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Resumo Neste texto apresentam-se as principais técnicas de pesquisa empírica
com crianças, que têm vindo a ser desenvolvidas no contexto de um percurso de
investigação no domínio da sociologia da infância. Estando em causa observáveis
com características muito particulares, trata-se de procurar adaptar as
metodologias clássicas a novas situações de trabalho de campo. Apresentam-se as
entrevistas-conversa, os textos ilustrados e legendados e o registo escrito das
observações empíricas como técnicas de recolha de informações no terreno que
reflectem essa procura constante de adaptação.

Palavras-chave Crianças; entrevistas-conversa; textos ilustrados e legendados;
relatos das observações empíricas.

Sociologia da infância

Pre ten de-se aqui apre sen tar e de ba ter al guns as pec tos me to do ló gi cos de sen vol vi -
dos no con tex to de uma pes qui sa no do mí nio da so ci o lo gia da in fân cia.1

Tra ta-se de uma abor da gem ao gru po so ci al das cri an ças pela via dos nú cle os
e pro ces sos de cons tru ção das suas iden ti da des, que pro cu ra re pre sen tar um con -
tri bu to para o de sen vol vi men to da so ci o lo gia da in fân cia em Por tu gal.

Esta pos tu ra ra di ca-se na mo di fi ca ção do es ta tu to tra di ci o nal da cri an ça no
seio da so ci o lo gia, que as cen de ao pa pel de ac tor e de cons tru tor so ci al de si
pró pria.

Con si de ra-se a in fân cia como uma ca te go ria on to lo gi ca men te dis tin ta das
ou tras eta pas do per cur so so ci al dos agen tes, afas tan do de fi ni ti va men te uma ima -
gem das cri an ças como des pro vi das de qual quer va lor pró prio que não fos se o de
me ros ob jec tos de so ci a li za ção. Esta pos tu ra per mi te ca rac te ri zar não ape nas a in -
fân cia mas tam bém a so ci e da de onde esta se en con tra in se ri da como cons tru ções
mu tu a men te in ter de pen den tes. Con si de ram-se as sim as cri an ças “(…) com po nen -
tes de um gru po so ci al que tem um lu gar na es tru tu ra so ci al mais vas ta” (Cor sa ro,
1997: 26).

O ter mo in fân cia é uti li za do como ca te go ria es tru tu ral in te gra da na so ci e da -
de e cons tru í do com pa ra ti va men te com ou tras es tru tu ras so ci a is. Des te modo, tor -
na-se uma das ta re fas da so ci o lo gia da in fân cia “(…) de li ne ar as for mas e as fron te i -
ras exis ten tes nas re la ções de de pen dên cia, po der e au to ri da de, des ta can do as ac ti -
vi da des das cri an ças e a po si ção da in fân cia nes tes do mí ni os” (Qvor trup, 1994: 5).

A so ci o lo gia da in fân cia, en quan to in ves ti ga ção de sen vol vi da em tor no da
atri bu i ção de vi si bi li da de so ci o ló gi ca às vo zes e aos olha res das cri an ças, tem
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tes te mu nha do a exis tên cia de iden ti da des das cri an ças for te men te edi fi ca das so bre 
as ba ses da im por tân cia dos mun dos so ci a is vi vi dos e dos con tex tos de in te rac ção
en tre pa res. Tais iden ti da des são ali men ta das por sa be res prá ti cos de ri va dos de ge ra -
do res prá ti cos das prá ti cas so ci a is quo ti di a nas. Enten de-se as sim que cada cri an ça faz
par te de um uni ver so am plo e com ple xo en quan to le gí ti ma uni da de de aná li se.

O acen to tó ni co é co lo ca do nas ca pa ci da des de pro ta go nis mo so ci al das cri an -
ças, en quan to agen tes so ci a is es pe cí fi cos, ap tos a de sem pe nhar um pa pel fun da -
men tal nos me ca nis mos de pro du ção so ci al das suas pró pri as iden ti da des. Afir -
ma-se, des te modo, a le gi ti mi da de do gru po in fan til en quan to gru po so ci al es pe cí -
fi co, de ten tor de um com ple xo con jun to de prá ti cas e re pre sen ta ções es pe cí fi cas e
ca rac te rís ti cas que con fe rem às cri an ças iden ti da des par ti cu la res.

Nos me ca nis mos so ci a is de pro du ção das iden ti da des, ne nhum con jun to de
sig ni fi ca dos con tex tu a li za dos so ci al men te pro duz os seus efe i tos alhe a do das
 acções me di a do ras de cor ren tes dos es que mas de atri bu i ção de sen ti do so ci al dos
ac to res. Tor na-se as sim ne ces sá rio atri bu ir um pa pel fun da men tal às ac ções de pro -
ta go nis mo so ci al das cri an ças na cons tru ção das suas pró pri as iden ti da des.

É quan do a cri an ça pas sa a ser con si de ra da como le gí ti ma uni da de de ob ser -
va ção so ci o ló gi ca que o seu lu gar como ob jec to de es tu do de fac to e de di re i to se
con quis ta no seio da so ci o lo gia.

A in fân cia é, em pri me i ro lu gar, um seg men to es pe cí fi co da tra jec tó ria so ci al
dos agen tes. Ge ne ri ca men te, jul ga-se que cada seg men to do tra jec to so ci al dos
agen tes ten de a de sen vol ver um con jun to de re la ções e sen ti dos so ci a is que vão
pro du zir de ter mi na das li nhas de con ti nu i da de en tre os seus mem bros re la ti va -
men te a prá ti cas e re pre sen ta ções co muns. Estes vão tam bém ac tu ar no sen ti do de
pro du zir e re for çar so ci al men te tais prá ti cas e re pre sen ta ções, de acor do com as ca -
rac te rís ti cas das suas ca pa ci da des de in ter ven ção en quan to pro ta go nis tas so ci a is.

Pode-se en tão de fi nir a in fân cia como um gru po so ci al es pe cí fi co, lo ca li za do
num seg men to con cre to do tra jec to so ci al dos ac to res. A in fân cia ca rac te ri za-se por
um nú cleo pró prio de re la ções in ter gru pa is pro ta go ni za das pe las cri an ças, ca pa zes 
de in ter vir so ci al men te atra vés da au to no mia atri bu í da pela pró pria ex pe riên cia
so ci al.

Chegar às crianças através da escola

A es co la pode ser ele i ta como um lu gar pri vi le gi a do para ob ser va ção do gru po das
cri an ças, já que se cons ti tui como um im por tan te con tex to de in te rac ção para este
gru po, as sim como um agen te de so ci a li za ção mu i to sig ni fi ca ti vo para a in fân cia.
As po si ções teó ri cas tra di ci o na is, que apon tam cro no lo gi ca men te para o am bi en te
es co lar como o se gun do agen te de so ci a li za ção mais im por tan te a se guir à fa mí lia,
po dem ob ser var-se à luz do con tex to ac tu al das vi das quo ti di a nas de cri an ças e
adul tos, para ve ri fi car o grau de im por tân cia cres cen te que a ins ti tu i ção es co lar
tem vin do a re pre sen tar para a in fân cia. Com pou ca ida de, mu i tas cri an ças ini ci am

10 Sílvia Sara Sousa Saramago



o seu con tac to com o am bi en te das ins ti tu i ções es co la res, por meio do que se pode
de sig nar ba si ca men te como en si no pré-es co lar, que com pre en de as cre ches, os jar -
dins de in fân cia e o en si no pré-es co lar pro pri a men te dito, numa am pli tu de etá ria
que va ria en tre os três me ses e os cin co anos de ida de. Des te modo, pode-se di zer
que a cha ma da so ci a li za ção pri má ria se en con tra, ac tu al men te, bas tan te di vi di da
en tre a es co la e a fa mí lia, se ti ver mos em li nha de con ta o tem po útil que as cri an ças
pas sam in se ri das num e nou tro con tex to.

Par tin do do pres su pos to da in ter co mu ni ca bi li da de en tre as di ver sas es fe ras
do mun do da in fân cia, con si de ra-se que o am bi en te es co lar, com as suas ca rac te rís -
ti cas de aces si bi li da de, pode for ne cer um ca nal de con tac to com as ou tras di men -
sões da vida so ci al e pri va da das cri an ças. À par ti da, a es co la e a fa mí lia não cons ti -
tu em con tex tos com ple ta men te se pa ra dos para as cri an ças, no tan do-se ac tu al men -
te um cres cen te es for ço ins ti tu ci o nal para cri ar la ços en tre o am bi en te es co lar e o
am bi en te fa mi li ar, no sen ti do de pro mo ver um pro ces so edu ca ti vo con jun to que
não fra gi li ze nem po nha em con fron to, mas que re for ce mu tu a men te, as com pe tên -
ci as so ci a is ad qui ri das pe las cri an ças em am bos os lu ga res.

Se, de al gum modo, na fa mí lia e na es co la as cri an ças se en con tram su je i tas a
um con jun to de nor mas di ta das pe los adul tos, é, no en tan to, ne ces sá rio não per der
de vis ta que o ca rác ter das ex pe riên ci as quo ti di a nas das cri an ças nos dois am bi en -
tes pode ser di ver so, tor nan do-se im por tan te re co nhe cer as va ri an tes dos cons tran -
gi men tos e pos si bi li da des ofe re ci dos por am bos os ce ná ri os so ci a is.

