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O objetivo deste texto é refletir sobre as relações entre linguagem, educação e 

ética tendo como foco uma pesquisa, com crianças, em processo de alfabetização,  em 

uma turma, nos primeiros anos do Ensino Fundamental de uma escola da rede pública 

municipal do Rio de Janeiro.  

A concepção de linguagem como constituidora dos sujeitos (BAKHTIN, 2012) é 

o instrumento para discutir a pesquisa como processo dialógico, a escola como espaço 

cultural e a ética como comprometimento de um fazer que afeta o social.   Para abordar 

a articulação destes elementos destaco como foco para a discussão deste texto um dos 

pontos  discutidos  por  Kramer  (2002),  sobre  “a  devolução  de  achados,  falando  de 

pesquisa, compromisso e cumplicidade”. 

Para  esta  reflexão apresento  algumas  questões  que  venho enfrentando,  numa 

pesquisa,  que  procura  evidenciar  as  relações  entre  exotopia  (BAKHTIN,  2006), 

etnografia  (GEERTZ)  e  alteridade(BK),  como  possibilidade  de  discutir  uma 

investigação que analisa  a  produção discursiva  escolar  de  crianças,  em processo de 

alfabetização, como espaço de compromisso e resposta do pesquisador às crianças e às 

políticas públicas para a alfabetização na escola pública brasileira.

Num primeiro  momento  discuto  as  relações  entre  os  conceitos  de  exotopia, 

etnografia e alteridade na pesquisa com crianças, em seguida apresento as relações do 

pesquisador  com  as  crianças  como  lugares  de  constituição  entre 

pesquisador/pesquisado, e finalmente indicamos contribuições de uma pesquisadora que 

se funde na relação com as crianças.

De  que  lugar  falo?  Dos  lugares  que  fazem  parte  do  meu  processo  de 

constituição.  A começar pela criança nascida numa das favelas da cidade do Rio de 

Janeiro, que estudando na rede pública municipal de educação do Rio de Janeiro, nos 

anos 70, convive com um sistema público de ensino que foi democratizado, mas não 
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ofereceu a qualidade prometida. Falo também do lugar de professora, desta mesma rede, 

assim como de formadora de professores e também do lugar da pesquisadora, que se 

inquieta  e  se intriga  com um sistema  público  de  ensino  que  não  ensina  um saber, 

socialmente  produzido,  a  linguagem  escrita,  aos  alunos  das  camadas  populares  da 

cidade. Assim, busco compreender o processo de aprendizagem da leitura e da escrita 

das crianças numa escola pública carioca. Portanto, sou parte do meu estudo. 

1. Fazer pesquisa é fazer: Exotopia – Etnografia – Alteridade

Segundo Bakhtin (2012), a língua, em sua "totalidade concreta, viva", em seu 

uso  real,  tem  a  propriedade  de  ser  dialógica.  Essas  relações  dialógicas  não  se 

circunscrevem no quadro  estreito  do  diálogo  face  a  face.  Ao  contrário,  existe  uma 

dialogização interna  da  palavra,  que  é  perpassada  sempre  pela  palavra  do  outro,  é 

sempre e  inevitavelmente  também a  palavra  do outro.  Isso quer  dizer  que  qualquer 

pessoa ao falar, leva em conta a fala de outrem, que está presente na sua. 

Bakhtin( 2012: p. 261) nos chama atenção para o fato de que:

Todos  os  campos  da  atividade  humana  estão  ligados  ao  uso  da 
linguagem. Compreende-se perfeitamente que o caráter  e as formas 
desse  uso  sejam  tão  multiformes  quanto  os  campos  da  atividade 
humana, o que é claro, não contradiz a unidade nacional da língua. 

Para refletir sobre as relações entre pesquisadora e crianças abordo os conceitos 

de  alteridade  e  exotopia  (BAKHTIN,  2006) problematizados  na  relação  com  a 

etnografia (GEERTZ; 2008) como possibilidade de indicar um trabalho de investigação, 

que  revela  o  compromisso  da  pesquisadora  ao  participar  com  a  criança  de  suas 

experiências escolares enquanto aprende a ler e escrever. Numa direção metodológica 

que aponta para o desafio de fazer pesquisa em Ciências Humanas (FREITAS; JOBIM; 

KRAMER; 2007). Portanto é preciso considerar que; “Nas ciências humanas e sociais, a 

neutralidade é não só um equívoco teórico, mas também uma impossibilidade prática; 

isto tem decorrências éticas que merecem a nossa atenção e cuidado.” (Kramer; 2002 

p.54).

A exotopia proposta nos estudos de Bakhtin (2006) se articula com a etnografia 

(GEERTZ,2008) como elementos fundamentais para pensar a pesquisa como processo 
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que  inclui,  o  eu,  pesquisadora  e  o  outro,  criança, como  sujeitos  constituidores  de 

relações que são culturalmente e historicamente produzidas. 

