 

sentimento provocado pela imagem negativa do nome. As narrativas das crianças foram 

registradas, em encontros com as turmas de 1º e 2º ano do Ensino Fundamental dos 1º e 

2º turnos e uma do pré-escolar. Convidei-as a sentarmos no chão, em roda. Apresentei o 

gravador, e lhes disse que iria guardar as histórias contadas em nossa conversa, e 

escrevê-las num texto, que outras pessoas poderiam ler. O gravador, que não 

conheciam, passou de mão em mão e cada criança falou seu nome. Depois voltei a fita e 

elas puderam ouvir suas vozes.4 

Algumas, ao contar as histórias que ouviram, identificam o nome, com uma 

imagem negativa do lugar e das pessoas.  

 

- Minha mãe falou, quer dizer, meu pai falou que aqui eles botaram o nome de Córrego 
Sujo porque ele falou que ninguém gostava de tomar banho, só tomava banho no 
sábado. E aí a água do rio, sempre quando eles tomavam banho, de tanto sujo que eles 
ficavam a água ficava suja e aí meu pai fala que foi por isso que o nome era Córrego 
Sujo.  (8 anos) 

 
- Teve um dia que eu fui no médico. Ela estava mexendo assim na minha cabeça, aí a 
moça de lá falou assim: qual que é o bairro de você? Eu falei assim: Córrego Sujo. Aí 
eu fiquei com vergonha. Sabe por que queria que mudasse o nome? Porque Córrego 
Sujo é assim muito feio. Toda vez que a gente vai no médico que eles perguntam o 
bairro que a gente mora e  está escrito lá Córrego Sujo,  eu fico com vergonha.  (8 anos) 

                                                 
4 No registro das falas não aparecem os nomes das crianças por ter sido uma conversa coletiva, não sendo 
possível identificar quem estava falando. Suas idades variam entre 5 a 8 anos. Faço apenas o registro da 
idade das crianças nas suas narrativas.    



 

 

Por outro lado, há crianças que, embora percebam a sua volta a imagem negativa 

relacionada ao nome, isto não significa problema para elas. Aparece com mais força, o 

sentimento de valorização do lugar onde nasceram. 

 

- Eu gosto de Córrego Sujo porque eu nasci aqui. ( 6 anos) 
- Porque eu acostumei Córrego Sujo e aí eu gosto.  (5 anos) 
- Eu já acostumei e não dá para gente desacostumar mais.  (5 anos) 

 

Ainda em relação aos sentimentos que o nome provocava nos moradores, é 

possível perceber que, a vergonha está relacionada ao que os outros “de fora” pensam e 

dizem a respeito deles. Há uma preocupação dos adultos, que é incorporada pelas 

crianças, no sentido de relacionar o nome do lugar as características de seus moradores. 

Se o nome do lugar faz referência à sujeira, logo quem ali mora, também é sujo. O nome 

carrega um significado concreto, que vai contribuir na constituição da identidade, neste 

caso do lugar, mas acaba por interferir na constituição das identidades dos sujeitos que 

vivem nesse lugar.  

As falas das crianças e adultos revelam a necessidade de uma relação de sentido, 

entre nomes, lugares e pessoas. O nome pode revelar o que se deseja não ver revelado. 

Como esconder as marcas que o trabalho com a terra deixa no corpo? Quem anda com 

os pés, com as mãos, com o corpo inteiro na terra, pode parecer, ao olhar do estrangeiro, 

como sujeira. As palavras, mais adiante transcritas, estão mostrando que a sua relação 

com a terra é constituinte de sua identidade, e que o nome do lugar não corresponde à 

sua imagem interna e por isso deve ser trocado. 

 

- Muita gente que ia ali em casa eles perguntavam aonde que morava e pedia 
endereço e minha mãe falava eu moro em Córrego Sujo nesse tal lugar e ela 
mesmo ficava com mal pressentimento ela não gostava desse nome. Tinha gente 
ali em casa que ficava falando esse nome e ela sentia muito envergonhada.  (8 
anos) 
- Meu primo, que não mora aqui, mora lá perto do Rio de Janeiro, ele falou que 
eu sou muito sujo. Aí eu falei assim: e se eu fosse sujo? Se eu fosse eu ia ter 
orgulho.  (9 anos) 

 

Para as crianças, o nome tem que “combinar” com as pessoas, da mesma forma 

que, o nome do lugar com as suas características. Se não combinar, então, se pode 

trocar. Por isso, o nome do lugar foi mudado, porque não combinava com as pessoas 



que moram ali. Nesse caso, é possível trocar o nome das pessoas e dos lugares, se ele 

for feio, se causar alguma forma de constrangimento.  

