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Resumo: Propõe-se  discutir  uma  investigação  de  doutorado  que  articula  ao  estudo

antropológico  de  base  etnográfica,  uma  abordagem  colaborativa  sobre  as  narrativas,

performances e outras formas de expressão das crianças Kaimbé, em seu Território Indígena

no semiárido da Bahia/Brasil.
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Introdução

Esta apresentação relata os passos iniciais da pesquisa Entre Crianças, Inter Culturas,

em curso  através  do  Programa  Multidisciplinar  de  Pós-Graduação  em Estudos  Étnicos  e

Africanos da Universidade Federal da Bahia (PÓSAFRO/UFBA). Um projeto articulado em

rede com o Núcleo  Kaimbé  do Observatório  da  Educação  Escolar  Indígena  Yby Yara  –

Território Etnoeducacional Nordeste I (PÓSAFRO/CAPES/INEP/SECADI) e com o Grupo

CISAIS – Culturas e Interculturalidades (IHAC/UFBA).

Trata-se de um estudo antropológico de base etnográfica, associado a uma abordagem

colaborativa  sobre  as  narrativas,  performances  e  outras  formas  de  expressão  criativa  das

meninas  e  meninos  Kaimbé  em sua  Área  Indígena  (Decreto  nº.  395/1991),  localizada  na

região semiárida da Bahia, nordeste do Brasil. Um trabalho orientado pelo reconhecimento da

presença ativa das crianças nos espaços tempos comunitários, a exemplo das escolas e nas

iniciativas locais. Uma investigação dedicada a abordar, sob seus próprios modos, suas formas

de viver,  conceber  e agir  no mundo,  as relações  entre  estas  e aquelas  compartilhas  pelos

adultos do seu grupo de referencia e outros mais amplos.

Como exercem suas agencias nos gupos de pares e nas diversas situações da aldeia?

Quais seus saberes fazeres, suas ideias e inventos, interesses e prioridades? Inspirada por estas

e outras questões, em especial pelos por ques? emergentes na interlocução com estes infantes,

desenham-se os caminhos iniciais desta tese.
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 Caminhos que aqui nos trazem

Nesta pesquisa propõe-se dar seguimento ao estudo e registro das culturas infantis em

contextos étnicos específicos, tendo em vista contribuir com o entendimento da ludicidade

como uma sensível forma de criatividade, motriz de novas ações e compreensões. Perspectiva

que  resulta  de  reelaborações  cultivadas  no  ir  e  vir  entre  a  universidade  e  o  campo,  nos

diálogos inter disciplinares, inter culturais e inter geracionais fomentados por experiências

anteriores e em desenvolvimento. Algumas, tecidas em recente dissertação (Queiroz, 2012),

informam sobre o brincar livre nas áreas abertas e coletivas de Massacará, aldeia central deste

Território Indígena. Outras, após repousar latentes nesta trajetória, podem agora emergir para

tornar-se tema de investigação com as crianças Kaimbé.

Neste  sentido  delineamos  um projeto  exploratório  colaborativo  situado  no  campo

multidisciplinar das recentes investidas científicas em torno do agenciamento daqueles que

foram, por muito tempo e de distintas maneiras,  silenciados nos processos coloniais,  pós-

coloniais e seu legado ainda vigente. Um enfoque que rompe com os modelos eurocêntricos e

adultocêntricos  que  perpetuam as  relações  de  dominação  e  exploração,  correspondendo à

necessidade de se recontar infâncias e reescrever histórias, de ler o mundo a partir de outros

pontos de vista, sobretudo no âmbito dos estudos étnicos e do desenvolvimento humano.

No cospus edificado  do  conhecimento  ocidental,  influenciado  pelas  ideias

evolucionistas do final do século XIX, sustentou-se a noção de criança como ser pré-social, a

ser civilizado, tal como os povos ditos primitivos e selvagens. Destes matizes advém uma

visão arcaica de superioridade entre espécies, entre culturas,  gêneros e gerações. Viés que

instaura a hegemonia entre mundos, sejam estes ocidentalizados ou não, adultos ou infantis.

