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Resumo 

A presente proposta de comunicação circunscreve-se em três eixos temáticos que se 

interligam e se interrelacionam, sejam eles, com/sobre crianças; sobre/na fronteira e na 

educação/escola. Contudo, é necessário ressaltar como esses três interesses e objeto de 

pesquisa constituem o mote orientador para a construção do trabalho antropológico. Ao 

propor essa investigação, busca-se compreender como crianças que vivem na fronteira 

internacional entre Brasil e Paraguai, mais precisamente na cidade Coronel Sapucaia 

(BR/MS)/Capitán Bado/PY participando de uma condição de diversidade cultural, pois em 

suma, são crianças oriundas de famílias paraguaias, negociam e interpretam essas diferenças 

culturais no interior das escolas brasileiras. Sobretudo, nas suas relações sociais com seus 

pares, adultos ou na família. Nota-se recentemente uma virada conceitual em diversas áreas 

do conhecimento nas pesquisas com crianças, que possibilita a concebermos para além da 

visão “adultocêntrica” de tratá-las apenas como seres associais (sem cultura, em processo de 

formação) para uma postura de atores sociais ativos de uma realidade específica, logrando 

assim uma compreensão que possa contribuir para elucidar enfoques da relação das políticas 

públicas e das práticas educativas. A observação participante possibilita assim uma imersão 

no ambiente pesquisado, nesse caso a metodologia se alia com aquelas que se adaptam as 

crianças como a utilização de desenhos, fotografias, filmagens, entre outros. 
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Introdução 

O presente trabalho faz parte de uma pesquisa maior ainda em andamento pela 

Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD/Antropologia), tendo em vista o 

cruzamento de fronteiras, no contexto de fronteira internacional (Brasil/Paraguai) do estado 

de Mato Grosso do Sul, mais precisamente na cidade de Coronel Sapucaia com Capitan Bado 

- PY e no ponto de vista das crianças. Crianças essas oriundas de famílias com nacionalidade 

paraguaia, que participam de uma condição de diversidade cultural divididas por duas 

lealdades contraditórias
2
. Isto é, em casa vivenciam a cultura paraguaia e na escola convivem 

com a cultura brasileira. Assim, o objetivo principal da abordagem antropológica é 

compreender como elas interpretam e negociam essas diferenças culturais. O presente 

trabalho está divido em duas partes mas que se complementam. A primeira apresenta alguns 

referenciais teóricos-metodológicos, e a segunda, mostra como está sendo a entrada no campo 

                                                           
1
 Estudante de Pós-graduação em Antropologia da (UFGD) Universidade Federal da Grande Dourados do 

Programa de Pós-Graduação em Antropologia (PPGAnt) Orientador: Jones Dari Goettert pós-doutor em 

Geografia. 
2
 Discussão encontrada em Pacheco de Oliveira (1998) quando cita os conceitos de home e location de Homi 

Bhabha, muito utilizado nos estudos sobre migração, quando sujeitos em diásporas constroem sua identidade. 



e interação junto as crianças do 1º ao 5º ano de uma escola estadual para o levantamento de 

dados. 

Contexto de fronteira internacional  

O estado de Mato Grosso do Sul é um espaço marcado por fronteiras. Considerado o 

segundo estado com maior população indígena do país, é possível ainda percebermos um 

ambiente de fronteira política visto sua proximidade com outros dois países: Paraguai e 

Bolívia e também na existência de comunidades quilombolas, populações ribeirinhas, além da 

migração interna de vários países e regiões brasileiras. 

A questão da “fronteira” no Mato Grosso do Sul é assunto bastante comum tanto em 

termos geográficos, como social, político e cultural. Contudo, nesse contexto de fronteiras, é 

importante ressaltar que a convivência pode ser marcada por diferentes contextos, tensões e 

relações. Nesse sentido a complexidade acaba por influenciar o desenvolvimento de pesquisas 

de diversas naturezas para uma melhor compreensão do Outro. 

Coronel Sapucaia está localizada no sul do estado, com população de 14.064 pessoas e 

com área de 1025.050 Km²
3
 fazendo fronteira “seca” com Capitán Bado/PY. Além da 

fronteira direta com o outro país existe uma reserva indígena próxima (Aldeia Taquapiri) de 

índios da etnia Guarani Kaiowá. Na cidade há duas escolas estaduais e 04 escolas municipais. 

O cruzamento e a circulação de pessoas, símbolos e bens materiais ocorre sem 

dificuldades por se tratar de “cidades gêmeas” de fronteira e não há controle alfandegário. 