Para compreender como, as crianças e adultos, fazem a leitura do mundo em que 

vivem, e o sentido que dão a prática cotidiana, precisaria me posicionar a partir do lugar 

onde eles se situam. Isto é, procurar olhar o mundo com os seus olhos. Precisaria 

exercitar o movimento, relatado pelas crianças, de “combinar” nomes, pessoas e lugar. 

 

Narrativa, Experiência e Pesquisa 

 

No percurso da pesquisa, o maior desafio foi tecer as múltiplas vozes, os 

múltiplos eus envolvidos no processo de investigação narrativa. Na produção textual, 

coloca-se o desafio de tecer, com palavras, as experiências pessoais e sociais, 

mesclando narrativas, vidas e reflexões. Uma tessitura que revele sentidos e 

significados. Escrevo, na primeira pessoa do singular, de todos os eus que aqui falam. 

Na narração podem ser produzidas imagens, a partir do encontro com o outro, do 

encontro com as crianças e suas infâncias (Larrosa, 1998). 

Na investigação narrativa o lugar, o tempo, as relações sociais, constituem o 

cenário cotidiano, onde os eus vivem suas histórias. Trata-se de centrar a narrativa nas 

pessoas e na sua compreensão do vivido. Este é o desafio que assumi, quando optei por 

uma pesquisa com crianças, que tem na narrativa a centralidade do processo de 

investigação, trazendo as experiências, os acontecimentos, enfim, histórias que podem 

ser relatadas. A estética da escrita, no texto narrativo, pode produzir novos sentidos para 

quem lê.  

Conhecer as crianças e seus mundos de vida envolve um processo contínuo, 

repleto de vozes, um processo polifônico (Bakhtin, 2003). Ouvir as vozes das crianças 

significa considerá-las como sujeitos, que participam do processo de investigação. 

Significa, também, incorporar como sujeitos, os adultos que com elas compartilham e 

produzem seu mundo, ou seja, indagar sobre o que elas criam na intersecção dos 

diferentes espaços cotidianos de socialização. Nesse processo, o encontro e o diálogo, 

permitem descortinar, a partir delas próprias, sua cotidianidade. Isto implica numa 

proposta metodológica, que visa compreender o cotidiano vivido por essas crianças, 

captando suas singularidades, decifrando seus enigmas e tecendo os fios de seu mundo. 

Uma proposta que, fundada numa rota não-linear, explora o desafio da narrativa como 

recurso investigativo, que envolve o compartilhamento das relações, dos espaços, das 



vozes, dos sentimentos, em acontecimentos que me envolvem, “junto com”5 as crianças 

e adultos que contam suas histórias. 

Ao escrever, ao escolher as palavras para compor o texto narrativo, também, 

relato minhas próprias experiências com as crianças e adultos participantes, 

colaboradores da pesquisa. Segundo Bakhtin (ibid.), quando escolhemos as palavras 

para compor o enunciado, é como se nos guiássemos pelo tom daquilo que desejamos 

expressar, neste mesmo enunciado. O processo de criação do enunciado reflete o 

significado expressivo na tessitura das palavras, que vai tomando a forma daquilo que 

desejo revelar. Entendo que este processo, não é individual, mas coletivo. É singular, 

mas traz os enunciados de todos com quem dialogo. Um diálogo com os outros, 

crianças e adultos da localidade de Córrego Sujo/Vale Alpino e com os outros, autores 

de enunciados, com os quais compartilho reflexões teóricas e/ou poéticas.  

