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Resumo:

O presente trabalho tem o objetivo de discutir o uso do desenho infantil associado à oralidade como
estratégia metodológica no desenvolvimento de pesquisa com crianças. Tal estratégia parti da
compreensão da criança enquanto sujeito social produtor de cultura e posto como protagonista nas
pesquisas, uma vez que o interesse é dar voz as crianças para adentar no universo infantil e compreender
o modo como apreendem e resignificam o contexto social do qual fazem parte. Nossa abordagem busca
inserir as crianças, enquanto sujeitos de pesquisa, dentro da perspectiva da sociologia da infância. Dar voz
as crianças significa dar a oportunidade para que elas próprias falem sobre suas infâncias, expressem o
modo como apreendem a realidade da qual fazem parte, constituindo-se um recurso significativamente
importante para se compreender a cultura infantil, através de uma análise seria e comprometida com a
singularidade de suas produções.

Palavras-chave: Crianças. desenho infantil. oralidade.

Resumen:

Este trabajo tiene como objetivo discutir el uso de dibujo infantil asociada a la oralidad como una
estrategia metodológica para el desarrollo de la investigación con los niños. Esta estrategia fue la
comprensión de los niños como personas que los productores culturales sociales y rango como
protagonista en las encuestas ya que el interés es dar voz a los niños adentar el universo infantil y
entender la forma en que perciben y replantear el contexto social al que pertenecen . Nuestro enfoque
busca integrar los niños como sujetos de investigación, en la perspectiva de la sociología de la voz
infância.Dar significa dar a los niños la oportunidad para que hablen de su propia infancia, expresa cómo
aprovechar la realidad de la que forman parte, lo que constituye es una característica de gran importancia
para entender la cultura de los niños a través de un análisis y se ha comprometido a la singularidad del
dibujo de los niños.

Palabras clave: Niños. Gráfico de los niños. oralidad.

O presente trabalho tem o objetivo de discutir o uso do desenho infantil associado à oralidade como
estratégia metodológica no desenvolvimento de pesquisas com crianças, a discussão que desenvolvemos
neste artigo é resultado do diálogo que travamos com alguns autores que discutem o desenho das
crianças em estudos sociológicos e de uma experiência de pesquisa na qual foi utilizada a referida técnica.
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o entendem como um recurso que permite conhecer a infância a partir do olhar da própria criança.

O interesse em desenvolver este trabalho surgiu após a realização de uma pesquisa com crianças
moradoras no entorno de uma área de preservação ambiental intitulada: A produção social da infância no
entorno de uma unidade de conservação, no ano de 2012; nesta pesquisa fiz uso do desenho infantil e
apoiei-me nas falas das crianças para interpretar suas produções, meu objetivo principal era compreender
em que medida a criação de uma área de preservação ambiental tinha alterado a vida das crianças que
residem em seu entorno.

Durante a realização de minha pesquisa tive a preocupação de dar voz às crianças e busquei aplicar uma
metodologia que se aproximasse delas, que fosse acessível e não se tornasse uma estratégia enfadonha
para meus informantes, tomei a decisão de utilizar os desenhos e esta experiência me mostrou a riqueza e
a complexidade da produção infantil e da eficácia dessa estratégia quando se busca compreender, mesmo
que seja um pouco, do universo infantil.

A intenção era realizar uma pesquisa com as crianças e não sobre elas, e deste modo, torná-las
informantes, participativos, protagonistas. O protagonismo infantil nas pesquisas em algo novo nas
ciências sociais, no Brasil este campo ainda está se consolidando. A partir da perspectiva da sociologia da
infância surge uma nova maneira de enxergar as crianças nas pesquisas, considerando-as “agentes ativos
que constroem suas próprias culturas e contribuem para a produção do mundo adulto” (Corsaro, 2011, p.
5). Entendendo as crianças como atores sociais, e portanto produtores de cultura , que não são indivíduos
passivos em sua socialização. Para Sarmento (2005, p. 361)

A sociologia da infância propõe-se a construir a infância como objeto sociológico,
regatando-a das perspectivas biológicas, que a reduzem a um estado intermediário
de maturação e desenvolvimento humano, e psicologizantes, que tendem a
interpretar as crianças como indivíduos que se desenvolvem independentemente da
sua construção social e de suas condições de existência e das representações e
imagens historicamente construídas para e sobre eles. Porém, mais do que isso, a
sociologia da infância propõe a interrogar a sociedade a partir de um ponto de vista
que toma as crianças como objeto de investigação sociológica por direito próprio,
fazendo acrescer o conhecimento, não apenas sobre infância, mas sobre o conjunto
da sociedade globalmente considerada. A infância é concebida como uma categoria
social do tipo geracional por meio da qual se revelam as possibilidades e os
constrangimentos da estrutura social. (SARMENTO, 2005, p. 361)

A ausência de estudos que as contemplam como sujeitos de pesquisa é algo que chama à atenção. Há
quem afirme que elas foram por muito tempo negligenciadas, enquanto sujeitos de investigação nas
ciências sociais, Corsaro, (2011, p.18) explica que “as crianças foram marginalizadas na sociologia devido
a sua posição subordinada nas sociedades e às concepções teóricas de infância e de socialização’’. Esta
entendida aqui como “processo pelo qual as crianças se adaptam e internalizam a sociedade” (CORSARO,
2011).

