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Resumo

Este trabalho é um recorte de ações de pesquisa e extensão, vinculado ao Núcleo Educamemória (IE/
FURG). Os colaboradores são quatorze crianças pertencentes à escola da rede pública de ensino de 
Canguçu/RS, as quais produziram narrativas e imagens fotográficas cotidianas de suas experiências 
no campo. O objetivo foi problematizar com as crianças suas memórias, histórias e saberes locais os 
quais organizam tempos e espaços da vida e do trabalho campesino. Os interlocutores teóricos eleitos 
são do campo dos Estudos da Criança (SARMENTO, 2004; 2005; 2007) e da Sociologia da Infância 
(CORSARO, 2011), pois concebem as crianças como atores sociais do presente, (re) produtores de cultura 
que interpretam de forma criativa suas realidades sociais e culturais. O amparo metodológico inspira-
se na etnografia com crianças referenciada na obra de (GRAUE & WALSH, 2003). Estes estudiosos 
sinalizam ao pesquisador a interação e a flexibilidade em observar e ouvir as crianças elementos fecundos 
na geração dos dados, além de diagnósticos sociais e culturais, mas de aproximação aos significados 
que atribuem as suas ações. Realizou-se com as crianças um roteiro para revisitar a comunidade e 
registrar por meio de fotografias o cotidiano que vivenciavam no campo. Após esse processo, ocorreu 
a “Roda de Diálogos” (THUM, 2009), a qual em um movimento de diálogo e interação entre saberes 
e experiências, as crianças apresentaram suas memórias e histórias vivenciadas no campo, como por 
exemplo, a organização do trabalho, de suas práticas com o plantio e de conhecimentos adquiridos 
com seus familiares. Estas imagens e narrativas são parte de um material bibliográfico produzido com 
a participação das crianças, o fotolivro intitulado “TERRITÓRIOS INFANTIS: produção de imagens e 
narrativas das crianças da Escola Carlos Soares da Silveira”. Este material será disponibilizado para 
as crianças e para as escolas da região de Canguçu/RS, como possibilidade de desenvolver ações com a 
participação das crianças, tornando visíveis memórias individuais e coletivas por meio da escuta atenta 
as suas inquietudes, histórias, saberes locais e olhares lançados pelas lentes infantis a vida e ao trabalho 
campesino.

Palavras-chave: Memórias. Territórios. Culturas Infantis 

1 - Introdução

Este trabalho é um recorte de ações de pesquisa e de extensão do projeto “Protagonismo 
das Crianças: memória, espaços e imagens registradas pela cultura infantil camponesa, 
vinculado ao Núcleo Educamemória (IE/FURG), o qual discorre sobre temas específicos do 
protagonismo das crianças e das narrativas que constroem em seus territórios por meio das 
imagens fotográficas. Este exercício de escuta e observação atenta os saberes locais culminou 
na realização de imagens fotográficas de uma determinada localidade, na Região Sul do Rio 
Grande do Sul. Nessa direção, apresentaremos as fotografias realizadas por quatorze crianças 
pertencentes à escola da rede pública municipal de ensino de Canguçu/RS, seguidas de narrativas 
as quais discorrem sobre suas experiências no campo, em especial as relações sobre os tempos 
e os espaços da vida e do trabalho, objetivo deste estudo. 

Os aportes teórico-metodológicos dos Estudos da Criança (SARMENTO, 2004; 2005; 
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2007)  da Sociologia da Infância (CORSARO, 2011) e da pesquisa com crianças (GRAUE 
E WALSH, 2003) fomentam discussões potentes sobre a produção cultural das crianças 
campesinas, como atores sociais que reinterpretam de forma criativa e inventiva conhecimentos 
de suas experiências em movimentos de interação com seus pares e com os adultos. Para tanto, o 
olhar das infâncias e de seus territórios, foram redescobertos pelas lentes fotográficas, tornando 
visível as histórias e o cotidiano da vida e do trabalho campesino.

Elegemos a fotografia como elemento potencializador para pensarmos os espaços 
ocupados pelas crianças e as estratégias que as crianças lançam mãos em suas narrativas para 
contar suas relações com tais espaços. As imagens fotográficas constitui-se por representações 
simbólicas interpretadas pelas crianças em relação a vida no campo, a produção de cultura entre 
os pares, na constituição e na ressignificação das relações tecidas entre as vivências campesinas 
e o trabalho na terra. 