Processo  que  historicamente  ignora,  inferioriza  e  marginaliza  grupos minoritárizados.

Indivíduos e coletividades que restituem sua condição de plenitude humana, social e política,

ao ecoar suas vozes a reivindicar (de volta) seu lugar (também de poder) no mundo.

Se por um lado os infantes sempre estiveram ali, a tornar-se parte de uma realidade

compartilhada, por outro, foi somente com a invenção moderna da infância (Àriés, 1981) que

os  discursos  científico-institucionais  começaram  a  notar  sua  presença.  Por  muito  tempo

permaceram subjugados a um plano secundário nas investigações, sendo considerados como

simples  variável  ou  invisível.  Mesmo  na  Psicologia,  campo  das  humanidades  que  mais

continuamente focou estes anos iniciais do ciclo de vida, precisou-se reelaborar a noção de

imaturidade e transcender sua nuance pejorativa de incompletude e incapacidade.

Posição intituída por modelos lineares que restrigem a infância a meros passos para

vida  adulta,  subestimando  a  importância  de  suas  ações  e  compreensões,  consideradas
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irrelevantes ou não funcionais.  Concepção base de um antigo e marcante descompasso na

relação adulto-criança,  endossada por uma educação dedicada a colonizar o pensamento a

partir de pressupostos que pelas vias universalistas e essencialistas, dissociam a relação ensino

aprendizagem, os conhecimentos das praticas, o pensar do sentir, e este do fazer.

Pressupostos que se encontram em intensa desconstrução pelas recentes investidas nos

campos da Antropologia da Criança, Sociologia da Infância e Psicologia do Desenvolvimento.

Agora,  interessa  não  somente  olhar  pelo  caleidoscópio,  mas  girá-lo,  ousanado  ver  por

perspectivas Outras. Para tais in-fans (em latim, "o que não fala"), é preciso devolver a voz e

suas múltiplas linguagens. É necessário reconhecer e valorizar sua participação ciativa, tanto

nos grupos de pares que integram, como nas sociedades em que (com)vivem. Para seguir,

assumi-las como autênticos interpretes de suas próprias histórias e, também, das realidades

em que se inserem, nas quais atuam. Isto implica considerar legítimas suas formas próprias de

expressão, inclusive nas produções acadêmicas, o que leva a imprescindível revisão do papel

de subordinação a que estiveram submetidas nas concepções teóricas e metodológicas.

A busca pela afirmação e efetivação da presença ativa daqueles que pronunciam tais

vozes, aqui as crianças indígenas, cria uma oportunidade de resposta à dificuldade de lidar

com os riscos de um discursso monofônico, autoritário e hegemônico, que até pouco tempo,

senão ainda, imperou, desautorizando esse Outro, menosprezando-o enquanto interlocutor de

um saber. Este Outro que, por sua vez, são muitos e diversos, que existem, pensam e falam,

mesmo que nem todos escutem, ou entendam.

Trata-se, portanto, não apenas de se perceber sua presença e registrar o que dizem,

mas,  e  principalmente,  de se  buscar  compreender  o que cotam,  em seus  próprios  termos,

ritmos,  timbres. Para que haja comunicação, para que esta seja dinâmica e fluida o suficiente

a  um  entendimento  mútuo.  Em  que  não  haja  mistura,  mas  alteridade,  um transito de

multiplicidades como sugere Deleuze (1977). E para isso, talvez, seja preciso antes apreender

outras línguas, outras gramáticas (Sarmento, 2003), e epistemologias (Iturra, 2002).

Eis o desafio de dar-lhes lugar, para que falem por si, pois sendo (ou não) as crianças

um grupo sem poder, cabe às pesquisas que as abordam tornarem-se vias potenciais para que,

também elas, redefinam seu lugar no mundo, em consonância com seus desejos, interesses e

prioridades. Para que assim exercitem sua licença lúdica, sensível, libertária, transformadora.