Tendo em vista essas mobilidades, as escolas brasileiras recebem várias crianças oriundas de 

famílias paraguaias frutos na maioria dos casos de casamentos ou das interrelações afetivas 

entre essas duas nacionalidades. Algumas crianças residindo até do lado paraguaio cruzam 

diariamente a fronteira e até mesmo com o transporte escolar da cidade de Coronel Sapucaia. 

Fronteiras culturais 

O conceito de fronteira atualmente em sua abrangência de significados revela um 

caminho profícuo na análise organizacional de diferentes grupos e sociedades. A fronteira 

amplamente debatida nas diversas áreas das ciências humanas e sociais revela também um 

campo de estudos interessante para interpretar os processos socioculturais e políticos, seja de 

grupos étnicos e de sociedades nacionais. Comumente quando nos reportamos ao termo 
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fronteira vem nos a imagem de limites políticos-geográficos entre Estados nacionais. No 

entanto, a grande “fronteira” humana se destaca atualmente ainda como assunto polêmico e 

controverso carregado com vários significados. Essa diversidade humana se manifesta na 

sociedade atual por meio de vários aspectos socioculturais e de circulação de bens, pessoas e 

símbolos (gênero, religioso, político, geracional, de nações, classes sociais, entre outros). 

(MARTINS, 20012).  

O tema fronteira entra no cenário de debates da Antropologia a partir de meados do 

século XX, mudanças significativas como globalização, migrações, demarcação de limites 

territoriais e identitários são eventos que intensificam as abordagens, como analisou Baducci 

Junior (2011) 

As pesquisas voltaram-se para o levantamento e interpretação das 

microrrelações e das trocas econômicas e culturais que acontecem em 

decorrência dos fluxos transfronteiriços de bens, pessoas e símbolos e, da 

mesma forma, preocuparam-se em identificar o papel dos territórios e das 

populações “periféricos/as” na construção do estado e da nacionalidade, que 

antes restringiam-se às zonas consideradas centrais. (BANDUCCI JR, 2011, 

p. 09). 

Na mesma perspectiva Faulhaber (2001) demonstra que nos trabalhos antropológicos 

verifica-se uma interface de conceitos discutidos no âmbito das ciências sociais. “Na 

historiografia da antropologia social foram formulados, a partir de meados do século XX, 

conceitos para se abordar o tema das fronteiras étnicas e sociais” (2001, p. 108). 

Pesquisas com crianças  

Pesquisas com e sobre crianças tem avançado significativamente nas últimas décadas. 

Tendo em vista o número e a grande discussão em torno da temática por várias áreas do 

conhecimento, é necessário destacar os fundamentos teóricos e metodológicos para se 

adentrar esse “universo infantil”. Que podem assim favorecer elementos consistentes de 

análises e interpretações. 

As crianças têm sido foco de pesquisas acadêmicas desde a década de 1960, no 

entanto, grande parte dessas pesquisas embasavam-se na ideia de que a cultura era inculcada 

às crianças e de que elas seriam inseridas por agentes mediadores e por práticas socializadoras 

na sociedade mais ampla (COHN, 2005, p. 18). É o que podemos ver no seguinte trecho 

retirado do texto de Flávia Pires, “O que as crianças podem fazer pela antropologia?” (2010): 

[..] Essa maneira de pensar repousa sobre a definição do adulto portador de 

cultura, do bebê enquanto ser associal e da criança enquanto ser se tornando 



social à medida da inculcação dos padrões de comportamento culturais de 

sua região natal. (2010, p. 146) 

 

Contudo, as pesquisas antropológicas mais recentes estão se voltando à análise da 

contribuição que os estudos com crianças podem oferecer. É o que nos mostra Cohn quando 

observa que tratar as crianças como agentes sociais ativos pode ter “[...] um valor propositivo 

ao elucidar facetas da relação das políticas públicas e das práticas educativas, auxiliando na 

compreensão de falhas.” (2005, p. 44). 

Observando as pesquisas feitas por Cohn e Pires, é possível perceber o quanto a noção 

estereotipada da criança como um adulto em miniatura vai sendo afastada. Além disso, as 

duas antropólogas se preocupam em demonstrar o quanto pode ser mais produtivo mostrar 

que as crianças não aprendem apenas através dos adultos, mas também por meio do contato 

com outras crianças. 