Cabe ressaltar, o desafio na seleção das narrativas, dos acontecimentos, na 

escrita do texto. Nesta decisão procuro me ater, tanto à forma, quanto ao conteúdo das 

narrativas. A escolha dos conteúdos visa trazer, para o texto, as narrativas mais 

significativas, que possibilitem conhecer o mundo de vida das crianças, e suas 

experiências com a escola e com o saber escolar. No que se refere à forma, trago os 

relatos sem interpretá-los, sem usá-los como exemplos dos meus pontos de vista e sem 

generalizações. Nesse exercício de autoria, a perspectiva compreensiva de determinada 

realidade, está vinculada às minhas concepções, crenças, preocupações, valores, enfim, 

ao que sou. E isto, certamente, influencia a tomada de decisão na seleção das narrativas 

que trago para o texto, representando a minha visão das experiências compartilhadas. 

Aí está o desafio de escrever um texto narrativo, que se constitua como uma 

realidade aberta, que envolva o(a) leitor(a), e lhe permita penetrar no contexto, nas 

histórias contadas. Como uma história aberta, a narrativa está escrita no tempo presente, 

revelando a intensidade e não o tempo cronológico. O tempo aiónico (Kohan, 2004, 

p.54) é este tempo da intensidade, “uma temporalidade não numerável nem sucessiva, 

intensiva”. Já o tempo cronológico é linear, sucessivo, numerável. Dessa forma, o 

tempo é concebido como a soma do passado, presente e futuro, numa continuidade. O 

texto narrativo, mesmo quando traz o passado, presentifica-o, porque o torna, vivo, 

intenso e, anuncia o futuro, porque possibilita outras leituras, outras experiências. É, 

portanto, com o narrador na perspectiva benjaminiana que me aproximo.  

                                                 
5 O destaque para esta expressão tem o propósito de marcá-la como referência à perspectiva metodológica 
da investigação narrativa. 



Inspirada por Benjamin (1994) tenho aprendido, a pensar o conhecimento na sua 

dimensão estética. Nesse processo de conhecer as crianças sou aprendiz e, com elas, 

estou desenvolvendo a capacidade de perceber que posso ter prazer e sensibilidade para 

ouvi-las, compreendê-las, me modificar e atribuir sentidos ao que aprendo. 

A opção pela investigação narrativa torna-se uma experiência, que permite a 

rememoração de minha própria infância. Nas trilhas do pensamento benjaminiano 

(2000), posso dizer que, escavando nas memórias da minha infância, me encontro na 

infância das crianças com as quais convivo. 

A pesquisa como experiência provoca a reflexão sobre o que tenho aprendido, 

nos momentos que compartilho com as crianças.  A infância dessas crianças, em alguns 

momentos, se aproxima e se distancia da minha infância, da menina que fui e que volta, 

quando estou com elas. Assim, percebo que, se deixar a menina que há em mim livre, 

posso melhor compreender as crianças, com as quais venho pesquisando. Preciso 

manter a curiosidade, a admiração tão própria a elas, bem como a busca de sentidos, 

sem preocupação com explicações. 

No processo da pesquisa, construir relações, dialogando com as crianças e os 

adultos de diferentes formas, foi tornando-se uma experiência. Quando, por alguma 

necessidade, espaçavam-se os momentos na escola, ao retornar, estava presente o 

acolhimento, pelas palavras, pelos bilhetinhos das crianças e pelas balas que enchiam 

meus bolsos. Portanto, é impossível conhecer o mundo de vida das crianças, sem 

permitir ser conhecida por elas. Um conhecer que não controla a pesquisadora, nem os 

outros sujeitos da pesquisa. No decorrer da pesquisa como experiência, cada dia de 

compartilhamento envolve o olhar atento, o devir, a compreensão dos diferentes 

movimentos e das redes de significação, constitutivas do cotidiano da escola. 

 

Encontro com as crianças 

A opção pela narrativa, como modo de investigação, implica em considerar 

diferentes contextos narrativos. 

Nas conversas sobre o tema da mudança no nome do bairro, suas narrativas 

provocaram a necessidade de aprofundar, “com elas”, como percebem o local onde 

vivem. Numa atividade, em conjunto com as professoras, conversamos sobre o bairro 

onde moram. Foi uma conversa aberta. Cada qual falou o que gostava e o que não 

gostava no bairro. Sobre os locais conhecidos e os que ainda não conheciam. 



