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Resumo: 

 

 

 O presente trabalho situa-se numa área de interesse que vem reunindo diversos antropólogos: 

os estudos com e sobre crianças. Uma revisão das abordagens antropológicas sobre a infância 

aponta para a superação de modelos que priorizavam o enfoque da reprodução social e da 

transmissão cultural. Atualmente os antropólogos tendem a considerar as crianças como 

sujeitos ativos nos processos sociais que as envolvem (Cohn, 2005). O objetivo deste texto é 

realizar um levantamento dos métodos utilizados nas pesquisas com crianças indígenas no 

Brasil a partir dos anos 2000. Com base nessa exposição, procuro fomentar a discussão sobre 

os modos de utilização desses métodos, contribuindo assim para as pesquisas que buscam dar 

destaque para o ponto de vista das crianças. 
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Introdução: 

 

Nas ciências sociais, as crianças, de algum modo, sempre foram contempladas nas 

monografias, principalmente naquelas que tratam sobre parentesco e socialização. No entanto, 

os (as) pequenos (as) só passaram a ser considerados objetos de pesquisa legítimos nessa área 

do conhecimento a partir de 1930, com os trabalhos da antropóloga norte-americana 

Margareth Mead
1
.  

Da década de 30 até finais da década 70 do século XX, mesmo as pesquisas que 

tiveram as crianças como foco principal de suas análises, tenderam a considerar os 

                                                           
1
 Alguns resultados desses estudos são as obras: “Coming of Age in Samoa” (1928), “The Primitive Child” 

(1931), “Growing up in New Guinea” (1936), “Balinese Character: A Photografhic Analysis” (1942). 



pensamentos e ações infantis como simples reprodução do mundo adulto. À criança era 

negada a condição de sujeito dotado de agência na consolidação e definição de seu lugar na 

sociedade (COHN, 2005, p. 15). 

Nos anos de 1980, profissionais da história, psicologia, sociologia, antropologia e 

educação, originários em sua maioria do norte europeu, inauguraram os chamados new social 

studies of childhood. Os pesquisadores dessa corrente criticaram severamente a ideia básica 

de socialização, defendida por culturalistas e funcionalistas, na qual as gerações mais velhas 

ensinam às mais novas a se tornarem sociais. Para eles as crianças deveriam deixar de serem 

vistas como passivas e dependentes do mundo adulto, para serem pensadas como sujeitos 

plenos, tornando assim a infância um objeto de estudos válido em si mesmo (PIRES, 2007, 

p.28, apud PROUT e JAMES, 1990, p.8).  

Além disso, apresentaram a infância como um componente estrutural e cultural 

específico nas sociedades, considerando-a como uma importante variável da análise social. 

Essa postura analítica contribuiu para que eles reforçassem a ideia, já defendida pelos 

culturalistas, que existem várias formas de infância (IDEM). 

Os new social studies tiveram por objetivo também proporcionar às crianças voz e 

participação mais ativa nas pesquisas. Os trabalhos não apenas falariam sobre as crianças, mas 

também seriam feitos dando destaque para seus pensamentos. Tal mudança de atitude levou 

os pesquisadores dessa vertente a reverem os métodos de pesquisa utilizados nos estudos 

sobre infância até então. Desse modo, no lugar da aplicação de pesquisas experimentais ou 

surveys, eles passaram a privilegiar os dados recolhidos na convivência com as crianças 

(IDEM).  

O primeiro aspecto metodológico que podemos destacar, enfatizado por integrantes 

dessa corrente de pensamento, é a postura do pesquisador em campo frente às crianças. Como 

destaca Morrow (s/d), em qualquer investigação o respeito deve ser considerado uma técnica 

de pesquisa e deve ser constante na relação do pesquisador com seus pesquisados. A entrada 

em campo, os objetivos, o modo de produção de dados, tudo deve ser negociado e esclarecido 

com/e para as crianças e os adultos responsáveis por elas. 

Além disso, os new social studies enfatizaram a criatividade como uma ferramenta de 

investigação importante para o pesquisador. Para se ter um bom conhecimento da realidade 

social e dos gostos das crianças estudadas, o investigador deve complementar a observação 

participante com métodos de coletas de dados que despertem o interesse dos (as) pequenos 

(as) em contribuir para os objetivos de seu trabalho. 



Nesse sentido, James e Prout (1998, p.189) sugerem o desenho e a redação como 

técnicas frutíferas na busca por se atingir o ponto de vista infantil sobre o mundo a sua volta. 

De acordo com esses autores, a eficácia da técnica do desenho é potencializada na medida em 

que ele é motivo de discussões posteriores: 

 

 

Conversar com as crianças sobre os significados que elas atribuem a seus desenhos 

ou pedir a elas que escrevam uma estória permite que as crianças se engajem mais 

produtivamente nas nossas questões de pesquisa, usando os talentos que elas 

possuem. 