No que toca as pesquisa com crianças na escola, ganham destaque quando propõem 

outros sentidos de observação, para além daqueles que costumeiramente abordam a relação 

professor-aluno, ou então se voltam exclusivamente à análise da escola como instituição 

socializadora. Como é o caso da autora Delalande (2011, p. 61) ao refletir sobre as pesquisas 

antropológicas com crianças nas escolas. Na mesma linha de raciocínio Cohn (2013) refere a 

educação como uma das áreas que está mais ligada com a infância e cada vez mais tem 

estabelecido uma conexão com a sociologia da infância. Já a Antropologia também têm se 

dedicado a escola geralmente quando têm as populações indígenas como público, segundo 

ela:  

Este campo vastíssimo e com grande produção é particularmente interessante 

por desafiar a ideia de escola, ou colocar a escola em seu limite, mesmo 

quando a expectativa indígena parece ser a de ter uma escola “como a dos 

brancos” [Cohn, 2005b; Tassinari e Cohn, 2009] (COHN, 2013, p. 230). 

É importante destacar que esse campo de análise tendo as crianças como sujeitos 

ativos podem nos proporcionar um panorama favorável de compreensão de realidades 

específicas de crianças que se encontram em situação de contato intercultural constante, como 

é caso da pesquisa em escola de fronteira. Da mesma forma que passível de análise vários 

conceitos antropológicos como: identidade, etnicidade, interculturalidade, fronteiras dentre 

outros.  

 



A contribuição antropológica e os desafios metodológicos nas pesquisas com crianças  

Ao que se refere os aspectos teórico-metodológicos nas pesquisas com crianças me 

reporto a contribuição antropológica para além do restrito campo que se denomina 

Antropologia da Criança.  A intenção é utilizar-se dos conhecimentos da ciência 

antropológica propriamente dita para (re)pensarmos o sentido da infância. “Pois, 

compartilhamos com os mesmos conflitos e dilemas antropológicos, a diferença é que temos 

as crianças como sujeitos interlocutores das pesquisas”. (BEGNAMI, 2010, p. 02). É o que 

também propõe Pires (2010) ao dizer que o estudo com crianças pode conduzir a uma revisão 

de conceitos vitais da história da disciplina antropológica. 

Atualmente a etnografia tal qual nos define um dos grandes expoentes da Antropologia 

contemporânea Geertz (1989) exerce uma função primordial para uma abordagem 

antropológica. Segundo o antropólogo: 

Em antropologia ou, de qualquer forma, em antropologia social, o que os 

participantes fazem é a etnografia. E é justamente ao compreender o que é a 

etnografia, ou mais exatamente, a pratica etnográfica, é que se pode começar 

a entender o que representa a analise antropológica como forma de 

conhecimento. (GEERTZ, 1989, p. 04). 

Muito mais que definir e singularizar o trabalho do antropólogo a etnografia requer um 

cuidado especial para além de interpretações simplórias de mero método qualitativo de 

analise, ou seja, muito mais que descrever um objeto de pesquisa, levantar genealogias, 

selecionar informantes, transcrever textos. O empreendimento etnográfico visa um exercício 

sensível de análise “[...] o que define é o tipo de esforço intelectual que ele representa: um 

risco elaborado para uma ‘descrição densa’ [...]” (1989, p. 04).  

Em se tratando de metodologia os debates acerca da relevância da etnografia, tem 

acompanhado o próprio desenrolar da história da disciplina. Nesse sentido, assim como o 

conhecimento antropológico passou por diversas implicações e interpretações teóricas, a 

etnografia por sua vez também passou por momentos de consolidação, supervalorização, 

reavaliação, críticas e até posições contrárias. 

O método etnográfico consolidou-se a partir de então como um exercício sensível de 

distanciamento da cultura ocidental, apropriação do pensamento nativo em meio a imersão do 

universo de culturas diferentes do pesquisador, compreensão da língua nativa, permanência e 

vivencia em campo para que fosse logrado esse ideal de apreensão das formas nativas, 

conforme Peirano (1992, p. 04) “A forma como ela é vista hoje, isto é, como uma imersão no 



universo social e cosmológico do "outro", é relativamente recente; ela data da década de 

20”. 

Conforme o antropólogo Cardoso de Oliveira (2006) em sua célebre obra “O trabalho 

do antropólogo” um trabalho de campo exige o aperfeiçoamento de três atos cognitivos que 

se interconectam entre si, sejam eles o - “o olhar, o ouvir e o escrever” (CARDOSO DE 

OLIVEIRA, 2006, p. 17). 