Seja  ao  reelaborar  conteúdos,  ao  transcender  suas  nuances  concretas  e  abstratas,  seja  ao

arriscar-se na possibilidade de olhar por novos e diferentes ângulos, deslocar focos, inverter

posições, imaginar caleidoscópios e deixá-los, ou não, cair mais de uma vez. E então, como

elas, com miçangas, pedrinhas e sucatas, recriar caleidoscópios.
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Crianças Kaimbé, o quê e como desejam (re)contar?

Acredita-se que assumir a agencia infantil como elemento propulsor do movimento de

investigação  constitui  uma  escolha  inovadora  e  possivelmente  elucidativa  com  vistas  a

perceber como as crianças Kaimbé atuam, mediante seus discursos e práticas, neste momento

do seu Povo. Este TI vivencia um intenso processo de revitalização, seja nos esforços para

recuperação  das  áreas  degradadas  e  promoção  da  sustentabilidade  territorial,  seja  pela

afirmação e valorização da sua identidade étnica específica, o que vem se dando, em especial,

através da mobilização em torno das tradições e ações socioculturais locais.

Como outros povos da região, os Kaimbé possuem uma história secular de contato e

resistências, uma memória recente de lutas e retomadas, e experienciam um período atual de

organização, articulações e iniciativas. São originários dos grupos historicamente aldeados na

Missão da Santíssima Trindade do Massacará (Kaimbé, Orí, Kariri), e representam “um caso

típico  do  processo  de  emergência  étnica  no  nordeste  brasileiro”  (Souza,  1996,  p.  149).

Integram o  "conjunto  étnico  e  histórico"  denominado  "índios  do  nordeste",  uma  unidade

constituída pelos "diversos povos adaptativamente relacionados à caatinga e historicamente

associados às frentes pastoris e ao padrão missionário dos séculos XVII e XVIII" (Dantas,

Sampaio & Carvalho 1992, p. 79).

Grupos  cujas  trajetórias  foram  drásticamente  marcadas  pelos  mecanismos  de

dominação e integração sociocultural resultantes dos modelos de colonização e seus processos

globalizantes,  regimes  altamente  homogeneizadores,  mas  também passíveis  de  resistência,

reações nem sempre legíveis na história oficial, porém constante de distintas maneiras. Por

um longo período conviveram com os aspectos físico-climáticos da seca, agravados por um

contexto agrário e sociopolítico de dominação e concentração fundiária (Côrtes et al, 2006).

Passaram por significativas rupturas em seus padrões de organização social e de manejo dos

recursos  naturais,  e  tiveram  que  se  adaptar  a  um  espaço  reduzido  e  ecologicamente

desequilibrado (Oliveira, 1995).

Por tudo isso, abordar o Povo Kaimbé e suas crianaças é antes de tudo situá-lo no

contexto indígena do semiárido (sertão) brasileiro. Tratar da história Kaimbé é revisitar no

plano individual e coletivo as memórias do seu povo, sobre perdas e reconquistas, sobre a

manutenção material  e simbólica do território,  inclusive sua reinvenção. Pelas narrativas e

ritualísticas é possível o conhecimento, a transmissão dos saberes fazeres, e sua continuidade.

O rompimento do silêncio faz emergir um protagonismo revigorado, com referencial próprio,

que percorre relatos e está presente nos mitos, nas músicas, na história de luta e retomada da

terra, cada vez mais recontada por suas vozes e escrita por suas próprias mãos.
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O contexto da pesquisa

A Área Indígena Kaimbé foi demarcada e homologada em 1991 (Decreto N° 395,

tendo por base o Alvará Régio de 1.700), porém somente foi totalmente desintrusada dez anos

depois, em 2002. São 8.020ha localizados no sertão baiano, a 32km da sede municipal de

Euclides da Cunha e 311km de Salvador. O acesso ao Território se dá por Euclides da Cunha

através da BA 220, ou através do Território Kiriri (40km de Mirandela), passando por Banzaê.