 

 

Já Morrow (2001) chama a atenção para o uso da fotografia como um bom método 

para se aproximar dos modos de vida das crianças. Mas, partilhando da opinião de James e 

Prout (1998) sobre os desenhos, ela argumenta que as imagens feitas pelas crianças só se 

tornarão produtivas para a pesquisa no momento em que forem comentadas e explicadas pelos 

(as) pequenos (as). 

 

 

Métodos utilizados nos trabalhos sobre infância indígena no Brasil (2000-2012) 

 

 

Assim como nos estudos sobre infância na Europa, os trabalhos sobre infância 

indígena no Brasil passaram por vários desenvolvimentos teórico-metodológicos, até 

considerarem as crianças índias como sujeitos sociais ativos e dignos de serem ouvidos. 

Os primeiros trabalhos que lançaram um olhar mais atento às crianças indígenas são 

da década de 40 do século XX. Em 1945, Egon Schaden lança um texto sobre educação e 

magia nas cerimônias de iniciação dos índios guarani. O nascimento e a primeira infância dos 

índios Cayapó do Xingu foram temas de um artigo de Métraux e Dreyfus em 1958. Florestan 

Fernandes também abriu espaço para as crianças indígenas em sua vasta obra, discutindo a 

socialização das crianças Tupinambá em um trabalho de 1966. Na década de 1970, Egon 

Schaden volta a escrever sobre as crianças guarani em artigo intitulado Educação Indígena 

(1976) e Mellati e Mellati (1979) publicaram um artigo sobre a educação e os cuidados dos 

adultos marubo com suas crianças. 



Esses trabalhos foram fundamentais por apontarem as crianças indígenas como objetos 

de pesquisa legítimos na antropologia e por trazerem mais dados empíricos para reforçar a 

colocação de Margareth Mead, feita no inicio dos anos de 1930, de que a infância é especifica 

a cada contexto social. Contudo, essas pesquisas tenderam a mostrar as crianças como sujeitos 

passivos frente aos ensinamentos dos adultos (TASSINARI, 2007, p.13). A elas não era 

atribuída a capacidade de elaborar maneiras para conhecerem a sociedade nas quais estavam 

inseridas. 

A pesquisa etnográfica pioneira no país que apresentou a criança indígena como um 

sujeito social ativo foi a dissertação de Ângela Nunes (1997) sobre a “sociedade das crianças” 

xavante da aldeia de Namankurá, Terra Indígena de São Marcos, Mato Grosso. Utilizando-se 

do método de observação participante, Nunes focalizou as brincadeiras cotidianas dessas 

crianças. Segundo a autora, as atividades lúdicas que foram observadas por ela não devem ser 

consideradas apenas simples reprodução do mundo adulto por parte das crianças, mas como 

maneiras elaboradas pelos (as) pequenos (as) xavante para conhecer o mundo a sua volta e 

também para se conhecer. 

É importante salientar que a etnografia de Nunes serviu de fonte de inspiração para a 

elaboração de muitos trabalhos em outras realidades socioculturais, além de ter dado o 

primeiro passo para o desenvolvimento desse campo de pesquisa no país. 

Foi no início do século XXI que a bibliografia antropológica sobre infância indígena 

aumentou no Brasil. A coletânea de artigos “Crianças Indígenas: ensaios antropológicos” 

(2002), além de trazer informações sobre a infância em diferentes etnias indígenas brasileiras, 

mostram as crianças como sujeitos criativos e ativos em suas sociedades. Também nesse 

período, surgiram em alguns programas de pós-graduação linhas de pesquisa voltadas para a 

Antropologia da Criança
2
, além da abertura de espaços em congressos, como a RAM, RBA e 

ANPOCS
3
, para o debate de pesquisas que se ocupam de estudar crianças. 

                                                           
2
 Como exemplo podemos citar o Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal 

de São Carlos (UFSCAR) e o Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC). 

 

 
3
 Na IV Reunião de Antropologia do Mercosul (RAM), em novembro de 2005 em Montevidéu – Uruguai, 

ocorreu o primeiro (GT) sobre o tema, intitulado: “Infância Indígena: Perspectivas e Desafios Educacionais”, 

coordenado por Ângela Nunes e Antonella Tassinari. Em 2006, na 25ª Reunião de Antropologia Brasileira 

(RBA), outro grupo de trabalho foi formado, intitulado: “Por uma antropologia da Infância”, agora sob a 

coordenação de Ângela Nunes e Benedito Santos. Na RBA de 2008, o GT sobre infância recebeu o título de 

“Antropologia da criança: reconhecendo conhecimentos e saberes infantis”, coordenado por Antonella Tassinari 

e Clarice Cohn. Na ANPOCS de 2007, Cohn e Tassinari também coordenaram o ST “Do ponto de vista das 

crianças: pesquisas recentes em Ciências Sociais”. 