A alteridade (BAKHTIN; 2006) é incluída neste processo como possibilidade de 

refletir sobre a condição humana como referência para a constituição do eu na relação 

com o outro. O eu, da pesquisadora, se constitui na relação com o outro, a criança, em 

um encontro  e  em um tempo histórico.  Portanto,  penetrar  no  mundo da  linguagem 

escrita dos alunos é penetrar no mundo da sua cultura, porque a língua é material e 

instrumento de si mesma e produzida nas interações sociais (BAKHTIN; 2006). Nesta 

perspectiva, é importante compreender que cada um é constituído com o outro e no 

contexto  de  interação,  permitindo  perceber  que  todos,  pesquisadora  e  criança,  são 

participantes ativos do processo. 

A  etnografia  (GEERTZ,  2008)  é  uma  grande  contribuição  do  campo  da 

Antropologia como escolha para uma postura investigativa que compreende o outro na 

sua  lógica,  ou  seja,  nos  seus  próprios  termos  para  assim  analisar  as  experiências 

escolares, de crianças e professores, como processos da vida e da cultura. 

Reconhecendo  os  limites  e  os  compromissos  necessários  para  uma  pesquisa 

entre  as  crianças,  neste  trabalho  a  integridade  e  a  identidade  das  crianças  são 

preservadas. Sua escola e seu contexto de vida são descritos de forma a explicitar, com 

cuidado, uma ética necessária para a pesquisa entre as crianças. A infância aqui é tratada 

como categoria antropológica de estudo, assim as crianças são compreendidas como 

sujeitos de sua história e sua cultura, de forma que a omissão de suas identidades e 

rostos possa contribuir para uma reflexão que entenda a pesquisa entre as crianças como 

um lugar de expressão de sujeitos comprometidos 

Destacando a importância de estudos (SARMENTO 2005, CORSARO, 2005) 

relevantes da pesquisa sobre a infância e sobre as crianças, esta pesquisa, assume o risco 

de circular por um espaço muito delicado, que é o das pesquisas entre crianças. Neste 

sentido, alguns procedimentos foram necessários para mapear o universo de vida das 

crianças, de forma a conhecer o seu contexto, compreender os ditos e os não ditos para 

não correr o risco de generalizações. Não basta apenas ouvir as crianças, mas é preciso 

considerar suas reflexões e assumir o desafio ético (KRAMER; 2002) e metodológico 

de investigar entre as crianças. Este trabalho vai numa direção que se afasta da polêmica 

discussão da pesquisa com crianças ou sobre as crianças. Para uma pesquisa que assume 
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estar  entre  as  crianças  procuro  assumir  uma postura  que  entende  as  relações  como 

processos assimétricos e politicamente negociados.

Também  se  constituiu  como  contribuição  significativa  para  este  estudo  os 

trabalhos ligados à antropologia da infância (ITURRA; 2012) que nos aponta que cada 

criança carrega consigo sua ancestralidade, o que implica olhar para as crianças e suas 

experiências  para  compreender  que  cada  criança  carrega  consigo  laços  familiares  e 

marcas de consanguinidade. O que nos permite pensar as crianças como sujeitos de uma 

história e cultura.

2. A pesquisa como processo de sujeitos em constituição.

Esta reflexão apresenta uma investigação que discute a infância contemporânea 

na cidade do Rio de Janeiro, sua linguagem como organizadora e constituidora de suas 

identidades  e  o  conhecimento  sobre  a  linguagem  escrita  como  produto  cultural 

historicamente construído na humanidade.

Pensar a infância sugere um retorno à infância do  outro bem como à minha 

própria. Procuro compreender o presente e também o passado, que não é só meu, mas 

também de muitos  outros,  crianças, infâncias, na cidade.  Para encontrar as crianças 

escolho um lugar, socialmente valorizado e historicamente constituído no tempo e no 

espaço: a escola pública municipal da cidade do Rio de Janeiro. Neste espaço, investigo 

as relações entre infância, cultura, linguagem e educação, focalizando as experiências 

vividas  pelas  crianças  durante  os  dois  primeiros  anos  de  escolaridade  no  uso  da 

linguagem na sua forma oral e escrita. 

Tendo  em  vista  os  problemas  enfrentados,  numa  pesquisa  desta  natureza, 

algumas questões surgem: O que é fazer pesquisa? Como pesquisar a infância? Quem é 

essa criança, esse outro no meu processo de investigação? Quais são as implicações 

éticas de assumir um trabalho de pesquisa como processo de sujeitos em constituição 

na relação entre a pesquisadora e a criança?