As imagens não falam por si só, neste caso a intenção de utilizá-las em conjunto com os 
relatos das crianças, buscamos construir um diálogo no campo de estudos da Infância, e iniciar 
discussões e apontamentos no âmbito de sinalizações concretas com as crianças. Salientando 
a relevância de construir em conjunto com as crianças direcionamentos metodológicos que 
enderecem a colaboração ativa das crianças em ações de extensão e da pesquisas. Desenha-se 
o uso das imagens fotográficas como ferramenta propulsora de apontamentos e diálogos com o 
campo de estudos das Infâncias transcendendo a mera ilustração de um determinado contexto 
ou acontecimento, mas a representação do real, das vivências e das experiências cotidianas das 
crianças.

O foco é apresentar essas imagens fotográficas como um elemento potente no contexto 
das ações de extensão e da pesquisa, tendo como co-autoria desse processo de interpretação, os 
relatos das crianças. Esses relatos aliado as fotografias contam uma história, trazem as memórias 
dos espaços e dos lugares que as crianças ocupam e transitam na comunidade. Destacamos 
neste contexto o processo de criação e imaginação metodológica como meio capaz de inserir as 
crianças como proponentes de novos caminhos epistemológicos e metodológicos (SOARES; 
SARMENTO; TOMÁS, 2005). Desocultando suas vozes, as metodologias participativas 
recuperam a partilha de saberes, de criação e rompem a perspectiva etnocêntrica da voz única, a 
dos adutlos. Pensar perspectivas participativas e construí-las permite a parceira com as crianças; 
caracteriza o processo investigativo e extensionista como flexível, aberto, interativo; retoma a 
ética e o respeito à presença das crianças na sociedade.

 
2 - Interlocutores teórico-metodológicos

Os interlocutores teóricos eleitos são do campo dos Estudos da Criança (SARMENTO, 
2004; 2005; 2007) e da Sociologia da Infância (CORSARO, 2011), pois concebem as crianças 
como atores sociais do presente, (re) produtores de cultura que interpretam de forma criativa 
suas realidades sociais e culturais. A perspectiva metodológica está direcionada para “aprender 
a retratar toda a riqueza das vidas das crianças nos inúmeros contextos em que elas se movem” 
(GRAUE & WALSH, 2003, p. 22). Com isso, a análise interpretativa foi tomada como método 
para examinar os dados empíricos, oportunizando, no desenvolvimento da pesquisa, interações 
do pesquisador com: as crianças, a comunidade e com o contexto investigado. Afinal, os dados 
“não andam por aí a espera de serem recolhidos”; emergem de um processo interativo do 
pesquisador com os participantes a qual permite compreender que, para além da rigorosidade na 
coleta de dados, a flexibilidade para revisar e aprofundar outros caminhos teóricos e ferramentas 
metodológicas faz-se necessária quando realizamos pesquisa com crianças (GRAUE & WALSH, 
2003). Para fins de registro utilizou-se o diário de campo para registros escritos; observações 
das crianças quanto suas organizações enquanto grupo; imagens fotográficas, narrativas e rodas 
de diálogo com temas que tratam da vida cotidiana de Povos e Comunidades Tradicionais
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 Realizou-se com as crianças um roteiro para revisitar a comunidade e registrar por 
meio de fotografias o cotidiano que vivenciavam no campo. Ao caminharmos pela localidade, 
de tempos em tempos, as crianças registravam os espaços de sociabilidade pertencentes as 
suas rotinas culturais, revisitavam suas memórias e recontavam suas histórias. Este momento, 
além da aproximação às crianças, tornou possível aos pesquisadores, o reconhecimento dos 
territórios campesinos interpretados pelas lentes fotográficas infantis. 

Após esse processo, ocorreu a “Roda de Diálogos” (THUM, 2009), a qual em um 
movimento de diálogo e de interação entre saberes e experiências, as crianças apresentaram 
suas memórias e histórias vivenciadas no campo, como por exemplo, a organização do trabalho, 
de suas práticas com o plantio e de conhecimentos adquiridos com seus familiares. 

Estas imagens e narrativas são parte de um material bibliográfico produzido com 
a participação das crianças, o fotolivro intitulado “TERRITÓRIOS INFANTIS: produção de 
imagens e narrativas das crianças da Escola Carlos Soares da Silveira”.  Este material foi 
produzido de forma coletiva, o que nos conduz a pensarmos não apenas em dar vozes as crianças, 
mas ouvi-las e inseri-las no processo de organização e desenvolvimento da investigação. 