As casas Kaimbé se localizam distribuídas em oito aldeias: Icó, Lagoa Seca, Baixa da

Ovelha,  Várzea,  Saco  das  Covas,  Outra  Banda,  Ilha  e,  de  forma  mais  concentrada  em

Massacará,  onde  as  residências  contam com água  encanada  (poço/bomba),  luz  elétrica  e

esgotamento  sanitário.  Muitas  moradias  têm televisão  (parabólica),  mas não há sinal  para

celular,  apenas  dois  telefones  públicos  e  algumas  linhas  residenciais  nesta  aldeia  central.

Nesta localidade, o acesso à internet com conexão via rádio foi iniciado no final de 2011.

A organização social Kaimbé é por núcleo familiar,  e a política comunitária inclui

caciques  e  conselheiros.  Os Kaimbé  falam uma variante  da língua portuguesa,  e  revelam

grande desejo em reavivar sua língua mãe. Vivem da agricultura de subsistência (sequeiro), as

‘roças’ de mandioca,  milho e feijão, além de abóbora e batata,  assim como da criação de

animais (poucas cabeças de gado, caprinos, porcos e galinhas) (Côrtes/EMBRAPA, 2008).

Vivem atualmente nesta área um total de 829 indígenas, sendo aproximadamente 412

crianças  e  adolescentes  (dado  da  Escola  para  o  Observatório  Yby  Yara,  2012),  que

frequentam a Escola Indígena Dom Jackson Berenguer Prado, na sede em Massacará ou seus

três anexo situados nas aldeias Icó, Baixa da Ovelha e Lagoa Seca, estadualizadas em 2011. A

escola  indígena,  como espaço de direito  e  afirmação  étnica,  atua  em consonância  com a

Constituição  Federal  que assegura a  estas  comunidades  o direito  a uma educação escolar

diferenciada, desenvolvendo um Projeto Político Pedagógico Indígena (PPPI).

Destaca-se o significativo processo de interlocução entre escola e comunidade, que

tem oportunizando a valorização das memórias, conhecimentos e práticas tradicionais do seu

povo, a exemplo do Toré, do Boi do Araçá, da Zabumba e do Artesanato. A organização e

realização da Feira  Cultural  Kaimbé,  importante  iniciativa local,  se dá com envolvimento

direto dos professores e estudantes, que também participam da Festa da Santíssima Trindade.

Desde 2004 foram realizados diversos projetos neste Território. Experiências iniciadas

pelo Grupo CISAIS – Culturas e Interculturalidades, e ampliadas com a criação do Núcleo

Kaimbé do Observatório  da Educação Escolar  Indígena Yby Yara (2010).  A participação

como pesquisadora associada nestas pesquisas possibilitou o desenvolvimento deste trabalho,

um exercício científico colaborativo guiado, em alguma medida, por veredas Outras.
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Perspectivas em desenvolvimento

Caminhar  por  Massacará  é  seguir  ao  encontro  dos  meninos  e  meninas  em  seus

momentos de interações livres, quando transitam entre diversas culturas (de geração, gênero,

regional,  nacional,  étnicas),  acessando  de  forma  inovadora  o  mundo  que  as  cerca,  um

ambiente físico,  simbólico,  social,  político.  Nos terreiros (quintais),  nas escolas,  nas áreas

abertas  e  coletivas,  nas  festas  e  atividades  locais,  estão  simplesmente  ali,  intensamente

presentes  a  brincar  com  seus  pares.  Passam  correndo,  rindo,  compartilhando  saberes,

exercitando fazeres, juntas.

Estão a 'rodar' pneus e circular as casas guiando seus 'carrinhos de mão' feitos por elas

mesmas. Estão a construir pipas e a soltá-las, equilibrando-se no alto da Pedra do Consolo,

local mítico (e lúdico) da aldeia. Seguem a riscar-se com tinturas de genipapo, urucum ou

mesmo hidrocor.  E  com gravetos,  sementes  e  pedras  traçam 'estradas'  no  chão  das  ruas.