O pro ce di men to me to do ló gi co de che gar às cri an ças atra vés da es co la não
im pli ca que os ce ná ri os onde se de sen ro lam as in te rac ções quo ti di a nas das cri an -
ças se jam con si de ra dos on to lo gi ca men te idên ti cos ou equi va len tes, sig ni fi ca ape -
nas que em ter mos em pí ri cos a es co la pro por ci o na um am bi en te pri vi le gi a do para
de sen vol ver tra ba lho de cam po com cri an ças.

A delimitação do grupo das crianças enquanto observáveis

A es co la cons ti tui uma ex ce len te opor tu ni da de de con tac to com um nú me ro mu i to
sig ni fi ca ti vo de cri an ças, cuja or ga ni za ção pró pria do sis te ma de en si no já per mi te
en con trar agru pa das se gun do ca rac te rís ti cas co muns — a ida de e o ní vel de en si no
fre quen ta do —, en con tran do-se es tes dois atri bu tos em cor res pon dên cia mais ou
me nos di rec ta.

Ten do em li nha de con ta a já re fe ri da im por tân cia da in ser ção das cri an ças no
sis te ma es co lar, jul ga-se que cada uma das suas eta pas pro duz de ter mi na das com -
pe tên ci as in te lec tu a is e mo dos de apro pri a ção e en ten di men to da re a li da de so ci al,
que vão evo lu in do à me di da que as cri an ças pro gri dem nos vá ri os gra us de en si no.
Jul ga-se que es tes pres su pos tos po dem ser vir de ori en ta ção nas de li mi ta ções etá -
rias de ob ser vá ve is re cru ta dos no gru po so ci al das cri an ças.

É no pri me i ro ano do pri me i ro ci clo do en si no bá si co que as cri an ças co me -
çam a de sen vol ver os con tac tos mais só li dos e sis te ma ti za dos com a lin gua gem
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es cri ta e oral, o que lhes pro por ci o na for mas mais am plas de co mu ni ca ção, ex pres -
são e per cep ção do mun do à sua vol ta, per mi tin do um re a jus ta men to dos seus pa -
péis en quan to ac to res so ci a is. Tal não sig ni fi ca, de modo al gum, que as cri an ças não 
se jam en ten di das como ac to res so ci a is an tes des te mo men to do seu per cur so so ci al. 
No en tan to, tem-se a fir me con vic ção de que o tra ba lho de cam po com cri an ças na
fase an te ri or ao en si no bá si co im pli ca a uti li za ção de me to do lo gi as de pes qui sa em -
pí ri ca cons tru í das de for ma bas tan te mais me ti cu lo sa e cu i da da e que não têm sido
alvo de de sen vol vi men to no con tex to des te per cur so de in ves ti ga ção. Este fac tor
per mi te de fi nir, por tan to, a de li mi ta ção etá ria a mon tan te des tes ob ser vá ve is, ou
seja, cri an ças en tre os 6 e os 7 anos de ida de, a fre quen tar o pri me i ro ano do pri me i -
ro ci clo do en si no bá si co.

A es tru tu ra da or ga ni za ção es co lar so fre al te ra ções pro fun das na tran si ção do 
pri me i ro para o se gun do ci clo do en si no bá si co, vis to que as cri an ças tran si tam de
um re gi me de vá ri os anos, onde têm mu i to fre quen te men te um pro fes sor e uma
sala de au las, para uma si tu a ção es co lar ca rac te ri za da por vá ri os do cen tes e di ver -
sos es pa ços de au las, sen do os pró pri os con te ú dos pro gra má ti cos, os ob jec ti vos a
atin gir, as re la ções en tre pro fes so res e alu nos e todo o am bi en te cir cun dan te em
gran de me di da dis tin tos da que les onde a cri an ça se en con trou in se ri da du ran te o
en si no pré-es co lar e o pri me i ro ci clo do en si no bá si co. Jul ga-se que esta tran si ção
es ti mu la de mo dos di fe ren tes, quer a uti li za ção das com pe tên ci as in te lec tu a is das
cri an ças, quer as prá ti cas e re pre sen ta ções acer ca do mun do so ci al que as en vol ve,
sus ci tan do nes tas no vas for mas de pro ta go nis mo so ci al que se en ca mi nham para a
fase da ado les cên cia.

É as sim que na in te rac ção en tre o sis te ma es co lar e as ac ções de pro ta go nis mo
das cri an ças en quan to ac to res so ci a is se pode en con trar a de li mi ta ção etá ria a ju -
san te dos ob ser vá ve is re cru ta dos no gru po da in fân cia, que diz res pe i to a cri an ças
com ida des com pre en di das en tre os 9 e os 10 anos, a fre quen tar o quar to ano do pri -
me i ro ci clo do en si no bá si co.

Assim, e no con tex to des te per cur so de in ves ti ga ção, a am pli tu de etá ria dos
ob ser vá ve is tem sido com pre en di da en tre os 6 e os 10 anos de ida de, o que cor res -
pon de a cri an ças a fre quen tar o pri me i ro ci clo do en si no bá si co. Tal de li mi ta ção,
que im pli ca ne ces sá ri as ex clu sões etá ri as a mon tan te e a ju san te, cons ti tui a so lu ção 
que mais ar gu men tos de con so li da ção tem en con tra do no do mí nio des ta pes qui sa.
No en tan to, di ver sas ou tras de li mi ta ções po dem ser en con tra das.

Ambos os cen tros [jar dins de in fân cia] ti nham cer ca de ses sen ta cri an ças (…) en tre os
2 e os 5 anos de ida de. As mi nhas ob ser va ções fo ca li za ram-se nas ida des en tre os 2 e os 
4 anos em am bos os lo ca is (Man del, 1994: 41).

A re co lha de da dos foi fe i ta com (…) cri an ças en tre os 11 e 12 anos (…) (Mon tan don,
1997: 24).

O ma te ri al aqui dis cu ti do pro vém de um pro jec to es cri to le va do a cabo numa tur ma
de uma es co la su í ça com cri an ças de 8 e 9 anos de ida de (Hall dén, 1994: 64).
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Para os ob jec ti vos des ta obra, a in fân cia vai in clu ir a pré-ado les cên cia, que é ge ral -
men te de fi ni da como o pe río do dos sete aos tre ze anos de ida de (Cor sa ro, 1997: 163).

O fac to de di ver sos in ves ti ga do res adop ta rem so lu ções di fe ren tes para a mes ma
ques tão pren de-se não ape nas com os qua dros con cep tu a is de re fe rên cia adop ta -
dos como tam bém com as re a li da des so ci a is en vol ven tes. Ten do em men te a im por -
tân cia da va riá vel es ca lão etá rio, tes ta da em di ver sos mo men tos des te per cur so de
in ves ti ga ção, tem-se a fir me con vic ção de que as op ções cen tra das em tor no de
uma ida de úni ca não per mi tem ve ri fi car o as pec to dos per cur sos das cri an ças en -
quan to ac to res so ci a is, mas tal po de rá não fa zer par te das as pi ra ções de quem ob -
ser va. Po der-se-á en tão di zer que a de li mi ta ção da am pli tu de etá ria dos observá -
veis de pen de, em úl ti ma aná li se, dos ob jec ti vos de tra ba lho pro pos tos pelo in ves ti -
ga dor, po den do-se ad mi tir que as op ções em pí ri cas são cons tan te men te adap ta das 
e co e ren tes com tal prin cí pio.

Pon to co mum a to das as mo da li da des de in ves ti ga ção é, no en tan to, a de fi ni -
ção dos ob ser vá ve is ten do em con ta a va riá vel ida de que, tal como re fe re Qvor trup
(1994: 4), para vá ri os ob jec ti vos prá ti cos (por exem plo, a se lec ção de uma po pu la -
ção para es tu do), é um fac tor a ser con si de ra do.

Adaptar as técnicas clássicas a um novo grupo de observáveis

As me to do lo gi as em pí ri cas apli ca das no con tex to da so ci o lo gia da in fân cia têm
vin do a ca rac te ri zar-se pela ne ces si da de de ade qua ções e re a jus ta men tos su ces si -
vos das téc ni cas de pes qui sa de ter re no tra di ci o nal men te uti li za das pela so ci o lo gia
de um modo ge ral. Uma es tra té gia de pes qui sa no ter re no que pre ten da re a li zar
tra ba lhos em pí ri cos com cri an ças de pa ra-se com um con jun to de pre o cu pa ções es -
pe cí fi cas, ten do em con ta as ca rac te rís ti cas par ti cu la res des tes ob ser vá ve is. É im -
por tan te que a cons tru ção das téc ni cas seja ela bo ra da com base em fer ra men tas
me to do ló gi cas que pro cu rem ser per meá ve is às es pe ci fi ci da des do gru po so ci al da
in fân cia e às par ti cu la ri da des de cada cri an ça en quan to ac tor so ci al ple no.

As es tra té gi as me to do ló gi cas a uti li zar ca rac te ri zam-se pela ex tre ma ne ces si -
da de de de sen vol vi men to de um ca rác ter qua li ta ti vo que ape le e faça re fe rên cia a
ní ve is de de ci fra ção in ter pre ta ti va. Ma nu el Pin to en qua dra esta pos tu ra no que pa -
re ce sur gir como ten dên cia ac tu al:

Gran de par te das pro pos tas re cen tes que se cons ti tu em como con tri bu tos para cons -
tru ção de uma so ci o lo gia da in fân cia são teó ri ca e me to do lo gi ca men te ins pi ra das nas
cor ren tes da so ci o lo gia in ter pre ta ti va, de ins pi ra ção fe no me no ló gi ca, no me a da men te 
o in te rac ci o nis mo sim bó li co e a et no me to do lo gia (Pin to, 2000: 84).