Pedimos, então, que desenhassem os locais do bairro que consideravam mais 

importantes. A partir desse momento, os desenhos passaram a ser instrumentos de 

pesquisa e provocadores das narrativas. Tomando os desenhos como referência, as 

crianças narram suas histórias de vida, como percebem a escola, sua religiosidade, as 

relações familiares, entre outras situações. Os desenhos, conjugados às narrativas, são 

reveladores dos olhares e concepções das crianças sobre seu mundo social, histórico e 

cultural. Possibilitam compreender, a percepção que as crianças têm do mundo que as 

rodeia, ou seja, os significados que vão atribuindo aos objetos da cultura. Nos desenhos, 

a casa e seu entorno, a escola e a igreja aparecem como lugares importantes no bairro. 

 Nas ricas conversas com grupos de crianças, as histórias locais são trazidas e, 

envolvidas na imaginação, revelam o cotidiano vivido por elas. Em seus desenhos, os 

objetos culturais são registrados junto com elementos da natureza, mostrando a 

interdependência entre realidade e experiência. Muitos estudos sobre os desenhos 

infantis foram e são produzidos. Porém, um outro olhar para os desenhos das crianças, 

possibilita percebe a dimensão criadora neles refletida, além de revelar, a partir delas 

próprias, o que ainda não se conhece sobre seus mundos de vida.  

A cada encontro com as crianças, em nossas conversas, suas vidas se revelam. 

Vidas marcadas por experiências de brincadeiras e de trabalho. Quando contam sobre o 

que fazem em casa, ao chegar da escola, narram suas relações familiares, suas 

convicções sobre a importância da escola, as relações de trabalho, naquela comunidade 

rural. Além disso, as narrativas abrem espaço para as fantasias e para a criação de 

significados, delas próprias e do mundo dos adultos que as geram, acolhem e educam.  

As narrativas evidenciam os sentidos e significados que as crianças formulam, 

em relação ao mundo em que vivem. Tais sentidos e significados são diferentes dos 

adultos, não por serem parciais e equivocados, como pensam muitos destes adultos, mas 

porque são outros. Por entre as tramas das narrativas de cada criança, é possível tecer as 

tramas do contexto social, do mundo vivido, a partir das formas como significam e 

ressignificam, este mundo cotidiano relacional.  

Nas conversas com grupos de quatro ou cinco crianças, as interações 

possibilitam o encadeamento dos assuntos a partir da lógica das crianças, que revela 

uma relação não-temporal, e uma despreocupação com os detalhes. Os diálogos 

evidenciam uma lógica, na qual, as situações surgem conforme combinações que 

elegem como relações de sentidos. Nestes momentos estou inteira, sinto com elas os 



fatos que narram. Rimos juntas das situações engraçadas e, ao mesmo tempo, retomo 

minhas experiências de criança e compartilho com elas. 

Nós adultos, que “ensinamos” crianças, pouco conhecemos o que elas sabem. Na 

verdade, acreditamos que elas só aprendem da vida, aquilo que transmitimos em 

processos verticais de relações. Não nos damos conta, que as crianças pensam, sentem, 

têm uma racionalidade e com isso constroem uma maneira própria de entender a vida. 

Talvez, se os adultos ouvissem as crianças, conversassem com elas estabelecendo 

relações horizontais, poderiam compreender o que aprendem e como aprendem na vida 

cotidiana. Se assim o fizessem poderiam, junto com as crianças, acompanhar a 

passagem do tempo, observando e compreendendo as experiências, fazendo destas 

mesmas experiências possibilidades de construção e de renovação.  

 

O olhar das crianças para a escola 

 

Nas conversas a escola é tensionada. Compreender a escola a partir do olhar das 

crianças sustenta-se na concepção de que são sujeitos ativos e, com elas, é possível 

conhecer a realidade social que emerge nas suas falas, brincadeiras, desenhos. “O olhar 

das crianças permite revelar fenômenos sociais que o olhar dos adultos deixa na 

penumbra ou obscurece totalmente” (Sarmento e Pinto, 1997, p. 25). Com elas pode-se, 

não somente compreender a infância como categoria social, como também, as 

complexas estruturas e dinâmicas sociais cotidianas da escola, que são descortinadas em 

suas narrativas.  