Pela via da alteridade (BAKHTIN; 2006) é necessário identificar-se, dizer de 

que lugar falo.  Quem são os envolvidos  neste  processo e  de que lugares falam? É 

necessário criar outras formas de produção de conhecimento, em que fique evidente 

que todos estão em processo de constituição. Escolho também falar exotopicamente 

(BAKHTIN; 2006) do lugar da criança, do lugar da professora e também do lugar da 
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formadora de alfabetizadores. Lugares de constituição do meu processo de formação de 

professora de crianças das camadas populares da cidade do Rio de Janeiro, para assim 

explicitar a minha posição de pesquisadora. Trazer os elementos para uma discussão de 

forma  clara  e  coerente  e  assim,  assumindo  o  lugar  de  pesquisadora  de  forma 

responsável, em que fique explícito de qual lugar falo e qual é o meu ponto de vista, ao 

longo do percurso da pesquisa.  Colocar-se em movimento para situar-se num lugar 

exterior  ao  contexto  de  criação.  Evidenciar  a  tensão  de  dois  pontos  de vista,  o  da 

pesquisadora e o da criança. Num primeiro momento, colocar-me no lugar do outro 

para entender a sua lógica, o seu ponto de vista, para num segundo momento retornar 

ao lugar de quem está de fora e apresentar o meu ponto de vista, com base na minha 

lógica.  É  um  movimento  do  trabalho  que  exige  um  processo  de  exotopia 

(BAKHTIN;2006) e alteridade. O deslocamento coloca o pesquisador e a criança em 

movimento e em seus processos de constituição, produzindo um percurso de alteridade 

que favorece  a  constituição  da criança e  do pesquisador,  enquanto  participantes  da 

pesquisa

Com a contribuição da Antropologia para a pesquisa em educação (DAUSTER, 

2007),  nos  estudos  etnográficos,  encontro  outros  elementos  para  desenvolver  este 

percurso  de  pesquisa.  Na  prática  etnográfica  pratico  interpretações  e  procuro  os 

significados  dados  pelos  sujeitos  nas  suas  relações  e  assim,  procuro  entender  o 

cotidiano escolar. Num movimento de “estranhamento”, tento me afastar do que já é 

conhecido, a escola, e tornar o familiar em estranho (VELHO; 1978) para entendê-lo 

nos  seus  próprios  termos.  A etnografia,  nesta  pesquisa,  é  utilizada  como  prática 

discursiva e como processo metodológico e epistemológico de pesquisa. Assumindo o 

lugar de pesquisadora, observo as experiências de alfabetização das crianças na escola, 

narro o que vi, reflito sobre o vivido e produzo um novo conhecimento para o meu 

campo de estudo,  assim como,  constituo o meu lugar  de pesquisadora.  Narrativa é 

produção de linguagem, em que, como pesquisadora apresento um discurso e todos os 

outros com os quais dialogo, mas neste estudo, em especial, o discurso da criança tem 

um lugar de destaque. É necessário, como pesquisadora, assumir que a produção desse 

estudo é também um processo discursivo

A exotopia proposta nos estudos de Bakhtin (2006) se articula com a etnografia 

e a alteridade, como elementos fundamentais para pensar a pesquisa como processo que 
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inclui,  o eu o outro, a alteridade inclui os sujeitos constituidores de relações que são 

culturalmente e historicamente compreendidas. 

O antropólogo ao fazer uso da etnografia em sua pesquisa (GEERTZ; 2008), 

realiza um trabalho de observação densa para uma compreensão da lógica do outro, 

seus valores e sua cultura. Compreender a cultura do outro é ir ao encontro dela para 

buscar a sua lógica no seu interior e retornar a sua própria cultura, de pesquisador, 

assumindo  o  seu  lugar,  mas  também  se  comprometendo  com  a  cultura  do  outro, 

procurando entendê-la, fazendo uso das categorias do universo estudado. 

Para Kramer (2002;p.44) 

A  antropologia  fornece  também  elementos  importantes: 
enfatizando a dimensão da cultura, a necessidade de pesquisar a 
diversidade, de estranhar o familiar e de compreender o outro 
nos seus próprios termos, a antropologia muda radicalmente a 
reflexão sobre a educação e os estudos da infância em particular. 
Por  outro  lado,  a  pesquisa  etnográfica  fornece  estratégias  e 
procedimentos  metodológicos,  influenciando  estudos  do 
cotidiano escolar, da prática pedagógica e das interações entre as 
crianças e os adultos.
 