No do mí nio me to do ló gi co qua li ta ti vo é pos sí vel iden ti fi car es tra té gi as de ca rác ter
ten den ci al men te mais in ten si vo e ou tras de ca rác ter mais ex ten si vo. Assim, os
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tex tos ilus tra dos e le gen da dos po dem ser con si de ra dos uma téc ni ca ex ten si va de
re co lha qua li ta ti va de in for ma ções, en quan to que as en tre vis tas-con ver sa consti -
tuem uma téc ni ca in ten si va de re co lha de ma te ri a is em pí ri cos.

A recolha sistemática intensiva: as entrevistas-conversa

A en tre vis ta-con ver sa dis tin gue-se da en tre vis ta não es tru tu ra da pelo fac to de ser
ori en ta da por gran des blo cos te má ti cos in ter co mu ni cá ve is que per mi tem uma
deam bulação te má ti ca que se afi gu ra cons tan te men te per ti nen te e ló gi ca, por que
to dos os te mas pla ne a dos têm pon tos de co mu ni ca bi li da de, mais ou me nos evi -
den tes e mais ou me nos fá ce is de con du zir e ori en tar.2

A en tre vis ta-con ver sa não é si nó ni mo de uma téc ni ca de en tre vis ta me nos ba -
se a da nos prin cí pi os do ri gor ci en tí fi co da in ves ti ga ção em pí ri ca so ci o ló gi ca. É,
pelo con trá rio, uma téc ni ca que im pli ca um con jun to de pre o cu pa ções adi ci o na is
na sua pre pa ra ção, de sen vol vi men to e apli ca ção.

Como pro ce di men tos de base para a cons tru ção do guião da en tre vis ta-con -
ver sa há que ter em con ta a de fi ni ção dos ob jec ti vos em tor no dos qua is o con jun to
das ques tões será ori en ta do. Nes te do mí nio, é im por tan te que na or ga ni za ção do
guião se jam de fi ni dos com cla re za o blo co te má ti co ini ci al, o tema cen tral, os te mas
ad ja cen tes e o seu en ca de a men to in ter no, es tru tu ran do as ques tões de cada blo co
te má ti co e pla ne an do cu i da do sa men te as pos sí ve is vias de con ver gên cia in ter te -
má ti ca en tre os di ver sos blo cos, de for ma a tor nar ope ra ci o nal a in ter co mu ni ca bi li -
da de dos as sun tos.

A condução das entrevistas-conversa

O re gis to dos con te ú dos te má ti cos a se rem abor da dos nas en tre vis tas-con ver sa
rea liza-se de modo a des ta car a ló gi ca da con ver gên cia dos cír cu los in ter te má ti cos.

Esta me to do lo gia de en tre vis ta im pli ca um tra ba lho pré vio e cu i da do de pre -
pa ra ção por par te do en tre vis ta dor, que es pe ra as se gu rar uma efi caz ori en ta ção da
mes ma, por meio de áge is e su ces si vas pas sa gens de nú cleo te má ti co para nú cleo
te má ti co, pro cu ran do-se que a co e rên cia da en tre vis ta nun ca seja per di da. Des ta
for ma é pos sí vel, e acon te ce fre quen te men te, que du ran te o pe río do da en tre vis ta
se vol te, al ter na da men te, aos mes mos nú cle os te má ti cos, para ten tar ex plo rar to -
das as ques tões pla ne a das para cada um de les.

O blo co te má ti co ini ci al e, so bre tu do, a ques tão de aber tu ra da en tre vis ta, po -
dem de li ne ar o modo como irá de cor rer todo o pro ces so. Assim, mes mo nos ca sos
onde se pre ten da abor dar as sun tos do foro mais pes so al, é de se já vel que o pri me i ro
blo co te má ti co te nha um ca rác ter “me nos sé rio”, de for ma a es ta be le cer uma só li da
pla ta for ma ini ci al de con ver sa. Os ami gos, as brin ca de i ras e os ani ma is de es ti ma ção
são as sun tos sig ni fi ca ti vos para as cri an ças e cons ti tu em al guns dos me lho res
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te mas para mar car um iní cio de en tre vis ta onde se pro cu ra a ple na co la bo ra ção
da(s) cri an ça(s).

As cri an ças são ge ral men te bons in ter lo cu to res de con ver sa, se o en tre vis ta -
dor sou ber pro por te mas in te res san tes aos olhos des tas. Qu an do os as sun tos não
in te res sam, são con si de ra dos abor re ci dos, tra ta dos com in sis tên cia e du ran te de -
ma si a do tem po con se cu ti vo, a cri an ça co me ça a fi car im pa ci en te, ir re qui e ta, e pro -
cu ra ter mi nar a con ver sa o mais ra pi da men te pos sí vel.

Em ge ral to das as cri an ças gos tam de fa lar e de con tar co i sas so bre as suas vi -
das quo ti di a nas. Essas co i sas po dem afi gu rar-se mu i tas ve zes como ba na is e sem
in te res se para os ob jec ti vos da in ves ti ga ção, mas, em gran de par te das opor tu ni da -
des, tor na-se pos sí vel en ca mi nhar a cri an ça para o as sun to que se pre ten de abor dar 
a par tir das co i sas que a cri an ça está dis pos ta a con tar.

As cri an ças são ex tre ma men te as tu tas na cap ta ção de to dos os si na is ver ba is e
não ver ba is trans mi ti dos no de cur so da en tre vis ta pelo in ves ti ga dor. É im por tan te
pro cu rar trans mi tir uma ati tu de de gran de se re ni da de, mes mo que a si tu a ção de
en tre vis ta es te ja a de cor rer de modo par ti cu lar men te di fí cil.

As cri an ças fa ti gam-se re la ti va men te de pres sa com uma si tu a ção de en tre vis -
ta. Ra ra men te se con se gue que uma en tre vis ta dure mais que 30-40 mi nu tos sem
que a cri an ça mos tre si na is de can sa ço e, mu i tas ve zes, após os 15-20 mi nu tos tal co -
me ça a acon te cer. Há que es tar mu i to aten to a es ses si na is, uma vez que é de todo o
in te res se para o su ces so do tra ba lho que o mo men to da en tre vis ta seja con si de ra do
um mo men to di ver ti do, des con tra í do e agra dá vel. Cabe ao en tre vis ta dor tor nar,
ou não, a en tre vis ta num mo men to in te res san te para a cri an ça.

A en tre vis ta-con ver sa é um mo men to de in te rac ção por ex ce lên cia. Tor na-se
as sim fun da men tal que a cri an ça olhe para o en tre vis ta dor como um in ter lo cu tor
de con ver sa e que esta te nha mes mo a opor tu ni da de de co lo car al gu mas ques tões
ao en tre vis ta dor na qui lo que se de sig na por pro ces so de in ver são de pa péis. Numa si -
tu a ção de en tre vis ta onde o in ves ti ga dor es te ja ci en te dos ob jec ti vos que pre ten de
atin gir, as pró pri as ques tões que a(s) cri an ça(s) pos sa(m) co lo car po dem ser uti li za -
das em pro ve i to dos te mas a abor dar.

A importância do ambiente físico nas entrevistas-conversa

O am bi en te fí si co onde de cor re a en tre vis ta-con ver sa é fun da men tal para o su ces so 
da mes ma. Um sí tio que seja fa mi li ar à cri an ça e no qual não exis tam qua is quer fac -
to res que a de i xem me nos à von ta de será mais pro pí cio.

As en tre vis tas em casa das cri an ças con se guem, em mu i tos ca sos, ser bas tan te 
pro ve i to sas, quan do exis te um cli ma de al gu ma con fi an ça por par te da cri an ça e
quan do nin guém mais de ci de as sis tir — fac to que não é ab so lu ta men te nada fa vo -
rá vel à con du ção da en tre vis ta.

Uma vez em casa da cri an ça, é con ve ni en te que o in ves ti ga dor de i xe que seja
a pró pria a es co lher o lo cal onde se vai re a li zar a en tre vis ta — em que di vi são da
casa e em que lo cal da di vi são. O en tre vis ta dor pode pre pa rar-se para uma mul ti -
pli ci da de de si tu a ções, num con tex to onde se tor na im por tan te con ce der às
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cri an ças uma mar gem de ac tu a ção su fi ci en te men te gran de para que os seus com -
por ta men tos se jam o mais es pon tâ ne os e o me nos di rec ci o na dos pos sí vel.

As con ver sas com a Mar ga ri da, o Fran cis co e o Ber nar do fo ram to tal men te re gis ta das
no quar to que foi o es pa ço da casa onde as cri an ças qui se ram es tar a ma i or par te do
tem po. No en tan to, as gra va ções fo ram in ter rom pi das vá ri as ve zes, vis to que es tas
cri an ças per ma ne ce ram pou co tem po se gui do em con jun to de modo a que as suas vo -
zes pu des sem ser re gis ta das. Com fre quên cia, aban do na vam a roda que fi zé ra mos
sen ta dos no chão, para ir pu lar para cima da cama, bus car um ou tro ob jec to lú di co
para brin car en quan to con ver sá va mos ou sim ples men te cri an do si tu a ções de “non
sen se” ca rac te ri za das pelo tom caó ti co das três cri an ças a fa lar ao mes mo tem po, brin -
ca do com as pa la vras e pro du zin do sons va ri a dos. Estes mo men tos ex pri mi am a ne -
ces si da de sen ti da pe las cri an ças de fa zer uma pa u sa na or dem cri a da pe las con ver sas, 
para se po de rem ma ni fes tar mais li vre men te, ou seja, me nos or de i ra men te. (…) (Mar -
ga ri da, Fran cis co e Ber nar do com 7 anos de ida de, a fre quen tar o 1.º ano do 1.º ci clo do
en si no bá si co; ex trac to do Re la tó rio de Tra ba lhos de Cam po do Pro jec to Iden ti da des, 1998).