Corsaro (2011) contribui para o entendimento desse fenômeno quando nos lembra de que “a noção
piagetiana de estágios é importante para sociologia das crianças porque nos lembra de que elas percebem
e organizam seus mundos de maneira qualitativamente diferente dos adultos” (CORSARO, 2011, p.23). O
modo como elas absorvem e interpretam as informações provenientes do mundo adulto acontece de
maneira particular.

Mas, nos últimos anos esse cenário tem se alterado, com o aumentado do número de investigações a
cerca dos pequenos, isto é significativamente animador. Este fenômeno tem dado margem à busca por
metodologias de pesquisa que deem conta do universo infantil, à medida que, o olhar “adultocêntrico” do
investigador seja constantemente revisto.
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No Brasil, a sociologia da infância é um campo em construção neste cenário ela tem buscado encontrar
metodologias que se adequem aos sujeitos de pouca idade e que sejam eficazes na tarefa de penetrar o
universo infantil, de explorar seus mundos e conhecer suas culturas.

Dar voz as crianças significa dar a oportunidade para que elas próprias falem sobre suas infâncias,
expressem o modo como apreendem a realidade da qual fazem parte. É a partir desta perspectiva que
discutiremos neste trabalho o uso do desenho infantil como um recurso significativamente importante para
se compreender a cultura infantil. Cultura infantil que na definição de Corsaro (2011) é "um conjunto
estável de atividades ou rotinas, artefatos, valores ou preocupações que as crianças produzem e
compartilham em interação com seus pares".

A análise seria e comprometida da singularidade do desenho infantil “pode nos dar pistas muito
interessantes para compreender as representações que a criança faz do mundo” ( ABRAMOWICZ p.51).
Quando se fala em analisar os desenhos infantis com seriedade e respeito estamos tentando esclarecer a
importância de fugir de interpretações adultocêntricas, realizadas a partir dos olhos do adulto que tendem
a enxergar a produção infantil dentro de seus padrões, comparando o desenho infantil à arte adulta.
Entender como a criança concebe seu próprio desenho é tira-la da condição de coadjuvante e torná-la
protagonista dentro da pesquisa, e isso implica ouvir tudo aquilo que é dito antes, durante e depois das
produções.

“a produção do desenho infantil e a oralidade; aquilo que é dito enquanto se
produz tem grande importância contribuindo para a educação do olhar do adulto
tantas vezes desavisado, insensível, distante dos pequenos e pequenas com os
quais pesquisa e trabalha.” (FARIA, PRADO e DERMATINI, 2009,p.74)

A utilização do desenho infantil conjugado à oralidade torna-se um instrumento metodológico importante
por:

“anunciar a possibilidade e a fecundidade de uma relação dialética que leve em
conta as plasticidade dos comportamentos, sua vinculação às mudanças de caráter
social, histórico e cultural e, mais ainda, que considere a criança, como ser social
que é alguém que nesse movimento, também se apropria e constrói cultura”.
(FARIA, PRADO E DERMATINI, p. 98, 2009)

As falas entram como complemento e se somam as representações gráficas de modo a direcionar o olhar
do pesquisador ao universo revelado pela criança. A interpretação do adulto realizada somente a partir do
desenho pode resultar em uma compreensão falseada, por isso se faz necessária à escuta da criança.

Em primeiro lugar, faz-se necessário ampliar a abrangência dos termos ouvir ou
escutar, para ir um pouco além. A simples busca de uma ampliação do sentido
semântico indica que o termo escuta não é apenas uma mera percepção auditiva
nem simples recepção da informação – envolve a compreensão da comunicação
feita pelo outro. Inclui a recepção e a compreensão, que, principalmente neste caso
– o da escuta da criança pelo adulto - sempre passará por uma interpretação. Tal
análise da expressão oral do outro/criança orienta-se pelas próprias intenções
colocadas nessa relação comunicativa – lembrando que, quando o outro é uma
criança, a linguagem oral não é central nem única, mas fortemente acompanhada
de outras expressões corporais, gestuais e faciais (ROCHA, 2008, p. 44-45)

A escuta da criança deve passar feita sem expectativas ou conceitos prévios, que levem o pesquisador a
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interpretações precipitadas e distantes daquilo que a criança lhe diz. O desenho infantil é algo ligado a
subjetividade do sujeito, e, portanto, este é o mais indicado para explicá-lo e dar indício para a
interpretação de terceiros.