Esta perspectiva de investigação exige da pesquisadora o esforço constante de 

não projetar seu olhar sobre as crianças, mas possibilitar que, como sujeitos, tragam as 

percepções de suas vidas e da escola. Parafraseando Paulo Freire (1987), permito-me 

dizer que estou consciente de que meu olhar está molhado pelas minhas origens, pelas 

experiências, pelas concepções, e, até mesmo, pela compreensão sobre a cultura escolar. 

No entanto, é essa mesma consciência do que molha o olhar, que permite construir um 

processo investigativo que supõe o descentramento do olhar do adulto, como necessário 

para compreender as crianças e suas infâncias. 

As narrativas das crianças seguem a lógica que elas imprimem nas conversas. 

Começamos a conversar sobre a importância da escola. Mas, basta surgir qualquer tema, 

que as relações de sentido próprias de cada criança manifestam-se, e outra situação é 

inserida nos relatos. Talvez, para os adultos, sejam conversas sem pé nem cabeça. Na 



verdade, os pés e as cabeças são colocados, a partir de uma relação de sentidos não-

lineares e não-hierarquizados.  

Ao mesmo tempo em que falam sobre a importância da escola, as crianças 

trazem suas experiências, suas vidas. Assim, constroem as narrativas que permeiam o 

real, o imaginário, o desejado, o aprendido e compõem as concepções do mundo que as 

rodeia. Na investigação narrativa, as vozes e os olhares da pesquisadora e das crianças 

estão entrelaçados, numa busca mútua de compartilhamentos de histórias. Qual a 

importância da escola em suas vidas? Por que registraram, nos desenhos, a escola como 

um lugar importante no bairro? O valor que atribuem à escola reside na compulsividade 

de freqüentá-la? Perguntas que as narrativas possibilitam refletir, e respostas, que a 

lógica das crianças conduz o leitor ao entrelaçamento escola, vida e trabalho. 

 

 
- Por que a escola é importante?(pesquisadora) 
- Para aprender, para aprender a estudar, para saber dirigir um carro,  
para quando crescer saber ler as placas. (Mateus) 
- Para não ter que trabalhar na roça (Lo-Ruama) 
- Trabalhar na roça não é bom não? (pesquisadora) 
- É tia, mais ou menos. (Lo-Ruama) 
- Por quê? (pesquisadora) 
- Não sei. (Lo-Ruama) 
- Mas se você acha tem que saber. (Douglas) 
- Minha mãe é que me disse que é para eu estudar 
 para não trabalhar na roça para ter um futuro melhor. (Lo-Ruama) 
- Eu trabalho na roça, na hidropônica. (Mateus) 
- Tem vez que eu vou para roça e tem vez que eu não vou. Quando eu chego da 
escola eu ajudo a puxar a borracha, andar de caminhão, um monte de coisa. Eu 
tenho que puxar a coisa e levar para o morro. Eu moro no morro. (Mateuzinho) 
- E se todo o mundo achar que trabalhar na roça não é bom como vai ser? 
(pesquisadora) 
- Quem achar que é bom fica, quem não achar não. (Mateus) 
- Se não trabalhar não ganha. (Douglas) 

  

O paradigma rizomático ajuda a compreender a lógica das crianças. As 

narrativas das crianças são como rizomas6, com múltiplas conexões, sempre sujeitas às 

linhas de fuga que apontam para novas e insuspeitas direções (Gallo,1999). Para 

compreender as crianças é preciso fazer um movimento de ruptura com o pensamento 

simplificador, que desintegra a complexidade do real (Morin,1990). Assim como um 

                                                 
6 A noção de rizoma, na botânica, significa a estrutura de algumas plantas que se ramificam em qualquer 
ponto, podendo funcionar como raiz, talo ou ramo. A metáfora do rizoma foi discutida por Deleuze e 
Gattari (2000) que apresentaram o paradigma rizomático como outra perspectiva na abordagem do 
conhecimento. 



rizoma, as crianças entrelaçam, nas conversas, elementos de um conjunto complexo, 

que é o cotidiano, a prática social. Nesse emaranhado, vão ligando os fios de suas 

experiências e estabelecendo conexões não hierarquizadas.  