Os jar dins pú bli cos e, so bre tu do, as zo nas equi pa das para as ac ti vi da des lú di cas ao
ar li vre cons ti tu em tam bém ex ce len tes lo ca is para re a li za ção de en tre vis tas com
cri an ças. Os re cin tos de re cre io das es co las, uma pas te la ria/es pla na da (onde a en -
tre vis ta de cor re em si mul tâ neo com um lan che) ou a pra ia são tam bém sí ti os que
po dem pro por ci o nar óp ti mos lo ca is para de sen vol vi men to de en tre vis tas-con ver -
sa, des de que o in ves ti ga dor pre pa re o guião ten do em con ta as pos sí ve is in ter fe -
rên ci as ex ter nas que um lo cal pú bli co pode even tu al men te sus ci tar.

O registo magnético das entrevistas-conversa

A uti li za ção do gra va dor tor na-se um re cur so di fi cil men te pres cin dí vel numa
situa ção de en tre vis ta, seja esta de que na tu re za for. Na en tre vis ta-con ver sa é im -
por tan te que se pro ce da a uma uti li za ção des te ma te ri al com al guns cu i da dos
adi ci o na is.

Em pri me i ro lu gar, há que na tu ra li zar e des mis ti fi car a uti li za ção do gra va -
dor pe ran te a cri an ça:

O gra va dor ser ve ape nas para re gis tar as vo zes por que é di fí cil re cor dar tudo aqui lo
que é dito du ran te a con ver sa em mo men tos pos te ri o res e por que é im por tan te que
toda a con ver sa pos sa ser re cor da da.

Esta ati tu de de ex pli ca ção pe ran te a uti li za ção do gra va dor não ape nas se cun da ri -
za a sua pre sen ça como atri bui uma im por tân cia es pe ci al à con ver sa no con tex to da 
qual a cri an ça ten de a sen tir-se gra ti fi ca da pelo fac to de na que le mo men to a pes soa
com quem está a in te ra gir es tar fran ca men te in te res sa da em tudo aqui lo que a
 criança pos sa que rer di zer.

Um modo de fa mi li a ri zar as cri an ças que têm me nos con tac to com os
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gra va do res é fa zer uma pe que na ses são ini ci al de ques tões mais sim ples, logo se -
gui da por um pe río do de au di ção das mes mas, onde as cri an ças ge ral men te se di -
ver tem bas tan te a ou vir o re gis to mag né ti co das suas pró pri as vo zes. Em si tu a ções
de en tre vis tas de gru po, che ga mes mo a ser mo ti vo de jogo a iden ti fi ca ção da per -
ten ça das vo zes.

Após os mi nu tos ini ci a is da en tre vis ta, e par tin do do prin cí pio que o gra -
va dor não pro duz ne nhum ru í do que iden ti fi que o seu fun ci o na men to, em ge ral 
a(s) cri an ça(s) es que ce(m)-se de que a en tre vis ta está a ser gra va da. Deve-se evi -
tar a todo o cus to a ne ces si da de de o en tre vis ta dor se gu rar o gra va dor na mão ou 
man tê-lo em fren te dos olhos da(s) cri an ça(s). Não é ab so lu ta men te nada acon -
se lhá vel a uti li za ção de mi cro fo ne. Por este mo ti vo há que uti li zar um gra va dor
com um bom al can ce de re gis to de vo zes, de modo a que pos sa ser co lo ca do num 
lo cal dis cre to.

Uma si tu a ção que sur ge fre quen te men te quan do são uti li za das cas se tes de 
60 mi nu tos é, numa al tu ra em que a en tre vis ta de cor re em bom rit mo, a fita ter -
mi nar e ou vir-se o dis pa ro do gra va dor que de nun cia a sua pre sen ça. Tal si tu a -
ção pode ca u sar al gum “ar re fe ci men to” da con ver sa, que pode ser re me di a do
com uma rá pi da mu dan ça da cas se te, con ti nu an do-se no mes mo tom e den tro
do mes mo as sun to.

As modalidades de entrevistas-conversa

As en tre vis tas-con ver sa adap tam-se a um nú me ro fle xí vel de en tre vis ta dos. A se -
lec ção dos in ter lo cu to res a en tre vis tar toma em li nha de con ta a na tu re za das re la -
ções es ta be le ci das en tre os mes mos, de modo a que tal fac tor cons ti tua uma
mais-va lia para o pro ces so da en tre vis ta.

Te mos as sim três mo da li da des de en tre vis ta-con ver sa: a en tre vis ta-con ver sa
com uma cri an ça, de no mi na da en tre vis ta-con ver sa sin gu lar; a en tre vis ta-con ver sa
com duas e até qua tro cri an ças, cha ma da en tre vis ta-con ver sa re la ci o nal; e a en tre vis -
ta-con ver sa com um gru po de cri an ças de seis a oito ele men tos, de sig na da en tre vis -
ta-con ver sa de gru po.

A de ci são de op tar por um dos três ti pos de en tre vis ta-con ver sa é ori en ta da
pe los ob jec ti vos es ta be le ci dos por meio da cons tru ção dos nú cle os te má ti cos. Po -
de rá tam bém acon te cer que seja o con tac to com uma si tu a ção con cre ta que o in ves -
ti ga dor con si de re im por tan te apro fun dar pela via da téc ni ca do in qué ri to por en -
tre vis ta, a in di car qual das três mo da li da des de en tre vis ta-con ver sa se mos tra mais
ade qua da.

A en tre vis ta-con ver sa sin gu lar é apro pri a da para o apro fun da men to de nú cle os 
te má ti cos do foro pes so al e ín ti mo, que se en ten dam par ti cu lar men te me lin dro sos
e/ou de li ca dos para a cri an ça, so bre os qua is esta não se sin ta à von ta de para fa lar
na pre sen ça de pa res, mes mo que es tes se jam mu i to pró xi mos em ter mos de la ços
fa mi li a res e/ou de afec ti vi da de. Con tu do, não cons ti tui ta re fa fá cil para quem con -
duz a en tre vis ta le var a cri an ça a abor dar te mas que a me lin dram ou de i xam pou co
à von ta de. Nes tes ca sos mos tra-se im por tan te que haja um co nhe ci men to pré vio
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en tre os in ter lo cu to res, onde o adul to en tre vis ta dor pos sa ter es ta be le ci do um de -
ter mi na do grau de co nhe ci men to ou até mes mo ami za de com a cri an ça.

M: Não sei, não sei mu i to bem ex pli car… mas acho que foi o juiz que de ci diu que a mi -
nha irmã ia com a mãe e que eu fico com o pai.
Eu: Hum … e o que é que tu achas te des sa de ci são M?
M: Achei que foi bem, por que a mi nha irmã an da va des de pe que ni na num co lé gio e
ain da não con se guia bem… pron to, per ce ber e pen sa va, “pron to eu vou para ou tro co -
lé gio se ca lhar ain da me lhor do que este”, mas ago ra eu … foi mu i to di fí cil ha bi tu -
ar-me à es co la pri má ria, en tão achei que isso foi uma de ci são cer ta, por que eu já es ta va 
na pri má ria … cus tou-me mu i to a en trar … a … cus tou-me mes mo mu i to.
Eu: Por que é que achas que te cus tou mu i to… a en trar? (…)
M: Foi (a mu dan ça). Só co nhe cia lá uma me ni na e tudo… e en tão foi um bo ca do di fí cil, 
per di qua se to dos os meus ami gos lá da es co la, só en con trei ain da qua tro… e isso tudo 
foi mu i to di fí cil para mim e en tão não po dia pas sar ou tra vez aque la di fi cul da de (…).
M: Não… isso eu … quan do es tão a con ver sar co mi go so bre isso eu… des vio a con ver -
sa.
Eu: É?
M: É por que não gos to que me lem brem que os meus pais es tão di vor ci a dos… não
gos to … que me lem brem… (…)
M: Pois, não gos to de fa lar com ou tras pes so as, nem gos to de de sa ba far com nin -
guém… nem nada… (…).

([M] Gé ne ro fe mi ni no, 8 anos de ida de, 3.º ano do 1.º ci clo do en si no bá si co; ex trac to
do Re la tó rio de Tra ba lhos de Cam po do Pro jec to Pro ta go nis mo, 2000).

A en tre vis ta-con ver sa re la ci o nal ade qua-se a blo cos te má ti cos di rec ta men te re la ci o -
na dos com si tu a ções de in te rac ção pri vi le gi a da de sen vol vi das en tre pa res, tais
como for tes la ços de ami za de e/ou de pa ren tes co.