Caminhos que levavam a diferentes lugares e situam estes seres brincantes em seu contexto.

Assim, produzem desenhos com seus corpos em movimento, interagindo com os outros e com

o mundo em um processo criativo que marca na pele, na terra, no ar e na vida, os sentidos que

interpretam da realidade experienciada. Cenas de um brincar espontâneo, expressão de uma

cultura infantil Kaimbé que emerge como ritual diário nos vários espaços tempos da aldeia.

Estas crianças nascem e crescem sabendo-se 'indígena', mais precisamente 'Kaimbé',

são os filhos da retomada, realizam sua experiência desenvolvimental em um período singular

da história  do seu povo.  Há duas  décadas  sua terra  foi  decretada  Kaimbé  e há dez  anos

habitam um território totalmente desintruzado pelos 'brancos', os posseiros e fazendeiros 'não

índios'  que  ocupavam  indevidamente  sua  área,  principalmente  os  trechos  mais  férteis  (e

sagrados), como o rio da Ilha e sua nascente: “o coração da aldeia”.  Hoje, cantam e dançam

juntos no Toré, reafirmando seu território e sua identidade indígena: "Esta é a minha aldeia,

este é o meu lugar, esta é a minha aldeia Kaimbé Massacará"; “Estava lá na Ilha mandaram

me chamar,  eu sou índio da aldeia Kaimbé Massacará”; "vamos gente,  vamos dançar o

Toré, vamos gente, vamos dançar o Toré, representar nossa tribo a aldeia Kaimbé".

Universo  (in)tangível  no  qual  estas  crianças  são  imersas  desde  seu  nascimento,

complexas tramas sociais que as agregam em um saber-se no mundo, parte de uma história,

pertencente  a este povo, compartilhando no presente,  um passado e um projeto de futuro

(Arruti,  2006).  Meninos  e  meninas  indígenas  que  circulam livremente  e  manuseiam com

similar  espontaneidade  e  destreza  os  variados  elementos  e  conteúdos  acessados  neste

convívio. Os conhecimentos e práticas perpetuados pela contínua reelaboração coletiva em

que se tornam parte ativa neste processo produto que é ser e viver como um Kaimbé hoje.
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Atenta a este contexto em movimento, e ciente de que não se trata apenas de um olhar

per si,  mas  de uma complexa  trama entre  quem olha,  por  quais  perspectivas  e  o  que  se

apresenta  a  esta  visão,  que  se  iniciou  esta  pesquisa.  Porque  aí  se  encontra  vinculado  o

propósito pelo qual se dispôs a ver, o compromisso ético político com este olhar e com o que

será feito do que dele resulta, com o que dele refratar. Consideração que se faz neste momento

não necessariamente  por  uma definição  de respostas,  mas,  para questionar  sua razão,  sua

lógica, o sentido da sua proposição.

Agora que nos dispomos a essa reflexividade,  compartilhamos com Boaventura de

Souza Santos  (2005) a  ambiguidade do tempo  presente.  E,  como ele,  voltamos  às  coisas

simples,  às  perguntas  elementares  como  o  fazem  as  crianças,  que  assim  tocam  nossa

perplexidade e nos remetem ao imaginário para lhes responder. “Elas tudo questionam, não

tomam o mundo como dado” (Pires, 2010, p. 152). Para cada por que? infinitos outros são

reformulados e o que é 'verdadeiramente real', ressurge em um novo ponto de interrogação.

As respostas, conduzidas entre a lucidez e a ininteligibilidade, resultam das diferentes

maneiras de viver e conceber, compreensões que, sempre intersubjetivas, suscitam incertezas.