Quer dizer que, para “aventurar-se” em uma pesquisa de campo e tendo como meta 

uma etnografia é necessário de antemão estar ciente que tal procedimento irá exigir um 

conhecimento teórico sobre como fazer a imersão no ambiente do “outro”, despido de 

preconceitos, e como captar os dados, interação, tempo de permanência, entre outros quesitos. 

Nas pesquisas com crianças, a pesquisa de campo e a observação participante podem 

ser aliados com outras metodologias que vão de encontro com a realidade das crianças. Seja 

através de brincadeiras, realização de desenhos, fotografias, filmagens e pequenas redações. 

Seguindo o que já foi proposto por Cohn (2005) e Pires (2007), trabalhar metodologicamente 

com crianças, pode ser feito o uso de recursos capazes de aproximar o pesquisador das 

crianças estudadas. Cohn (2005) sugere que a metodologia de observação participante pode 

“[...] ser complementada com outros recursos, tais como coleta de desenhos e histórias 

elaboradas pelas crianças e registros audiovisuais”. (2005, p.45). Pires (2007) também 

reforça dizendo que “[...] o desenho é um material de pesquisa interessante para captar 

justamente aquilo que vem primeiro à cabeça, aquilo que é mais óbvio para a criança. 

Porém, quando combinado com a observação participante, é que os dois instrumentos 

potencializam a sua utilidade”. (2007, p. 236).  

Estratégias de aproximação no trabalho de campo 

 

 A complexidade na pesquisa com crianças requer estratégias de aproximação e 

aceitação para adentrar esse “universo infantil” tal qual sociedades “exóticas”. A fronteira 

geracional dificulta ainda mais esse processo como observou Corsaro (2005), por conta do 

tamanho físico, a maturidade comunicativa e as relações de poder, daí a importância na 

pesquisa de fugir do comportamento autoritário de um adulto típico, estabelecendo assim uma 

relação de confiança. Pensando sobre isso, na pesquisa procuro ao máximo não chamar 

atenção no quesito comportamento, o que não é muito fácil, visto que até as crianças já estão 

acostumadas com esse tipo de comportamento de um adulto. Diversas vezes se aproximam de 



mim e dizendo: “ele está fazendo bagunça”, “ele levantou do lugar”, “anota aí que ele saiu 

sem pedir” (ao perceberem que faço anotações no caderno de campo).  

 A minha presença na escola estadual de Coronel Sapucaia foi e está sendo vista com 

bons olhos tanto por parte dos administradores quanto das crianças. Não tive nenhum 

problema ou empecilho que dificultasse a entrada a campo. Com as professoras também, 

sempre muito simpáticas. No entanto, apesar de não querer ser visto como uma figura 

autoritária entre as crianças, não consegui fugir do título de professor, as crianças me veem 

como professor, embora não o seja
4
. No início das aulas, quando chego na escola para 

observação recebo muitos cumprimentos: “oi professor”, “vai na nossa sala hoje?”. 

Demonstrações de carinho, os pequenos me abraçam, me beijam, me presenteiam, querem 

dividir o lanche. 

 Estabeleci um dia de observação para cada turma de 1º ao 5º, nas observações não 

interfiro nas aulas, permanecendo a maior parte do tempo calado. Na minha apresentação, 

obviamente muitos estavam curiosos. Disse que, assim como eles estava estudando e o meu 

trabalho da faculdade seria estudar junto com eles. Meu trabalho seria conversar junto com 

eles, conhece-los e ficaria muito feliz se alguém me procurasse para conversar, pois estaria 

me ajudando no meu trabalho. As perguntas que me faziam eram do tipo: o senhor é professor 

de que
5
? Vai ficar até quando? Vai ajudar nas tarefas? 

 Como já havia comentado, não consegui desvincular da figura de professor, por isso 

nas observações procuro ajudar nas atividades, para dessa forma também conseguir uma 

aproximação. Por ser ainda uma novidade na escola, as vezes se formam um tumulto em torno 

de mim, o que faz com que a professora chamem a atenção e dizendo que eu auxiliaria 

aqueles que tinham mais dificuldades ou os que estavam mais próximos. Nos 1º e 2º anos 

procuro me movimentar mais, indo até eles. Nas salas sempre tem alguns que querem sentar 

do meu lado, mas as vezes as professoras não deixam, pois, todos vão querer sentar juntos. 