Eu: Então e di gam-me uma co i sa, vo cês go zam mu i to com os vos sos co le gas?
To das: Sim!
Eu: E eles go zam com vo cês?
To das: Go zam…
Eu: Com o que é que eles go zam?
Jo a na: A gen te às ve zes ‘ta mos a fa zer uma brin ca de i ra e eles go zam logo…
Olga: Às ve zes nós es ta mos a fa zer fi gu ras e eles co me çam a fa zer tro ça de nós.
Jo a na: Pois é! (…)
Eu: Por que é que vo cês go zam com um co le ga, é para o cha te ar ou por que é en gra ça do
go zar com os co le gas?
Olga: É p‘a brin car…
Eu: É p‘a brin car? Mas eles fi cam cha te a dos, ou não? De vo cês go za rem?
Dora: Fi cam.
Eu: Fi cam? (ri sos) Então e isso é en gra ça do?
To das: É! (ri sos)
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Má ria: A Ca ri na quan do a gen te às ve zes goza com ela, tem que ir logo con tar à pro fes -
so ra…
Olga: E de po is a gen te cha ma-lhe a que i xi nhas (ri sos).

(Dora, Má ria e Jo a na com 7 anos e Olga com 8 anos, a fre quen tar o 1.º ci clo do en si no
bá si co; ex trac to do Re la tó rio de Tra ba lhos de Cam po do Pro jec to Brin car, 1993).

A en tre vis ta-con ver sa de gru po per mi te abor dar te mas mais abran gen tes e con si de ra -
dos me nos de li ca dos para as cri an ças. Nes tes ca sos, a ela bo ra ção da es tru tu ra da
en tre vis ta é pla ne a da com cu i da dos adi ci o na is, uma vez que cada in ter ve ni en te
tem a pos si bi li da de de in tro du zir no vas pis tas de de ba te, o que pode tor nar mais
com pli ca da a ta re fa de di rec ci o nar o gru po para os nú cle os te má ti cos de fi ni dos.
Este tipo de en tre vis ta-con ver sa é par ti cu lar men te ade qua do às fa ses ex plo ra tó ri as 
dos tra ba lhos de pes qui sa com cri an ças.

Eu: Então e vo cês cos tu mam brin car to dos jun tos, ou brin cam os mais ve lhos se pa ra -
dos dos mais no vos?
Ra paz: Tudo jun to. E as ra pa ri gas ago ra es tão a brin car com os ra pa zes aos po lí ci as.
Eu: Brin cam sem pre? A vos sa brin ca de i ra é essa? Então e quem são os po lí ci as e quem
são os la drões?
Ra paz: Os po lí ci as é a gen te e os la drões é as ra pa ri gas.
Ra paz: A gen te faz o ba ru lho dos po lí ci as e elas são os fu gi ti vos.
Ra paz: E de po is a gen te cor re atrás de las. (…)
Ra paz: A gen te mete-as em cima da casa da bom ba (pe que na cons tru ção em ci men to
que pos sui uma bom ba ar te sa nal que ex trai água de um poço sub ter râ neo).
Ra paz: A gen te me tia-as lá e de po is fi ca va lá um a guar dar para elas não fu gi rem.
Ra paz: E no fim da gen te as apa nhar to das, de i xá va mo-las fu gir.
Eu: E é sem pre a isso que vo cês brin cam?
Ra paz: Não, às ve zes é ao “pisa”…
[Entre tan to, um ou tro ra paz (…) jun tou-se ao gru po] (…).

(Ra pa zes en tre os 7 e os 10 anos, a fre quen tar o 1.º ci clo do en si no bá si co; ex trac to do
Re la tó rio de Tra ba lhos de Cam po do Pro jec to Brin car, 1993).

Nem sem pre o nú me ro de en tre vis ta dos de fi ne o tipo de en tre vis ta-con ver sa em
ca u sa. Se é ób vio que as en tre vis tas-con ver sa sin gu la res se des ti nam ape nas a uma
 criança, por ou tro lado, as en tre vis tas-con ver sa re la ci o na is po dem di ri gir-se a um
con jun to de duas, três cri an ças ou mes mo mais, de acor do com a na tu re za dos atri -
bu tos re la ci o na is que o in ves ti ga dor pre ten de apro fun dar. Pode-se pen sar no
exem plo de um gru po de ami gos, e/ou co le gas, ou mes mo de ir mãos, que es ta be le -
çam en tre si re la ções de in te rac ção im por tan tes para os ob jec ti vos do es tu do. Nes te
caso, e ape sar do nú me ro de in ter ve ni en tes na en tre vis ta, esta é con si de ra da de tipo 
re la ci o nal e não de gru po.
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A recolha sistemática extensiva: os textos ilustrados e legendados

Os tex tos ilus tra dos e le gen da dos cons ti tu em uma téc ni ca de tra ba lho de cam po
que tem vin do a ser alvo de aper fe i ço a men tos su ces si vos ao lon go des te per cur so
de in ves ti ga ção. Esta me to do lo gia ade qua-se a tur mas do pri me i ro ci clo do en si no
bá si co e tem como es pa ço fí si co de de sen vol vi men to as res pec ti vas sa las de au las.

Esta ac ti vi da de tem iní cio com a re ve la ção do tema de tra ba lho e res pec ti vo
re gis to no qua dro pre to. To das as cri an ças pos su em já uma fo lha pró pria para de -
sen vol ver a ac ti vi da de. Se gue-se um pe río do de ex pli ca ção do tema e de es cla re ci -
men to de dú vi das que an te ce de o co me ço dos tra ba lhos. Todo o pro ces so de de sen -
vol vi men to des ta ac ti vi da de numa tur ma, que de um modo ge ral tem a du ra ção
apro xi ma da de duas ho ras, é acom pa nha do e ori en ta do pela in ves ti ga do ra. Embo -
ra es tes tra ba lhos se jam des ti na dos a uma re a li za ção in di vi du al, as cri an ças têm
sem pre opor tu ni da des de tro car im pres sões com os co le gas mais pró xi mos, num
con tex to onde as in te rac ções en tre pa res con tri bu em tam bém para os re sul ta dos fi -
na is ob ti dos.

É so li ci ta do às cri an ças que, de acor do com o tema su ge ri do, es cre vam um pe -
que no tex to, fa çam uma ilus tra ção a pro pó si to do con te ú do do tex to e, fi nal men te,
es cre vam uma le gen da que, de al gum modo, ex pli que a ilus tra ção fe i ta.

As fo lhas onde as cri an ças de sen vol vem es tas ac ti vi da des são pre vi a men te
pre pa ra das de acor do com os di ver sos anos es co la res. Ge ne ri ca men te são fo lhas
for ma to A4 li sas e bran cas onde se de sen vol vem es pa ços ade qua dos aos ob jec ti vos
pre ten di dos, ou seja: zona de iden ti fi ca ção, zona do tex to, zona da ilus tra ção e da
res pec ti va le gen da. Con tu do, es tas fo lhas re ser vam uma gran de mar gem de ma no -
bra, per mi tin do que as cri an ças pos sam fa zer de las usos di fe ren ci a is de acor do com 
as suas pre fe rên ci as.

Nos pe río dos de de sen vol vi men to des tas ac ti vi da des com as tur mas, os res -
pec ti vos pro fes so res têm uma par ti ci pa ção mu i to re du zi da ou mes mo nula, ca ben -
do à in ves ti ga do ra a ori en ta ção e con du ção do gru po.

A adaptação aos diversos níveis de conhecimentos

Aten den do aos dis tin tos ní ve is cur ri cu la res dos per cur sos de apren di za gem es ta -
be le ci dos, esta téc ni ca pro cu ra ade quar-se ao grau mé dio dos co nhe ci men tos ad -
qui ri dos pe los alu nos de cada um dos qua tro anos que com põem o pri me i ro ci clo
do en si no bá si co. Assim, as ta re fas pro pos tas às cri an ças que fre quen tam o pri me i -
ro ano con sis tem ba si ca men te na ela bo ra ção de uma ilus tra ção so bre o tema e na
ten ta ti va de re dac ção de pe que nas fra ses ou pa la vras que pro cu rem ex pli car o con -
te ú do das ilus tra ções fe i tas. Nos pri me i ros me ses de au las é fre quen te que a ma i o -
ria das cri an ças ne ces si te de bas tan te au xí lio na par te es cri ta, ta re fa que vão con se -
guin do de sen vol ver com mar gens pro gres si vas de au to no mia ao lon go do pri me i -
ro ano. Estas cri an ças re ce bem uma fo lha de for ma to A4, bran ca e lisa, pre pa ra da
para ser uti li za da na ho ri zon tal, com es pa ços de vi da men te as si na la dos no can to
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su pe ri or es quer do, para es cre ve rem o seu nome, ida de e data da re a li za ção da
ac ti vi da de.

As cri an ças a fre quen tar o se gun do ano pos su em já, de um modo ge ral, co -
nhe ci men tos su fi ci en tes para a ela bo ra ção de um pe que no tex to. Des te modo, a fo -
lha de tra ba lho for ne ci da a es tas cri an ças é pre pa ra da para ser uti li za da na ver ti cal,
con tém um ca be ça lho para pre en chi men to de da dos pes so a is iden ti fi ca ti vos
(nome, ida de, data, ano e tur ma) e um con jun to de cin co li nhas para re dac ção do
tex to. No res tan te es pa ço as cri an ças de se nham e es cre vem li vre men te a le gen da
acer ca da ilus tra ção.