 



Da leva de trabalhos produzidos a partir dos anos 2000, o primeiro que podemos citar 

é a dissertação de mestrado de Clarice Cohn (2000) entre os Xikrin do Bacajá, grupo de 

língua jê que habita o sudoeste do Pará. Utilizando-se do método de observação participante e 

também da análise de desenhos feitos pelas crianças xikrin, a autora trata do modo como os 

adultos xikrin definem a infância, o conhecimento e o aprendizado, além de refletir sobre o 

papel dos (as) pequenos (as) no universo social desse grupo. 

A tese de Angela Nunes (2003) entre os Xavante da aldeia de Idzo’uhu, Terra Indígena 

de Sangradouro, Mato Grosso, é outro trabalho de destaque desta leva de pesquisas sobre 

infância indígena pós ano 2000. Utilizando-se do método de observação participante, Nunes 

(2003) analisa situações do cotidiano que envolvem crianças e adultos xavante, e destaca a 

introdução da educação escolar oficial e a tentativa de implementação de um projeto 

educacional idealizado pelos próprios índios. Tal projeto está especialmente voltado à 

maneira como as crianças vivem as influências do mundo não indígena nas aldeias Xavante. 

Lisiane Lecznieski (2005) em sua tese de doutorado intitulada “Estranhos laços: 

predação e cuidado entre os Kadiwéu”, não está voltada para o estudo da infância, contudo, 

dedica um capítulo de seu trabalho para mostrar o lugar central ocupado pelas crianças nessa 

sociedade. Utilizando-se também do método de observação participante, a autora dá destaque 

para a relação de cuidado e respeito que os adultos kadiwéu estabelecem com suas crianças. 

Outro trabalho que se dedicou ao tema da infância indígena foi a dissertação de 

Camila Codonho (2007). Utilizando-se do método de observação participante e análise de 

desenhos, o principal objetivo da autora foi estudar a transmissão de saberes entre crianças 

galibi-marworno do norte do Amapá. De acordo com Codonho é muito comum ver entre essas 

crianças uma responsabilidade e um cuidado das crianças mais velhas para com as mais 

novas, não sendo raras as cenas em que as primeiras orientam e passam seus conhecimentos 

para as segundas. 

A dissertação de Hanna Limulja (2007) é outra pesquisa que se ocupou de estudar as 

crianças indígenas. Seu campo foi entre os Kaingang e Guarani da Terra Indígena Toldo 

Chimbangue, localizada no oeste catarinense. Em seu trabalho, Limulja (2007) procura 

apresentar uma etnografia da Escola Indígena de Ensino Fundamental Fen’Nó, a partir do 

modo como as crianças kaingang e as crianças guarani se percebem e se relacionam nesse 

espaço. Para isso, além da observação participante, a autora utilizou-se de textos, desenhos e 

entrevistas com as crianças: 

 



Dado o contexto multiétnico da pesquisa, falar de como crianças kaingang e guarani 

relacionam-se umas com as outras não é um assunto fácil de ser exposto em público. 

A delicadeza do tema pediu a utilização de um método que fosse sutil a ponto de 

despertar nas crianças o interesse em falar o que pensavam sem, contudo, expô-las. 

Esses textos bem como os desenhos realizados por elas serviram como um material 

preliminar por meio do qual pude selecionar algumas histórias interessantes e 

realizar entrevistas direcionadas com as crianças, levando em conta aquilo que já 

havia sido colocado nos textos e desenhos. Da mesma forma, as entrevistas 

informais realizadas na escola, eram sempre individuais e procuraram preservar o 

que as crianças diziam, evitando a presença de outras crianças quando estas queriam 

ouvir a conversa ou mesmo ler o que eu escrevia durante a realização da entrevista. 

(LIMULJA, 2007, p.103). 

 

 

Já a dissertação de Viviane Vasconcellos (2011) tem como foco os casos de circulação 

de crianças entre os Guarani de Santa Catarina4 e suas relações com o processo de parentesco. 

Considerando a circulação de crianças enquanto a transferência delas e sua criação entre e 

dentro das parentelas, essa pesquisadora, por meio de observação participante, buscou mapear 

as redes sociais em que estas se movimentam, percebendo algumas recorrências e modos mais 

frequentes destas se relacionarem.  