Estas  agora,  não  mais  tratadas  como  foram  pela  ciência  moderna,  quando  apreendidas

enquanto  “limitação  técnica  destinada  a  sucessivas  superações”,  mas  sim  como

ressignificadas  em um paradigma emergente,  tornando-se “chave do entendimento  de um

mundo que mais do que controlado tem de ser contemplado” (Souza Santos, 2005, p.21).

Então, para transpor os caminhos que levam sempre aos mesmos lugares, para que a

ciência nos permita  chegar onde há de se chegar em equidade e respeito,  e os  por ques?

continuem  sendo  perguntados  e  respondidos  de  modo  criativo  e  fascinante,  ousa-se

indisciplinar a racionalidade, para que se torne mais aberta, mais plural e poética. Reencantar

a aventura do conhecimento,  buscar um entendimento  pautado na complementaridade  dos

saberes. Buscar compreendere, “colocar junto todos os elementos de explicação”, não apenas

um, senão diversos (Morin, 1999, P.7). Articulá-los, já que o todo não se pode reduzir às

partes, e estas não podem mais permanecer isoladas.

Nas  fronteiras  disciplinares  adormecem  os  elos  indissolúveis  que  necessitam  ser

religados.  Transições  necessárias  tanto  na  convergência  das  ciências  humanas  e  naturais,

como no íntimo destas. Como organismos biológicos somos indissociavelmente sociais, como

homo sapiens,  somos  também faber e ludens (Huizinha,  1993).  Compomos  uma  única  e

diversa  humanidade,  compartilhamos  dos  mesmos  “mecanismos  lógicos  que  permitem

conhecer o mundo e dar-lhe um sentido”, e uma experiência que é vivida de maneira singular

por cada indivíduo e grupo (Silva, 1995, p. 325), em sua relação com os outros e o ambiente.
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Um ambiente que está sempre em relação a um organismo que, por sua vez, percebe e

age. A vida constitui um processo de conhecimento, e este não é passivo, ao contrário, nos

compromete àquilo que sabemos, afinal o mundo é sempre um mundo que construímos juntos

(Maturana & Varela, 2001). Não fossem as teias de significados que nos amarram, tecidas e

analisadas por nós mesmos, não seriamos humanos, mas o somos e aqui nos colocamos a

interpretar mais uma vez (Geertz, 1978).

Agora, porém, como sinaliza Caiafa (2007), como tentativa de renuncia à posição de

autoridade e decifração para construir  uma enunciação coletiva,  marcada pela  diversidade

efetiva  de  presenças  no  campo  e  na  escritura.  A  interpretação  onisciente  precisa  dar

precedência ao diálogo, dar passagem à fala desse/s Outro/s, a seu modo, tendo resguardada a

espontaneidade,  autonomia e criatividade que lhes é devida.  Para que seu discurso resista,

mesmo por trás da transmissão do autor (Bakhtin & Volochínov, 2002). E este, ceda lugar, se

não à sua morte (Foucault, 1992), ao seu devir, em co-funcionamento (Deleuze, 1977), para

que assim, quem sabe, exerçam em confluencia uma ainda que incerta forma de poder.

As etnografias  da infância,  antes escassas,  agora em efervescência,  têm subsidiado

reflexões  importantes  ao  informarem sobre  o  cotidiano  das  crianças  e  suas  agencias  nos

contextos específicos em que vivem. Em paralelo, elucidam sobre a construção social desta

categoria  nos  diferentes  grupos.  Experiências  que  se  mostram  enriquecidas  com  o  uso

associado de variados recursos metodológicos como desenhos, fotografias, filmagens, diários,

cartas e entrevistas, etc (Pires, 2007; Nunes, 2003; Cohn, 2002; Toren, 2000; Tassinari, 2000;

Mead, 1930). Uma conjunção de instrumentos já difundidos na tradição socioantropológica e

que agora recebem novos contornos ao serem aplicados às crianças.