Segundo Derdyk, “muitas vezes, a interpretação verbal efetuada pela criança é mais rica e criativa que o
próprio desenho, sendo este o suporte da fala, da narração”. (2004, p. 95). A fala consegue ampliar a
compreensão do desenho à medida que retira a interpretação apenas do plano visual.

AS INFLUÊNCIAS DO AMBIENTE FÍSICO E SOCIAL NA PRODUÇÃO INFANTIL

O pesquisador precisa reconhecer que o ambiente exerce grande influência na produção infantil e isso
pode ser compreendido de duas maneiras, a primeira diz respeito à influência imediata, do ambiente físico
no qual o desenho esta sendo produzido (escola, creche, casa.), outra situação é o contexto social que
está relacionado ao contexto histórico e cultural que se mesclam na construção da identidade desses
sujeitos. De acordo com Derdyk (1989):

O desenho "fábrica de imagens" conjuga elementos oriundos do domínio da
observação sensível do real e da capacidade de imaginar e projetar, vontades de
significar. O desenho configura um campo minado de possibilidades, confrontando
o real, o percebido e o imaginário. A observação, a memória e a imaginação são as
personagens que flagram essa zona de incerteza: o território entre o visível e o
invisível (DERDYK, 1989 p.115).

Quando as produções acontecem em espaços que oferecem confiança e propiciem liberdade para que os
pequenos produzam com autonomia livre da intervenção ou sanção estabelecida por algum adulto as
produções dos desenhos tendem a fluir de modo espontâneo e podem garantir o sucesso da coleta de
dados.

Os desenhos constituem uma forma das crianças comunicarem o que sabem sobre o ambiente do qual
fazem parte, expõem a subjetividade. A esse respeito Grubits esclarece que a representação através do
desenho está “intimamente relacionados à cultura, sociedade, vida e tradição familiar e, finalmente, à
identidade” (2003, p.97).

APROXIMAÇÃO E ENTRADA NO CAMPO

No que se refere às metodologias aplicadas em pesquisas com crianças, Faria, Demartini, Prado (2009)
deixam claro que “o melhor método para estudar e entende-las é ouvindo-as, dessa maneira o
pesquisador tende a fugir da visão predominante do adulto”. Salientam ainda, a necessidade de
estabelecer com o entrevistado um vínculo inicial para depois dar início ao trabalho investigativo. Dessa
maneira, “a aceitação no mundo das crianças é particularmente uma tarefa desafiadora por causa das
diferenças óbvias entre adultos e crianças em termos de maturidade comunicativa e cognitiva, poder
(tanto real como percebido) e tamanho físico.” (Corsaro, 2005).

Segundo Delgado e Muller (2005) “podemos negociar com as crianças todos os aspectos e etapas das
investigações: a entrada no campo e nossos objetivos, quais crianças querem realmente participar da
pesquisa e contribuir com a coleta de dados”, negociar com as crianças a aceitação em se tornar um
informante, em se deixar ser investigado significa reconhecer seus direitos. Acreditamos que o exercício de
escuta dos pequenos já se inicia deste o momento de entrada no campo, pois a capacidade do pesquisador
em perceber os sinais de aceitação ou recusa a sua presença em campo pela criança já sinaliza o inicio da
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escuta.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa com crianças é um campo em construção e se distingui da pesquisa sobre crianças, na primeira
a intenção primordial é tornar a criança protagonistas, informante, ativa na realização de investigações
que dizem respeito ao universo infantil.

Parece óbvio afirmar que os indivíduos mais indicados para falar sobre a infância são as crianças, mas se
torna cada vez mais importante oportunizar situações em que elas possam falar sobre suas culturas.

Os estudos com crianças que vêm se desenvolvendo na perspectiva da Sociologia
da Infância procuram construir uma ideia de crianças e de infâncias de maneira
positiva, valorizando suas singularidades, linguagens, culturas, e estéticas. O que
se busca com os estudos realizados a partir dessa perspectiva é justamente colocar
a criança como protagonista .Dar-lhes ouvidos. prestar atenção àquilo que elas têm
a nos dizer, seja por meio de palavras , choro, gestos, ou de tantas outras formas
que uma criança possa encontrar para comunicar algo.(ABRAMOWICZ, 2010, p.44)

Colocar as crianças como protagonistas significa muito mais de que simplesmente ouvi-la, mas significa
olhá-las com respeito, considerando a importância de suas culturas, suas falas e tudo aquilo que têm a nos
dizer e inclusive a nos ensinar, este reconhecimento deve partir do princípio de que a cultura infantil não é
inferior ou igual à cultura adulta, mas diferente e que suas singularidades não a faz inferior ou subalterna
à cultura do adulto.

O desenho associado à oralidade se mostra um recurso importante para se ter acesso a subjetividade
infantil, entretanto exige que o pesquisador esteja atento e tenha a sensibilidade aguçada as várias
linguagem da criança. Dessa maneira, as produções infantis constituem uma forma das crianças
comunicarem o que sabem sobre o ambiente do qual fazem parte, expor a subjetividade.
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