Às cri an ças dos ter ce i ro e quar to anos, cu jos ní ve is es co la res per mi tem a ela -
bo ra ção de tex tos com pa ra ti va men te mais de sen vol vi dos que os dos alu nos dos
pri me i ros anos, é fa cul ta da uma fo lha de tra ba lho com 10 li nhas. A res tan te con fi -
gu ra ção da pá gi na é igual à des cri ta para o se gun do ano.

A cons tru ção das fo lhas de tra ba lho foi sen do aper fe i ço a da ao lon go dos
 vários mo men tos de re co lha de ma te ri a is em pí ri cos com es tas ca rac te rís ti cas, ten -
do em con ta uma ob ser va ção cu i da do sa das uti li za ções que as cri an ças fa zi am das
fo lhas. Pon tu al men te pro ce deu-se a al gu mas tro cas de im pres sões com as pró pri as
cri an ças, no sen ti do de pro cu rar en ten der qual se ria o for ma to mais ade qua do para 
a fo lha de tra ba lho, ten do em con ta as ca rac te rís ti cas do modo como as cri an ças le -
vam a cabo as ta re fas pro pos tas nes te con tex to.

No de sen vol vi men to des ta me to do lo gia, tor na-se fun da men tal cri ar um am -
bi en te de tra ba lho com as cri an ças que seja dis tin to da que le que nor te ia as ac ti vi da -
des es co la res ha bi tu a is. Pro cu ra-se en tão atin gir um con tex to ca rac te ri za do por
uma fra ca di rec ti vi da de nas ins tru ções for ne ci das para o de sen vol vi men to do con -
te ú do da ac ti vi da de e pela cons tan te pre o cu pa ção em su ge rir te mas de tra ba lho
que ha bi tu al men te não cons tam dos cur rí cu los es co la res.

Fa mi li a ri za das com um pro ces so de tra ba lho for te men te re gu la do, fre quen -
te men te as cri an ças ma ni fes tam sur pre sa pe ran te uma si tu a ção onde lhes é con ce -
di da uma enor me au to no mia para cons tru ir os con te ú dos dos seus tra ba lhos. Tam -
bém acer ca dos ma te ri a is a uti li zar no de sen vol vi men to da ac ti vi da de as cri an ças
têm to tal li ber da de de es co lha.

Motivar sem direccionar

“É para es cre ver o quê?” e “Não sei o que hei-de di zer!” são dois exem plos de ques -
tões e co men tá ri os das cri an ças. So bre tu do quan do os te mas são mais in vul ga res é
no tó ria uma cer ta de so ri en ta ção pe ran te uma pro pos ta de tra ba lho tão fra ca men te
re gu la da, si tu a ção pou co usu al no quo ti di a no da sala de aula. Pe ran te esta si tu a ção 
tor na-se es sen ci al mo ti var e es ti mu lar, pro cu ran do evi tar a todo a cus to di rec ci o nar 
e in flu en ci ar. No sen ti do de ten tar atin gir este ob jec ti vo re cor re-se fre quen te men te
à es tra té gia de trans for mar a ac ti vi da de num mo men to em que cada cri an ça pro cu -
ra ex pli car por es cri to a uma cri an ça ima gi ná ria algo que esta não sa bia à par ti da.
Por exem plo, foi so li ci ta do às cri an ças que o de sen vol vi men to do tema “O que é
uma fa mí lia” fos se di ri gi do a uma hi po té ti ca cri an ça que não ti nha fa mí lia e que,

METODOLOGIAS DE PESQUISA EMPÍRICA COM CRIANÇAS 21



por tan to, não sa bia o que tal sig ni fi ca va. Este modo de co lo car a si tu a ção, onde as
crian ças não ela bo ram a ac ti vi da de para o pro fes sor, nem para a in ves ti ga do ra, nem
para um qual quer adul to, mas para um par ima gi ná rio, con tri bui para tor nar o seu de -
sem pe nho mais pró xi mo da qui lo que são as in te rac ções in ter gru pa is da in fân cia.

Fa zen do uso des tes pro ce di men tos, foi já tra ba lha do um nú me ro mu i to con -
si de rá vel de te mas, de en tre os qua is se apre sen tam al guns que se des ta ca ram pela
sua ope ra ti vi da de e pelo va lor ana lí ti co dos re sul ta dos ob ti dos:

— “O meu sí tio ide al para brin car”; tema de sen vol vi do no con tex to do Pro jec to
Brin car, 1993;

— “O que eu pen so dos adul tos”; “O que eu pen so dos ra pa zes” (fe i to pe las ra -
pa ri gas); e “O que eu pen so das ra pa ri gas” (fe i to pe los ra pa zes); te mas de sen -
vol vi dos no con tex to do Pro jec to Infân cia, 1994;

— “O que eu pen so so bre a te le vi são”; “O que é um se gre do”; e “As co i sas de que 
eu te nho medo”; te mas de sen vol vi dos no con tex to do Pro jec to Iden ti da des,
1997 e 1998;

— “Se eu pu des se man dar no mun do”; “Como se faz para ar ran jar um(a) na mo -
ra do(a)”; “O que eu pen so so bre Deus”; e “Os pro ble mas das cri an ças”; te mas 
de sen vol vi dos no con tex to do Pro jec to Pro ta go nis mo, 1999 e 2000.

O fac to de as ac ti vi da des se rem pro pos tas às tur mas por al guém ex te ri or à es co la,
ten de a sur gir aos olha res das cri an ças como des li ga do dos la ços ins ti tu ci o na is que
unem os pro fes so res aos alu nos e aos res pec ti vos pais e pro duz um efe i to po si ti vo,
já que se cons ta ta que as cri an ças to mam a ac ti vi da de pro pos ta como uma opor tu -
ni da de de ex pres são pa ra le la àque la que a es co la quo ti di a na men te lhes
pro por ci o na.

Operacionalizar esta técnica de pesquisa

Foi já re fe ri do o modo como as es pe ci fi ci da des do gru po das cri an ças im pli cam a
uti li za ção de es tra té gi as de tra ba lho em pí ri co cons tan te men te re no va das.

Esta téc ni ca de re co lha de in for ma ções em pí ri cas jun to do gru po das cri an ças
re ve la-se exi gen te do pon to de vis ta in te rac ci o nal e afec ti vo. Há que ter em con ta o
nú me ro sig ni fi ca ti vo de ele men tos per ten cen tes a cada tur ma (en tre 20 a 25 ele -
men tos), já que a sua ma i o ria so li ci ta um apo io fre quen te para a re a li za ção da ta re fa 
em ca u sa, pro cu ran do es cla re ci men to de dú vi das ou sim ples men te es pe ran do
apo io e in cen ti vo para con ti nu ar. Para além des tas si tu a ções, que cor res pon dem à
vul ga ri da de dos ca sos, há que aten der às si tu a ções das cri an ças com ne ces si da des
edu ca ti vas es pe ci a is e que ne ces si tam de um apo io per ma nen te para a re a li za ção
do tra ba lho.

Tor na-se tam bém ne ces sá rio um con jun to de cu i da dos re do bra dos no sen ti do 
de trans mi tir e ex pli car às cri an ças o tema so bre o qual se su ge re que tra ba lhem,
sem, no en tan to, for ne cer ori en ta ções que di rec ci o nem ou en vi e sem a na tu re za dos
re sul ta dos.
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Um ou tro as pec to a con si de rar é a re la ti va fa ci li da de com que as cri an ças pas -
sam de um sen ti men to de in te res se e en tu si as mo a um sen ti men to de mo no to nia e
de sin te res se. So bre tu do aque las cri an ças que pre fe rem os cál cu los ma te má ti cos à
ex pres são es cri ta ques ti o nam por que mo ti vo as ac ti vi da des pro pos tas são sem pre
ela bo rar um tex to, sur gin do ques tões como: “Hoje não po de mos fa zer an tes con tas
de di vi dir?”. Com o in tu i to de di ver si fi car os tra ba lhos, pro cu ran do as sim que se
tor nem o me nos pos sí vel mo nó to nos, nas si tu a ções de con ti nu i da de tem po ral de
re co lha de in for ma ções jun to dos mes mos ob ser vá ve is, tem-se efec tu a do um es for -
ço para pro por te mas que as cri an ças con si de rem in te res san tes, mu i tas ve zes sen do 
ne ces sá rio uti li zar uma gran de dose de ima gi na ção, pro cu ran do-se que o tema vá
ao en con tro das di men sões ana lí ti cas que se pre ten de es tu dar.

As pre o cu pa ções com os tra ba lhos de re co lha não se pren dem ape nas com os
seus con te ú dos, mas tam bém com a sua for ma. Mais uma vez com o in tu i to de di -
ver si fi car as ta re fas, ten tou-se pro por tex tos re di gi dos em gru pos de dois ou três
ele men tos. No en tan to, e na se quên cia dos efe i tos de li de ran ça no seio dos gru pos
de pa res, ve ri fi cou-se que a opi nião do con jun to é mu i to in flu en ci a da pela opi nião
do lí der, re gis tan do-se as sim um en vi e sa men to nos re sul ta dos ob ti dos. Assim, um
pro ce di men to que agra da mu i to à ma i or par te das cri an ças — o tra ba lho em gru po
— tem-se mos tra do pou co efi caz para os ob jec ti vos que se tem pre ten di do atin gir
nes te per cur so de in ves ti ga ção.