Talvez, se a escola aprendesse com as crianças, poderia avançar na organização 

curricular, de modo a superar a linearidade e hierarquização. Talvez, possa ser um lugar 

onde o aprender seja decorrente de experiências, e não da mera informação, 

devidamente decorada. Para tal, seria necessário, entre outras coisas, que a escola 

rompesse com a “certeza ideologizada, segundo a qual o estudante existe para aprender 

e o professor para ensinar” (Freire, 1987 p.23). Seria importante que os professores 

percebessem que, ao estimular a dúvida e a curiosidade das crianças, estão aprendendo 

com quem ensinam, de modo a rever o que sabem, junto com elas, na busca que fazem 

para saber. 

Douglas, ao provocar Lo-Ruama dizendo, se você acha tem que saber, mostra, 

não somente que as crianças aprendem com os adultos, mas que são capazes, a partir de 

suas experiências, nas relações com eles, construir suas próprias concepções, 

desenvolvendo um saber. Esta mesma provocação muda o “rumo da prosa”, revelando o 

trabalho “na roça”, como elemento constituinte da vida destas crianças. Um mundo 

compartilhado com os adultos. Há, também, na conversa, uma situação exemplar de 

negação da construção moderna da infância, que distingue, separa e exclui a infância do 

mundo social (Sarmento, 2005). Simbolicamente, uma concepção que coloca o infante, 

no lugar do não-falante, do detentor do discurso ilógico, desarticulado. E ainda, a 

criança como aquela, que “está em processo de criação, de dependência, de trânsito para 

um outro” (ibid., p.8). Sem dúvida, esta visão contribuiu para a construção da cultura 

escolar que, simbolicamente, assumiu o conceito de aluno como “sem-luz” e, portanto, 

dependente da escola para “iluminá-lo” com o conhecimento. Cabe ressaltar que, um 

olhar atento pode dar visibilidade para muitas práticas pedagógicas que incluem as 

crianças, como sujeitos nos seus processos de aprender7.  

Ao narrar as situações cotidianas na escola, as crianças revelam que, o poder da 

palavra está com o adulto. Este determina quem fala, e em qual momento. Talvez, para 

os adultos, permitir a fala das crianças pode significar uma perda da identidade de 

adultoprofessora como aquela que possui o conhecimento, e as crianças aquelas que 

apenas ouvem e aprendem. Assim como diz Bakhtin (2003), ao reportar-se a 

                                                 
7 Dentre muitas experiências e pesquisas, destaco o trabalho de Luciana Pires Alves no bairro Beira-Mar 
em Duque de Caxias (RJ).  



Dostoievski, diria que as professoras poderiam ser orquestradoras das vozes infantis. Se, 

assim o fizessem, permitiriam que, a multiplicidade das vozes, expressasse suas vidas e 

suas histórias. E a partir delas, o conhecimento poderia ser construído. 

 

Por uma (in)conclusão 

 

Caminhar com o cotidiano das crianças constituiu-se como experiências que me 

formaram, transformaram e até me (des)formaram. Como experiência não há questões 

conclusivas, mas uma construção de dobras que se abrem a múltiplas possibilidades. O 

texto narrativo possibilita a (in)conclusão, pois, como um documento compartilhado, foi 

construído a partir das histórias de todos os eus, e poderá, talvez, fazer emergir novas 

histórias. 

Estar aberta para aprender com as crianças exige sair do paradigma da 

explicação, para o da compreensão. Nesse sentido, precisei esvaziar-me das certezas, 

dos saberes que têm a criança e a infância como objeto de estudo, do conjunto de 

saberes tecnicamente controlados e organizados, na escola, para “prepará-las para a 

vida”. Entendo esvaziar, não como jogar fora o que se sabe, mas dar lugar ao novo, ao 

que ainda não se sabe, ressignificando o velho, as concepções sedimentadas. Esse novo, 

na investigação narrativa, é uma construção que tem nas experiências um solo fértil. 

Penso que apesar da barbárie contemporânea, as utopias realizáveis no sentido 

freiriano, comprometidas com a possibilidade da mudança, não morrem, mas recriam-se 

como fênix. Tais utopias são construídas, nos encontros com as pessoas desimportantes, 

como as crianças que fazem a vida cotidiana. A chave, com a qual a pesquisa com os 

cotidianos pode abrir para as utopias, está expressa no verso de Manoel de Barros 

(2007,p.81):  

 

Sabedoria pode ser que seja mais estudado em gente do que em livros. 
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