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O objetivo deste artigo é refletir sobre a ética e a responsabilidade do 

pesquisador para compreender o sujeito-criança por meio da ausculta e nas formas 

dialógicas de ser e conviver. Inspirados pela concepção bakhtiniana, buscaremos ainda, 

na perspectiva enunciativo-discursiva e da alteridade, discutir a relação sujeito / 

pesquisador por meio de suas enunciações. Finaliza com considerações acerca dessas 

enunciações diante de atitudes responsivas, responsáveis e éticas, propondo um repensar 

das relações dialógicas que ocorrem no espaçotempo da pesquisa com crianças.  

 

Introdução 

Como pesquisadores, ao nos inserirmos em uma sala de atividades e quebrarmos 

as barreiras que circundam esse espaçotempo, perguntamo-nos sobre como estabelecer 

uma relação viva com as crianças que ali habitam.  Como buscar uma penetração 

profunda no enunciado e na vivência do outro? Entendemos que a partir do momento 

em que a linguagem é utilizada no espaçotempo da pesquisa pelo pesquisador e pela 

criança numa relação dialógica, ela se manifesta não como um instrumento de 

comunicação, mas como um elo que liga um ao outro. E, sendo esse outro uma criança, 

o sentido de responsabilidade do pesquisador torna-se ainda maior, devido às 

peculiaridades e idiossincrasias da mesma. Tendo em vista as condições de 

vulnerabilidade em que a criança se encontra, pela própria faixa etária, o pesquisador 

deve ver amiúde, deve aprofundar a compreensão nos/dos enunciados, tornando o seu 

olhar mais sensível em relação à forma como vida e o mundo estão se constituindo para 

esses pequenos sujeitos. Enfim, a aliança que se estabelece, deve, de fato, ser permeada 

pela ética e pelo cuidado. Mas por que levantar essas questões, se isso é condição para o 

pesquisador inserir-se em campo ao fazer parte da vida de um grupo? Que inquietações 

nos levaram a refletir sobre a linguagem, a educação e a ética a partir do diálogo entre 

pesquisador e sujeito-criança? 
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Um encontro, uma conversa... 

Uma conversa... apenas uma pequena conversa com uma criança de quatro anos 

que praticamente, durante o tempo da pesquisa, não falava na sala de atividades, 

mantinha-se distante e ao mesmo tempo observava o seu entorno... Uma conversa nos 

atravessou de forma contundente, pois nos afetou e impeliu a repensar que o papel do 

pesquisador vai muito além da própria pesquisa, nos compromete profundamente e 

integralmente como cidadãos e como responsáveis por pensarmos a educação e tudo que 

advém dela.  

 

“[...] quando ninguém mais estava na sala, ficamos eu e L frente a frente. 

Ela, silenciosa como sempre, terminava suas escritas quando pôs se a contar 

suas histórias. Contou-me sobre a necessidade de arrumar dinheiro para 

comprar comida no supermercado, sobre o amigo de seu pai que era menor 

de idade, que roubou certa quantia de dinheiro e escondeu em sua casa e 

dessa forma, seu pai teria sido preso, sendo responsabilizado por tal ato... 

Contou-me ainda sobre a luta de sua mãe e dela mesma, indo até a delegacia 

para convencer o delegado que o pai era inocente... Sobre a falta de ética 

desse delegado que, além de não soltar o pai dela ainda havia comido vários 

churrasquinhos na barraquinha de sua mãe e ter saído sem pagar... Contou-

me sobre a atitude de sua avó em ter mandado prender o próprio filho, seu 

tio... Assim, por meio dos traços em seu desenho e das letras em seu texto, 

seus enunciados se materializavam...”. 

 

Em cinco minutos de conversa, essa criança, enquanto desenhava e escrevia, 

explicitava num rápido diálogo com a pesquisadora a enorme vivência que carregava e a 

compreensão de um mundo que se apresentava sem ética, sem moral e profundamente 

desigual. Como pesquisadores bakhtinianos que somos, sabemos que nossa 

compreensão aprofundada no enunciado e na vivência do outro e do mundo são 

elementos fundantes para um encontro dialógico na perspectiva da alteridade. Mas a 

pergunta é... o que fazer com esses enunciados que se apresentam e dos quais não temos 

respostas? O que dizer para uma criança de quatro anos, ciente do que acontece em sua 

vida? O que dizer para ela diante da impunidade e da falta de cuidado de pessoas que 

deveriam estar ali para proteger, cuidar e resguardar?  