Con tu do, a gran de ma i o ria das cri an ças é bas tan te re cep ti va às ac ti vi da des
pro pos tas, so bre tu do por que os te mas de tra ba lho di fe rem da que les que ha bi tu al -
men te se de ba tem em con tex to es co lar. É mu i to fre quen te que um tema con si de ra -
do pe las cri an ças como “di fí cil”, ou seja, um tema que nun ca ha vi am sido so li ci ta -
das a abor dar, se re ve le um tema in te res san te após se rem in cen ti va das a uma re fle -
xão so bre o as sun to. É no tó rio o agra do do con jun to das cri an ças pela va lo ri za ção
das suas opi niões.

Como a qual quer ou tro mé to do de tra ba lho de cam po, à re co lha de tex tos es -
cri tos, ilus tra dos e le gen da dos pro du zi dos pe las cri an ças po dem apon tar-se van ta -
gens e li mi ta ções. No do mí nio das van ta gens, des ta ca-se o fac to de tor nar pos sí vel
re co lher quan ti da des con si de rá ve is de in for ma ção de um con jun to de ob ser vá ve is
aos qua is fo ram trans mi ti dos os mes mos ti pos de es tí mu los e ní ve is de in for ma ção.

No cam po das li mi ta ções, te mos a con si de rar as di fe ren ças pro ve ni en tes dos
di ver sos gra us de com pe tên ci as es co la res em ter mos de ex pres são es cri ta, co nhe ci -
men to de vo ca bu lá rio e ní vel de pro gres são na apren di za gem, que re pre sen tam,
sem dú vi da, as si me tri as nos re sul ta dos fi na is, des fa vo re cen do aque les que mos -
tram di fi cul da des ma i o res em ter mos de ex pres são es cri ta, em fa vor da que les que
evi den ci am mais com pe tên ci as nes se do mí nio. Con tu do, es tas ques tões po dem ser 
ate nu a das por meio de um apo io mais pró xi mo e sis te má ti co às cri an ças que ma ni -
fes tam mais di fi cul da des no de sen vol vi men to das ac ti vi da des pro pos tas. Estas di -
fi cul da des sur gem as so ci a das fre quen te men te a qua dros de ne ces si da des edu ca ti -
vas es pe ci a is. Cabe ao in ves ti ga dor, nes tes ca sos, ade quar a ac ti vi da de às ca pa ci da -
des em ca u sa, pro cu ran do va lo ri zar to das as par ti ci pa ções, numa ati tu de de pro -
fun do res pe i to pela in di vi du a li da de de cada cri an ça.

Os tex tos es cri tos ilus tra dos e le gen da dos têm vin do a evi den ci ar-se, no
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con tex to des te per cur so de in ves ti ga ção, pela sua ope ra ci o na li da de, pela ex tre ma
ri que za dos con te ú dos que per mi tem re co lher e pela opor tu ni da de que sig ni fi cam
de pro ce der a uma re co lha com al gum ca rác ter ex ten si vo jun to do gru po da in fân -
cia.3

Tex to: “A te le vi são tem ca sos sé ri os, ca sos ani ma dos, ca sos fu te bo lis tas, etc. Eu gos to
de to dos eles, uns um bo ca do mais, ou tros um bo ca do me nos. Os que eu gos to mes mo
mu i to são: Ca sos de Po lí cia, Bu é ré ré, Dra gon Ball Z, Po wer Ran gers, Fu te bol, etc.
 Quando vejo fu te bol é com o meu pai, quan do vejo de se nhos ani ma dos é so zi nho e
quan do vejo as co i sas sé ri as é com a mi nha mãe”.
Le gen da da ilus tra ção: “Sou eu a brin car com o Ho mem-Ara nha e a vê-lo na te le vi -
são”.
(Trans cri ção in te gral do tex to e da le gen da da ilus tra ção da ac ti vi da de de sen vol vi da se -
gun do o tema “O que eu pen so da te le vi são”, cri an ça do sexo mas cu li no, 8 anos, 3.º ano
de es co la ri da de; ma te ri al em pí ri co re co lhi do no con tex to do Pro jec to Iden ti da des, 1997).

Tex to: “Um se gre do ‘é’ fra ses que se di zem ao ou vi do de ou tra pes soa. É mu i to feio fa -
zer se gre dos ao pé de ou tra pes soa. Um se gre do ser ve para as pes so as não ou vi rem as
co i sas que ‘tem’ de ser se cre to. Às ve zes digo se gre dos aos meus co le gas. Algu mas ve -
zes no fu te bol ame ri ca no di zem em se gre do as tác ti cas. Às ve zes as pes so as con tam o
di nhe i ro em se gre do. Alguns dias brin co ao te le fo ne ava ri a do que é em se gre do”.
Le gen da da ilus tra ção: “Aqui está um me ni no a dar um se gre do a ou tro me ni no”.
(Trans cri ção in te gral do tex to e da le gen da da ilus tra ção da ac ti vi da de de sen vol vi da
se gun do o tema “O que é um se gre do”, cri an ça do sexo mas cu li no, 10 anos, 4.º ano de
es co la ri da de; ma te ri al em pí ri co re co lhi do no con tex to do Pro jec to Iden ti da des, 1998).

Tex to: “É uma pes soa que co nhe ço e que tem pro ble mas. Os pro ble mas são: não con se -
gue ar ran jar ami gos, nin guém lhe liga, mas eu como sou ami ga dela ligo-lhe e ela sabe
que quan do pre ci sar ela pode con tar co mi go para qual quer oca sião, mes mo que seja
pou co im por tan te”.
Le gen da da ilus tra ção: “Sou eu e a mi nha ami ga”.
(Trans cri ção in te gral do tex to e da le gen da da ilus tra ção da ac ti vi da de de sen vol vi da
se gun do o tema “Os pro ble mas das cri an ças”, cri an ça do sexo fe mi ni no, 8 anos, 3.º
ano de es co la ri da de; ma te ri al em pí ri co re co lhi do no con tex to do Pro jec to Pro ta go nis -
mo, 2000).

Des ta ca-se a enor me im por tân cia da con ti nu i da de no de sen vol vi men to des ta téc -
ni ca jun to dos mes mos ob ser vá ve is, em es tu dos que pre ten dam con tem plar as ver -
ten tes dos efe i tos da evo lu ção tem po ral no gru po das cri an ças.

De sa li en tar que esta ac ti vi da de é acom pa nha da por um re gis to es cri to dos
mo men tos mais sig ni fi ca ti vos da in te rac ção de sen vol vi da en tre pa res e en tre as
 crianças e a in ves ti ga do ra du ran te a ela bo ra ção dos tra ba lhos pro pos tos. Este pro -
ce di men to tem como ob jec ti vo que todo o pro ces so de aná li se e in ter pre ta ção dos
ma te ri a is em pí ri cos re co lhi dos pos sa ser ela bo ra do ten do em con ta as es pe ci fi ci da -
des con tex tu a is, lo ca li za das e par ti cu la res do seu de sen vol vi men to.
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Os relatos das observações empíricas

O re gis to es cri to das in te rac ções con tex tu a is de sen vol vi das en tre as cri an ças du -
ran te os pro ces sos de re co lha de ma te ri a is em pí ri cos — tan to no caso das en tre vis -
tas-con ver sa como no caso dos tex tos ilus tra dos e le gen da dos — cons ti tui uma téc -
ni ca de pes qui sa de ex tre ma im por tân cia. Acer ca des ta téc ni ca de ins pi ra ção et no -
grá fi ca, es cre ve Pin to (1997: 68):

(…) a cons tru ção do novo pa ra dig ma te ria mu i to a be ne fi ci ar com o re cur so à et no gra -
fia en quan to me to do lo gia par ti cu lar men te ade qua da ao im pe ra ti vo de dar voz às
cri an ças (…).

Tão sig ni fi ca ti vos quan to os tes te mu nhos pro du zi dos pe las cri an ças me di an te um
de ter mi na do es tí mu lo, são as re la ções es pon ta ne a men te de sen vol vi das en tre pa -
res e por ve zes mes mo com o in ves ti ga dor, a pre tex to da si tu a ção em ca u sa. Nes tes
re gis tos en con tram-se fre quen te men te mar cas de nú cle os con fi gu ra do res im por -
tan tes dos mun dos so ci a is vi vi dos, das in te rac ções e, por tan to, tam bém das iden ti -
da des das cri an ças.

“Tu tam bém per ce bes des tas co i sas?” Per gun tou a Sara com um ar en tu si as ma do
quan do me viu apa re cer na sala de au las da sua tur ma com duas fo lhas che i as de per -
so na gens Po ké mon.
Em pou cos ou tros mo men tos me ti nha sen ti do tão pró xi ma do mun do das cri an ças
como nes te. O es for ço de quem pro cu ra cons tru ir ins tru men tos sis te má ti cos de re co -
lha de in for ma ções jun to das cri an ças nem sem pre é tão fru tu o so como gos ta ría mos. É 
fe i to de avan ços e re cu os, de ten ta ti vas e de ex pe riên ci as. Não é sen sa to pen sar que al -
gum dia po de rei ser con si de ra da por uma cri an ça como um ver da de i ro par de in te rac -
ção. No en tan to, na que le mo men to abriu-se um im por tan te “por tal de en tra da” no
mun do das cri an ças. (Sara: 9 anos, 4.º ano de es co la ri da de; ex trac to do Re la tó rio de Tra -
ba lhos de Cam po do Pro jec to Pro ta go nis mo, 2000).