Como professora da rede municipal do Rio de Janeiro, faço o esforço de estar 

na escola em busca das crianças e das suas lógicas, para adentrar na infância do outro, 

das crianças da minha cidade e encontrar a minha própria infância, para enfim, retornar 

ao meu lugar de adulto, professora e formadora de alfabetizadores e assim formular 

minhas considerações de pesquisadora.  Na criança, na escola, capturo os seus textos, 

para  que possa compreender  os  seus significados,  bem como para encontrar  outros 

textos, outras significados que esta criança utiliza como referência, com quem dialoga e 

assim também encontrar o professor. O que implica dizer que analisar o discurso da 

criança  é  encontrar  os  diferentes  sujeitos  com quem interage.  Olhar  os  textos  das 

crianças permite algo que elas do lugar em que estão não podem ver, buscar outros 

sentidos e outros pontos de vista.  Como destaca Amorim (2007; p.14) “A exotopia 

significa desdobramento de olhares, a partir de um lugar exterior.” 

A  alteridade  (BAKHTIN;  2006)  evidencia  a  pesquisadora  num  lugar  de 

constituição que pressupõe uma relação que inclui o outro, a criança, estando todos em 
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processos de constituição do fazer pesquisa. O que implica dizer que a pesquisadora se 

constitui como tal, na relação com a criança. 

3. Contribuições para a pesquisa

Uma contribuição significativa para este estudo são os trabalhos de antropologia 

que estudam a infância (ITURRA, 2012). Acreditando que a infância não é igual para 

todos  e  nos  diferentes  grupos,  Iturra  (2012)  investiga  um entendimento  de  infância 

como um período conjuntural da vida, que é cultural e busca o universal. Analisando 

sobre a lógica da criança e discutindo a sabedoria que o adulto imagina ter do saber das 

crianças, evidencia que a epistemologia da criança pode ir sendo demarcada quando 

procura-se  uma  compreensão  da  lógica  da  criança.  Aposta  em  favor  de  uma 

epistemologia da infância com a noção de que a criança é a síntese de seus ancestrais, 

uma vez que o conhecimento lhe é dado na cultura, portanto a criança já nasce sabida. 

Com base na reflexão apresentada podemos entender  que o pesquisador  está 

também em processo de aprendizagem do que é fazer pesquisa com as crianças, ou seja 

entre as crianças. Assim sendo, os contornos do seu trabalho vai sendo definido com e 

pelas as crianças. O que nos faz considerar que a compreensão do processo de pesquisa 

se configura de outro modo, com uma postura outra com as crianças.  Nesta lógica, 

pesquisador  e  criança  se  encontram  em  processo  de  aprendizagem.  Aqui,  temos  a 

possibilidade  de  o  pesquisador  revelar  às  crianças  o  sentido  do  seu  trabalho, 

possibilitando  um  retorno  das  contribuições  oferecidas  pelas  crianças  para  a  sua 

pesquisa.  O  tempo  e  o  espaço  de  acontecimento  da  investigação  é  o  momento 

privilegiado para partilhar o sentido do conhecimento que está sendo produzido.

Outro espaço importante para uma reflexão do trabalho de pesquisa é o contexto 

imediato  no qual  os  sujeitos  estão inseridos.  Neste  caso,  a  escola,  tem o direito  de 

participar  do  que  acontece  e  discutir  com  o  pesquisador  as  contribuições  do 

conhecimento com e sobre o seu cotidiano. Deve ficar evidente a natureza do trabalho 

realizado, o seu conteúdo e a sua divulgação.

Caminhado em muitas direções o pesquisador deve procurar outros espaços e 

seus  companheiros  de  pesquisa  para  compartilhar  o  trabalho.  Na medida  em que  o 

pesquisador revela aos seus pares elementos constitutivos de uma pesquisa que propõe 
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outra lógica de pesquisa, abre espaço para uma discussão sobre os sentidos dos saberes 

e dos fazeres em educação. 

É necessário admitir que a divulgação do trabalho de pesquisa é uma tarefa cheia 

de tensões e dificuldades, mas deve ser assumida como um compromisso de contribuir 

para as políticas públicas em educação. 

4. Considerações

As reflexões aqui apresentadas têm o objetivo de apontar a necessidade de uma 

discussão  sobre  o  que  é  fazer  pesquisa  em educação,  na  escola  pública  e  entre  as 

crianças.  A configuração  de um trabalho de  pesquisa precisa  ser  discutida  para que 

possamos ser responsáveis e respeitosos com todos que fazem parte do processo e assim 

possamos  contribuir  para  uma  discussão  sobre  o  processo  de  produção  de 

conhecimento.

É, portanto necessário destacar que: “Nesse âmbito, as crianças certamente têm 

sido ainda menos ouvidas que os adultos e a elas o retorno das pesquisas quase não 

ocorre.” (KRAMER 2002, p.57). O que torna evidente a discussão sobre o compromisso 

de o pesquisador partilhar o seu trabalho com as crianças, revelando um pesquisador 

que se constitui com o outro, criança, no contexto de pesquisa, a escola. 
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