Por fim, apresentamos o trabalho de Diógenes Cariaga (2012) e Amanda Marqui 

(2012). Cariaga (2012) realizou pesquisa etnográfica entre os anos de 2010 e 2011, entre os 

Kaiowá, grupo indígena falante de guarani, que vive em Te’ýikue, Caarapó em Mato Grosso 

do Sul. O objetivo de sua pesquisa foi compreender as transformações no modo de ser kaiowá 

a partir do modo como diferentes gerações vivenciaram seu modo de ser criança. Por meio de 

entrevistas formais e informais com diferentes gerações que ele classificou como, mais velha, 

intermediária e crianças atuais, ele percebeu que o modo como os Kaiowá vivenciam o mitã 

guare – tempo de ser criança, está relacionado com as transformações no sistema social, 

ocasionadas, principalmente, pela mudança na demarcação territorial pela qual a região 

passou e a implantação do sistema de ensino ocidental na aldeia.  

Já a pesquisa de Amanda Marqui (2012, p.6) investiga os processos de ensino e 

aprendizagem e as práticas pedagógicas escolares das crianças Guarani Mbya de Nova 

Jacundá, que vivem no sudeste do Pará. Seu objetivo é compreender o que é tornar-se aluno 
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 O campo de Vasconcellos (2011) foi realizado em três aldeias: Itaty – Morro dos Cavalos em Palhoça, Yvyã 

Yvate – Morro Alto em São Francisco do Sul, e Yynn Moroty Whera – M’ Biguaçu em Biguaçu. 



(a) indígena. Sendo assim, a principal questão de seu estudo é como estas crianças produzem 

significados no contexto escolar e na condição de alunos indígenas. 

Quanto à metodologia além da observação participante - focando principalmente no 

ouvir as crianças (Marqui, 2012, p. 26) -, a pesquisadora pediu aos (as) pequenos (as) mbya 

que tirassem fotografias. De acordo com Marqui (2012, p.27), as fotos retratavam 

principalmente as crianças em atividades pela aldeia, isto é, brincando, jogando bola, andando 

no mato, banhando no igarapé, colhendo frutas, ou seja, atividades que expressam o corpo em 

movimento. 

 

 

Algumas considerações: 

 

 

Todos os trabalhos apresentados acima e tantos outros que foram produzidos no início 

do século XXI5, são de notável importância para o processo de consolidação desse campo de 

investigação que é a Antropologia da Criança. Esses estudos contribuem para enxergarmos 

melhor a pluralidade e diversidade de infâncias entre os coletivos indígenas, chamando a 

atenção para formas infantis de socialidade, para a dimensão da escolha da criança e sua 

relação com os processos de parentesco, entre outros.  

No que tange a métodos e técnicas de pesquisa, esses trabalhos nos apontam que já 

foram realizados avanços. Como defendido new social studies of childhood, a combinação de 

métodos de pesquisa na antropologia pode contribuir consideravelmente para trazer para as 

etnografias o ponto de vista infantil. E desse modo, notamos que os trabalhos sobre crianças 

indígenas passaram de pesquisas que utilizavam apenas a observação e descrição das 

atividades das crianças para pesquisas que procuraram dar voz aos (as) pequenos (as) 

valendo-se de métodos que instigam as crianças a falarem sobre o mundo a sua volta. 

Como as próprias organizadoras do debate em torno de infâncias indígenas têm 

apontado
6
, para uma aproximação mais fecunda das experiências infantis nos contextos que 

estudamos, é preciso “levar a sério as crianças”.  
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 Nunes (1997, 2003), Cohn (2000), Oliveira (2004), Alvarez (2004), Lecznieski (2005), Codonho (2007), 

Limulja (2007), Souza (2008), Miranda (2009), Pereira (2010), Jesus (2011), Mantovanelli (2011), Vasconcellos 

(2011), Cariaga (2012) e Marqui (2012). 
6
 Antonella Tassinari e Clarice Cohn no seminário temático intitulado “Do ponto de vista das crianças: pesquisas 

recentes em Ciências Sociais”, realizado durante o 34º Encontro da ANPOCS, chamaram a atenção para o 
pequeno número de comunicações apresentadas que abordaram o ponto de vista da criança. 
 



 Isto quer dizer que, além de ouvir os adultos para construir as elaborações que 

fazemos sobre a infância da sociedade em que pesquisamos, devemos atentar para as 

elaborações que as crianças fazem sobre a sociedade em que vivem. E para isso, a utilização 

de desenhos, redações, fotografias, entre outros materiais, conjugados com a observação 

participante só tem contribuído nessa difícil tarefa de tornarmos cada vez mais presentes e 

mais fortes “as vozes das crianças” nas descrições das experiências de crianças indígenas nas 

terras baixas da América do Sul. 
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