Por ou tro lado, o re la to das ob ser va ções re pre sen ta uma opor tu ni da de de mo ni to -
ri za ção dos pro ces sos de cons tru ção das fer ra men tas em pí ri cas, na me di da em que
con tri bui para re po si ci o nar cons tan te men te os pro ce di men tos nes te do mí nio, fa -
zen do uso de um es for ço de dis tan ci a men to re la ti va men te às pré-no ções dos in ves -
ti ga do res en quan to in flu en ci a dos por uma vi são e ati tu de adul to cên tri cas do mun do,
das in te rac ções, de si pró pri os e dos ou tros. Esta ten dên cia ins cre ve-se no con tex to
da uti li za ção de uma abor da gem fe no me no ló gi ca no es tu do das cri an ças, na li nha
de au to res como Fran ces Waks ler. Ten do por prin cí pio que em mu i tos as pec tos im -
por tan tes as con cep ções das cri an ças são di fe ren tes das dos adul tos, esta au to ra
avan ça a se guin te pers pec ti va:

Adul tos e cri an ças têm ver sões di fe ren tes da in fân cia. Ser adul to é uma pers pec ti va,
um modo de es tar no mun do que dá for ma a uma ati tu de par ti cu lar pe ran te as
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cri an ças, uma ati tu de que per mi te aos adul tos li dar com as cri an ças na vida quo ti di a -
na, mas que li mi ta o co nhe ci men to so ci o ló gi co. (…) sus pen den do as cren ças adul tas
so bre as cri an ças, os so ció lo gos po dem re i vin di car as cri an ças como ple nos ob jec tos
do co nhe ci men to so ci o ló gi co. (Waks ler, 1991: 66-67)

A li nha de in ves ti ga ção fe no me no ló gi ca par te para o es tu do da in fân cia des ta can -
do como fac tor fun da men tal aqui lo que a au to ra cha ma a sus pen são das cren ças adul -
tas so bre as cri an ças (Waks ler, 1991). É esta ope ra ção de dis tan ci a men to en tre os ju í -
zos de va lor do adul to e o pro ce di men to ci en tí fi co do so ció lo go que vai per mi tir
uma base cre dí vel para o es tu do da prá xis ou da ex pe riên cia vi vi da pe las cri an ças.

O re gis to et no grá fi co das ob ser va ções de ca rác ter par ti ci pan te cons ti tui-se
como téc ni ca prin ci pal de pes qui sa de gran de re le vân cia no do mí nio da so ci o lo gia
da in fân cia. Wil li am Cor sa ro, en tre ou tros, uti li za mes mo esta téc ni ca como pro ce -
di men to pre do mi nan te nos seus pro ces sos de in ves ti ga ção em pí ri ca com cri an ças.

Na mi nha in ves ti ga ção et no grá fi ca (…) o meu ob jec ti vo é sem pre des co brir as pers -
pec ti vas das cri an ças (…). Para fa zer isto, tive que ul tra pas sar a ten dên cia das cri an -
ças para me ve rem como um adul to tí pi co. Um gran de pro ble ma é o ta ma nho fí si co;
sou bas tan te ma i or que as cri an ças. Nos meus pri me i ros tra ba lhos des co bri que um
mé to do de tra ba lho de cam po “re ac ti vo” fun ci o na me lhor para en trar no mun do das
cri an ças. Em ter mos sim ples, eu en tra va em zo nas de brin ca de i ras, sen ta va-me e es -
pe ra va que as cri an ças re a gis sem a mim. (…) Após al gum tem po as cri an ças co me çam 
a pôr-me ques tões, põem-me a par das suas ac ti vi da des e de fi nem-me gra du al men te
como um adul to atí pi co. O ta ma nho con ti nua a ser um fac tor, con tu do as cri an ças che -
gam a ver-me como uma cri an ça gran de, fre quen te men te re fe rin do-se a mim como o
“Bill gran de”. (Cor sa ro, 1997: 29)

No con tex to dos tra ba lhos de cam po com cri an ças, tor na-se im por tan te que o in -
ves ti ga dor se pre o cu pe com cri ar um es pa ço de in te rac ção com os ob ser vá ve is que
de al gum modo seja dis tin to dos pa drões co muns de re la ci o na men to en tre adul tos
e cri an ças, já que es tas re ce bem for tes in fluên ci as das con du tas re gu la do ras so ci al -
men te ins ti tu í das. Esca pan do ao pa drão tí pi co de re la ci o na men to adul tos-cri an -
ças, o in ves ti ga dor es ti mu la o de sen vol vi men to de um novo es pa ço de in te rac ção,
fra ca men te re gu la men ta do, no qual am bas as par tes têm opor tu ni da de de es ta be -
le cer nor mas de ac tu a ção e de pro du ção de sen ti do es pe cí fi cas da si tu a ção em
ca u sa.

As metodologias de pesquisa empírica com crianças: uma tarefa
inacabada

O tra ba lho de cam po com cri an ças, pro va vel men te como com qual quer ou tro gru -
po de ob ser vá ve is, im pli ca uma vi gi lân cia, re fle xão e re vi são cons tan tes so bre os
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pro ce di men tos de re co lha de in for ma ções em pí ri cas. Nes te do mí nio é fun da -
men tal que se jam ti das em aten ção to das as pis tas re ti ra das dos di ver sos mo -
men tos de in te rac ção com as cri an ças no de cur so das re co lhas sis te má ti cas de
in for ma ções.

De vi da men te en qua dra das nos pro ce di men tos me to do ló gi cos di ta dos pelo
co nhe ci men to ci en tí fi co, al gu mas das opi niões das cri an ças acer ca do modo como
se es ta be le cem os pa râ me tros das in te rac ções com o in ves ti ga dor po dem cons ti tu ir 
in for ma ções pre ci o sas que con du zem a ca mi nhos fru tu o sos na re co lha de in for ma -
ções em pí ri cas.

Nes ta área o in ves ti ga dor move-se num ter ri tó rio mu tan te, já que as in te rac -
ções com os ob ser vá ve is se de sen vol vem con tex tu al men te re ce ben do in fluên ci as
das suas con di ções de de sen vol vi men to par ti cu la res, lo ca li za das, es pe cí fi cas e, no
li mi te, úni cas em cada mo men to.

Tra ta-se tam bém de uma pro cu ra cons tan te de ade qua ção dos mé to dos de
tra ba lho de cam po aos ob jec ti vos es ta be le ci dos pe las co or de na das con cep tu a is da
pes qui sa. A tra du ção de uma lin gua gem ci en tí fi ca numa ou tra, aces sí vel aos con -
tex tos de pro du ção de sen ti do das cri an ças, im pli ca um pro ces so com ple xo de des -
co di fi ca ção e de re co di fi ca ção que ape nas as apro xi ma ções sis te má ti cas su ces si vas
aos mun dos das cri an ças em con tex tos de re co lha de in for ma ções per mi tem en ten -
der e dis tin guir com al gu ma cla re za.

Ao lon go des te per cur so de in ves ti ga ção aca dé mi ca tem per sis ti do a cons -
ciên cia per ma nen te do ca rác ter de ta re fa ina ca ba da que con sis te em afi nar e apu rar
as me to do lo gi as de pes qui sa em pí ri ca com cri an ças. Si mul ta ne a men te, toma for -
ma a con vic ção de que quan to mais lon ge for o in ves ti ga dor nes te pro ces so, mais
per to es ta rá dos mun dos e das iden ti da des pró pri as das cri an ças.

Notas

1 Esta pes qui sa teve iní cio du ran te a li cen ci a tu ra em so ci o lo gia no ISCTE, e as suas
con ti nu i da des têm per mi ti do o cum pri men to das su ces si vas eta pas do per cur so
aca dé mi co, en con tran do-se ac tu al men te em fase de de sen vol vi men to a dis ser ta ção
de dou to ra men to em Co mu ni ca ção, Cul tu ra e De sen vol vi men to pelo ISCTE. Des te
modo, os pro jec tos re fe ri dos no cor po des te tex to equi va lem a mo men tos con cre tos 
do per cur so aca dé mi co que pas so a in di car: Pro jec to Brin car: tra ba lhos re a li za dos
du ran te a li cen ci a tu ra em so ci o lo gia, no ano lec ti vo 1992/93; Pro jec to Infân cia: tra -
ba lhos re a li za dos para a dis ser ta ção de li cen ci a tu ra du ran te o ano lec ti vo 1993/94;
Pro jec to Iden ti da des: tra ba lhos re a li za dos para a dis ser ta ção de mes tra do, 1997 e
1998; Pro jec to Pro ta go nis mo: tra ba lhos re a li za dos para a apre sen ta ção fu tu ra da dis -
ser ta ção de dou to ra men to e ini ci a dos em 1999.

2 A te má ti ca da en tre vis ta-con ver sa foi alvo de re fe rên cia numa co mu ni ca ção apre -
sen ta da no IV Con gres so Por tu guês de So ci o lo gia, Co im bra, Abril de 2000, em bo ra
aqui se en con tre mais de sen vol vi da e com exem plos ilus tra ti vos.
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3 Qu es tões re la ti vas ao pro ces so de im pres são grá fi ca im pe dem que se apre sen tem
aqui exem plos dos tra ba lhos ori gi na is re a li za dos pe las cri an ças no con tex to des ta
téc ni ca. Re me tem-se os le i to res in te res sa dos para a se guin te re fe rên cia bi bli o grá fi -
ca: Sa ra ma go, Síl via, 1999, pp. 6-17, onde po dem ser en con tra dos di ver sos exem -
plos des te tipo de tra ba lhos.
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