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Resumo: Fazer pesquisa com a participação de crianças implica encarar de frente os desafios éticos               
e metodológicos que se colocam a quem se propõe ouvir seus pontos de vista e considerar suas                 
ideias. Elegemos para esse workshop um debate sobre o uso da etnografia e das metodologias               
participativas nas pesquisas com crianças, visto que aquelas compreendem que a participação é             
parte integrante de trabalhos científicos dessa natureza. Tendo como ponto de partida as questões              
éticas encontradas no desenvolvimento desses instrumentos metodológicos nas pesquisas sobre e           
com crianças, as autoras propõem um jogo colaborativo em que os caminhos são definidos à               
medida que surgem as “casas-caso”, trazendo questões que precisam ser enfrentadas pelas/os            
pesquisadoras/es que decidem utilizar a etnografia ou mesmo as metodologias participativas. As            
problematizações sugeridas no jogo incluem a escolha do tema, o momento da submissão das              
pesquisas aos comitês de ética, os assentimentos e consentimentos, as relações com as crianças e               
o enfrentamento do nosso adultocentrismo enquanto pesquisadoras e “donas” dos temas de            
pesquisa. Os exemplos são, portanto, práticos, e é preciso decidir coletivamente o que fazer a cada                
casa que se avança e a cada caso apresentado, casos estes que poderão ser trazidos não apenas                 
pelas autoras, mas também pelo grupo. As limitações e as possibilidades presentes nessas             
pesquisas, além das questões relacionadas à própria natureza do trabalho científico com crianças –              
idade, preferências, relações de poder entre crianças e adultos/as – serão bons disparadores de              
casos. A intenção é trazer para o debate científico a produção das pesquisas com crianças, na                
tentativa de, para além de evidenciarmos nossas limitações, ratificar as possibilidades que as             
pesquisas com crianças oferecem para os estudos da infância e para as metodologias qualitativas.  

 

Palavras-Chave: pesquisa qualitativa; estudos sociais da infância; metodologias participativas;         
etnografia 

 

Recursos Necessários:  

Sala com vídeo projetor e sistema de áudio, além de um computador com Internet . 
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infantil; formação de professores.  
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ESTRUTURA DO WORKSHOP 

 

1 - Apresentação – 15m  

Somos pesquisadoras da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo - Brasil, e estamos               
desenvolvendo investigações (pós-doutorado e doutorado) com crianças, em dois contextos          
educativos distintos. Fazer pesquisa com a participação de crianças implica encarar de frente os              
desafios éticos e metodológicos que se colocam a quem se propõe ouvir seus pontos de vista e                 
considerar suas ideias (ALDERSON, 2005). 

 

2- Exposição Teórica do tema – 15m 

Para esse workshop, elegemos um debate sobre o uso da etnografia (FERREIRA, 2002, CORSARO,              
2011, GOTTLIEB, 2012) e das metodologias participativas (SOARES, SARMENTO, TOMÁS, 2005;           
ALDERSON, 2005) nas pesquisas com crianças, visto que aquelas compreendem que a participação             
é parte integrante de trabalhos científicos dessa natureza. As possibilidades e as limitações de cada               
um desses caminhos investigativos dependem do objeto de estudo e da própria natureza desse              
tipo de pesquisas, que são abertas e que se constituem no seu desenvolvimento, com decisões a                
serem “tomadas ao longo do processo de pesquisa”, e não são, portanto, compatíveis “com a               
avaliação prévia de um projeto que desde o início já está definido” (BARBOSA, 2014, p. 236).  

 

3-  Procedimentos do jogo de cartas –  1h (Atividade prática)  

Partiremos das questões éticas encontradas no desenvolvimento desses instrumentos         
metodológicos nas pesquisas sobre e com crianças, e propomos a todos que entrem conosco em               
um jogo colaborativo em que os caminhos de investigação serão definidos a partir de              
cartas-problemas de pesquisa entregues a cada grupo (“casa”) de participantes. Essas cartas            
abordam questões que precisam ser enfrentadas pelas/os pesquisadoras/es, que devem decidir se            
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utilizam a etnografia ou as metodologias participativas; podem haver, ainda, cartas-problema que            
levem as/os pesquisadoras/es a combinar os dois dispositivos metodológicos, como por exemplo,            
cartas que trazem a temática da entrada em campo e da autoria.  

Outras cartas, com informações complementares, poderão ser escolhidas pelos participantes, e o            
conjunto completo irá oferecer elementos para entrarmos no jogo. Três ou cinco cartas desse tipo               
poderão ser acopladas à carta-problema Os exemplos são, portanto, práticos, e é preciso decidir              
coletivamente o que fazer em cada situação proposta pelas cartas principais e complementares.  

Os desafios para a realização dessas pesquisas, além das questões relacionadas à própria natureza              
do trabalho científico com crianças – idade, preferências, relações de poder entre crianças e              
adultos/as – serão bons disparadores de casos. Esses, a serem experimentados na qualidade de              
jogo, conferirão ao workshop uma dinamicidade, na qual a ludicidade se alia ao enfrentamento das               
situações-problema, em um jogo onde todos saem ganhando com as trocas de ideias e saberes               
relativos às metodologias qualitativas em foco.  

 

4- Avaliação Final – 30m  

Experiências pessoais: Como o adultocentrismo impacta a pesquisa com crianças? 

Após a discussão sobre os temas apresentados na exposição teórica e no jogo de cartas-problema,               
no momento final, a avaliação, discutiremos de que forma o adultocentrismo – considerado um              
dos obstáculos a se enfrentar na pesquisa com crianças – pode impactar as análises e a divulgação                 
das pesquisas com crianças.  
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