 Na hora do “recreio” não costumo ficar na sala dos professores, embora alguns 

professores me chamem para lanchar. Prefiro sempre ficar na frente da secretaria e observar 

as crianças brincando. Transformei esse ato em uma rotina diária, só entro na sala dos 

professores para pegar um café e saio novamente. Assim, algumas crianças sabendo dessa 
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rotina vinham até mim para conversar, aproveito esses momentos para conhecer um pouco 

mais, acabo sendo entrevistados por elas também. Em determinados momentos não conseguia 

conversar muito com as crianças, pois quando um grupinho se aproximava, a inspetora da 

escola chamava atenção dizendo “deixem o professor descansar um pouco e vão brincar!”, 

apesar de eu explicar que não me importava e de que gostava de conversar com elas, as 

crianças se afastavam, em alguns dias eu fui até as crianças onde elas ficavam brincando. 

 Como estratégia de aproximação, na parte do matutino comecei a chamar algumas 

crianças para estudar comigo, uma espécie de reforço, pois algumas crianças vivem no 

entorno da minha residência. Inicialmente estava com duas meninas do 2º ano, mais o tempo 

foi passando e se aproximaram mais crianças. No entanto, as aulas não fluíram muito, por 

conta da minha inexperiência e falta de materiais. Resolvi então investir um pouco mais e até 

propus um projeto na secretaria de educação para conseguir materiais para as aulas, que foi 

atendido prontamente. A partir dessas aulas será feito posteriormente algumas entrevistas e 

atividades para captar dados. 

 Minha habilidade com o desenho também despertou atenção de alguns. Levei meu 

caderno de desenho alguns dias na escola e ficaram impressionados e queriam que eu 

desenhasse. Peguei alguns cadernos de desenho para desenhar. No entanto, vou usar como 

forma de chamar para minha casa ou propor atividades para obtenção de dados. 

 Nas observações costumo levar uma pasta com caderno e canetas, mas quase sempre 

não escrevo nada no caderno, deixando para fazer meu diário em casa depois de cada dia. 

Algumas crianças quando se aproximam ficam curiosas para saber o que tenho na pasta, então 

algumas vezes mostro o meu caderno de campo e mostro minha letra, a maioria se admira e 

acha muito bonita. Também gostam da minha caneta que é um pouco diferente por ter a ponta 

fina e a tinta molhada, alguns pedem emprestada e eu sempre empresto. Vejo que a minha 

caneta também foi e é um instrumento de aproximação, visto que algumas crianças queriam se 

aproximar mais de mim por conta da caneta. 

 Ao descobrirem que também sou “brasiguaio”
6
 algumas crianças paraguaias se 

aproximaram mais de mim, visto que também sei falar em guarani, assim, tem crianças que 

preferem falar comigo só em guarani. No entanto, vi que algumas crianças apesar de falarem 
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o guarani preferiam o português. Outras que usavam o idioma como estratégia de poder, visto 

que algumas crianças não o entendem. Como no caso de uma menina do 5º ano que ao estar 

do meu lado conversando em guarani, começou a falar da amiga dela, dizendo que sempre 

falava “mal” dela por que ela não ia entender mesmo. (Em tom de brincadeira). 

Considerações finais 

Este texto pretendeu de forma geral fazer uma descrição parcial de uma pesquisa 

maior em um espaço multicultural específico, como é o caso de Mato Grosso do Sul e suas 

fronteiras internacionais. A interação desses sujeitos múltiplos principalmente para a 

Antropologia nos direciona para as questões complexas das situações de fronteira. A fronteira 

atualmente abrange significados polissêmicos, e é possível percebermos no cruzamento e 

circulação. Sejam elas mais visíveis, como quando há sinais diacrítos entre as pessoas, ou 

mesmo quando esses sinais são quase invisíveis.  

Nas pesquisas com crianças em escolas de fronteira internacional, neste estado, me 

deparo com a existência de diversas fronteiras: a fronteira geracional – de ser adulto e 

pesquisar crianças, visto a complexidade que os estudos tem demonstrado o “mundo da 

criança” é para mim um “universo exótico”. A fronteira cultural, essas crianças vem de 

culturas diferentes e na escola vivenciam essas diferenças. A pergunta central é como 

negociam essas diferenças. A fronteira identitária, qual o sentimento de pertencimento dessas 

crianças como elas lidam com sua identidade nacional e étnica. 

Enfim, essas problemáticas podem ser explicitadas com a pesquisa antropológica em 

destaque. Por isso, a importância de colher esses dados em campo através da interação, 

observação, conversas, brincadeiras, entrevistas, desenhos e, tudo que possam aproximar o 

pesquisador do seus sujeitos de pesquisa. A Antropologia da Criança assim, é uma importante 

aliada para que possamos interpretar esse universo infantil. 
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