A formulação de métodos e técnicas voltadas às especificidades infantis não constitui

consenso nem prerrogativa na literatura, sendo um campo potencial explorado no curso da

presente investigação. Um perfil inovador que se acentua ao adotar a perspectiva participativa

na  realização  de  pesquisas,  não  apenas para crianças,  mas com elas.  Enfoque  que  tem

suscitado  alternativas  que  permitem  mobilizar  “um  discurso  polifónico,  onde  a  voz  das

crianças-investigadoras colaborativas perpassa lado a lado com o trabalho" do pesquisador,

configurando um agenciamento cooperado em diferentes medidas (Soares, Sarmento, Tomás,

2005, p.49; Alderson & Morrow, 2008; Alderson, 2005; Christesen e James, 2000).

Proposições  que  conduzem a  uma  organização  compartilhada  do  presente  Projeto,

inspirado  no  trançado  da  palha  de  pindoba  que  as  crianças  Kaimbé  ensaiam ao  brincar,

ajustando umas às outras, criando uma composição única, uma trança que em um episódio de

brincadeira observado em Massacará foi nomeada coroa, e logo depois imaginada cocar.
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À guisa de conclusões, os passos iniciais

Nesta pesquisa (a)risca-se um desenho definido de tal modo que contemple, em um

dos ramos do seu trançado, o estudo etnográfico e, em outro, uma investigação colaborativa

construída através da utilização conjugada de métodos qualitativos indicados na bibliografia,

escolhidos e conduzidos em parceria  com uma Equipe Local  de Pesquisa composta  pelas

crianças participantes e pelos integrantes do Núcleo Kaimbé do Observatório Yby Yara.

Um recorte que se desenvolve através da complementaridade entre as perspectivas da

pesquisadora e dos interlocutores, o que exige cuidado especial para que ambas dialoguem no

campo e se apresentem na escritura, separadas a ponto de guardarem suas especificidades,

suas distintas marcas e singularidades, e próximas o suficiente para que se entrelacem. Para

que integrem uma enunciação uníssona, ao serem acessadas pelas narrativas, performances e

outras textualidades e transcritas nas produções escritas, gráficas e audiovisuais.

Este processo vem se realizando com envolvimento das meninas e meninos Kaimbé e

demais colaboradores locais nas atividades previstas nas etapas intercaladas de planejamento,

desenvolvimento e avaliação participativa. Como procedimento inicial do trabalho destaca-se

a oficina de apresentação, validação e autorização do projeto, seguida pela elaboração de um

consentimento informado redigido pela comunidade e pelas crianças. Bem como a produção

de um termo de parceria com o Núcleo Kaimbé do Observatório Yby Yara.

A  perspectiva  adotada  prevê  uma  associação  de  métodos  consagrado  como  a

etnografia, com observação participante e diário de campo, aos demais recursos em difusão,

como entrevista semiaberta (individual e coletiva), desenhos, fotografias, filmagens, diários e

cartas. Entre outras técnicas de registro e sistematização de informações, como a elaboração

de  cartografias  com  crianças,  oriunda  da  Geografia  da  Infância  (Lopes,  2012).  Também

aquelas  realizadas  em  experiências  anteriores,  como  grupos  focais,  círculos  narrativos  e

percursos guiados (CISAIS). Não sendo descartada, mas fomentada a possibilidade de acolher

instrumentos sugeridos por outros pesquisadores e pela articulação com parceiros locais, na

interlocução em atividades comunitárias e escolares.

Assim, considera-se, em especial,  a possibilidade de construção dialógica de novos

meios para acessar as culturas infantis, um lócus interessante a ser exercitado com as crianças.

É, portanto, neste sentido que a analise dos dados se faz colaborativa e compõe um dos ramos

em tessitura,  aproximando-se de  uma abordagem que permite  admiti-las  co-pesquisadoras

(Alderson, 2005). Ao dar espaço às expressões infantis na pesquisa, nota-se que elas sabem

muito mais do que os adultos supõem (Nunes, 2003; Cohn, 2000; Pires, 2007; Toren, 1999).

Então, talvez, seja preciso agora deixar emergir o que os adultos não sabem.
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