Nesse encontro dialógico, percebemos ainda, em suas enunciações, muitas vozes 

que penetravam e constituíam seus dizeres, pois “[...] A ‘palavra outra’ é a palavra na 

palavra, enunciação na enunciação, mas, ao mesmo tempo, é também palavra sobre 

palavra, enunciação sobre enunciação” (BAKHTIN, 2011, p. 69).  

Com certeza as enunciações de L estão se constituindo pelos discursos de sua mãe, de 

sua avó, de seu tio, do delegado... O que dizer então, para contribuir de forma positiva, 



 
 

para que essas enunciações, pronunciadas por ela, sejam mais leves e suaves? Ao 

analisar as personagens de Dostoievski, Bakhtin (2010) nos diz que o modo como elas 

veem o mundo é que as fazem tomar consciência de si mesmas. Nessa perspectiva, 

como L está vendo o mundo ao seu entorno? Como essa criança está se constituindo e 

tomando consciência de si mesma?  

Como fazer para que as nossas enunciações, o nosso dizer possa afetar o dizer de 

L e subsumir em seu discurso para que sua percepção do mundo seja transformada? 

Temos o direito de interferir ou não? Nossa responsabilidade, como pesquisador, não 

seria exatamente a de denunciar e anunciar?  

Sabemos que toda enunciação é um diálogo, uma vez que faz parte de um 

processo de comunicação ininterrupto, por isso somos impelidos a responder 

objetivamente como forma de repensarmos nossas atitudes diante do Outro. Mais do 

que responder precisamos auscultar, como nos diz Bakhtin (2010). Precisamos praticar 

o exercício da ausculta e alteridade, colocando-nos no lugar do Outro e aceitando que 

afetamos e somos afetados por pessoas, atitudes e palavras para assim podermos rever o 

lugar que ocupamos na sociedade. 

Muitas são as variáveis e poucas respostas nos vêm à mente, porém remetendo-

nos a Bakhtin, acreditamos que por meio da ausculta enriquecemos nossas 

possibilidades de trocas, pois além de nos colocarmos no lugar do Outro, colocamo-nos 

à disposição do Outro. Escutar nos remete ao lugar de ouvidor e, por conseguinte, de 

cuidador do outro. E é desse lugar que enunciamos o nosso ato responsável e assim, 

nossos discursos se materializam e nos posicionamos criticamente e humanamente. É 

sobre isso que falamos neste artigo, nessa denúncia de uma sociedade cruel, desigual, de 

pessoas frias e impossibilitadas de praticar e compreender a palavra respeito e cuidado. 

Nosso desejo é de anunciar novas possibilidades na vida desses sujeitos-crianças que 

como L, encontram-se desprotegidas. 

Por isso, acreditamos que o diálogo entre o pesquisador e os sujeitos torna-se 

fundamental para que as trocas aconteçam e o ritmo da vida flua naturalmente no 

espaçotempo da pesquisa. Como seres expressivos e falantes que são, pesquisador e 

criança ao dialogarem, tornam seus dizeres conectados, ou seja, seus enunciados se 

fundem, pois são “[...] duas ou mais consciências se penetrando, estabelecendo fusão e 

distância; a fusão proporciona a penetração e a distância rende o excedente de 

conhecimento” (MIOTELLO, 2013, p. 218-226). E assim, o “[...] cotejamento de uma 

consciência com outra, de um texto com outros, é que permite a compreensão, o 



 
 

alargamento da própria consciência (MIOTELLO, 2013, p. 218-226). Falamos aqui de 

uma consciência ética que precisa ser anunciada e contagiada nas mais diferentes 

esferas da sociedade e, principalmente nos meios educacionais. 

Na vida, cremos que afetamos e somos afetados, constituímos e somos 

constituídos e, nesse caminhar nossos dizeres, nossas enunciações se potencializam para 

abrir caminhos de denúncia, de sonho, de esperança e desejo para que sejamos sempre 

mais responsáveis em nossos atos e, principalmente no espaçotempo da pesquisa onde 

estamos inseridos, pois é justamente nesses espaços que vemos a incompletude do ser 

humano e a vida na sua inteireza e beleza.  
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