Apontamos a participação das crianças como co-produtoras na geração de dados, algo 
que redimensiona o papel do pesquisador como central em contexto de pesquisa (FERNANDES, 
2009). Para tanto, salientamos a potência de estarmos atentos a produção das “culturas infantis” 
das crianças, as quais reagem e atualizam processos simbólicos, produzindo significados ao 
mundo social ao qual pertencem. Em outras palavras, as crianças produzem outros modos 
de estar no mundo sobre suas próprias lógicas, são produtoras de culturas e as ressignificam 
mediante as vivências sociais e culturais que as rodeiam (SARMENTO, 2004; 2005; 2007). 

A Sociologia da Infância prevê os processos conjuntos e coletivos das crianças, bem 
como a utilização do termo socialização distanciado de uma perspectiva individualista em que 
as crianças necessitam ser preparadas e formadas para, posteriormente, inserir-se no mundo 
adulto. A produção de cultura, não se restringe à imitação ou à internalização de conhecimentos; 
é reinventada e transformada pelas crianças coletivamente. Um dos conceitos que aponta 
elementos relevantes para compreender as culturas das crianças é o conceito de “reprodução 
interpretativa” que, conforme Corsaro,

encara a integração das crianças em suas culturas como reprodutiva, em vez 
de linear. De acordo com essa visão reprodutiva, as crianças não se limitam 
a imitar ou internalizar o mundo em torno delas. Elas se esforçam para 
interpretar ou dar sentido a sua cultura e a participarem dela. Na tentativa de 
atribuir sentido ao mundo adulto, as crianças passam a produzir coletivamente 
seus próprios mundos e culturas de pares (2011, p. 36).

 
Essas culturas produzidas pelas crianças são definidas pelo autor Wiliam Corsaro 

(2011) como “cultura de pares”. Este conceito caracteriza de maneira potente as culturas das 
crianças, pois anuncia à apropriação das crianças “criativamente de informações do mundo 
adulto para produzir suas próprias culturas” (CORSARO, 2011, p. 53). Podemos compreender 
essa criatividade quanto à transformação de “informações do mundo adulto a fim de responder 
às preocupações de seu mundo”, contribuindo ativamente para a “reprodução do mundo adulto” 
(p. 53). Nesse sentido, a “cultura de pares infantis tem uma autonomia que as tornam dignas 
de documentação e de estudo por si” (p. 53). Dessa forma é relevante pensarmos nos conceito 
de infância distanciando-se de uma concepção romantizada e das crianças como sujeitos 
incapazes ou ingênuos nos processos sociais e investigativos. Cabe ressaltar que transcender a 
visão adultocêntrica em relação as crianças poderá ser um elemento potente de concedê-las a 
visibilidade nas pesquisas e nos espaços educativos. 

Compreendo as crianças são seres em desenvolvimento, esse processo é vivenciado 
não só pelas crianças, mas é comum a todos os grupos sociais, nós seres humanos estamos em 
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constante desenvolvimento e formação. Convergente a essa questão é o conceito de “ser-em-
devir”, o qual sinaliza a compreensão das crianças no processo transitório e de formação para 
adultez. (SARMENTO, 2013). Ao contrário destas concepções trago os estudos de Sarmento 
para problematizar com o leitor, a necessidade de estarmos atentos as crianças do presente. O 
autor diz que necessitamos investigar e compreender as crianças “naquilo que são, no presente, 
a partir de seu próprio contexto e sua forma específica de ser” (SARMENTO, 2013, p. 19). Por 
isso elegemos a fotografia como ferramenta metodológica capaz de aproximarmos do cotidiano 
dos Povos e Comunidades Tradicionais pelo olhar das crianças.

   O uso das imagens fotográficas constituem-se por representações simbólicas 
interpretadas pelas crianças em relação as brincadeiras, o cotidiano do vida e do trabalho no 
campo,  na produção de cultura entre os pares, na constituição e na ressignificação das relações 
tecidas entre as crianças pomeranas. Conforme o autor as fotografias “registram atividades 
que se enraízam nas relações sociais mais amplas, na totalidade social em que se articulam” 
(CIAVATTA, 2009, p. 45). Cabe destacar que as imagens não falam por si só, neste caso a 
intenção é de utilizá-las em conjunto com as narrativas das crianças e das observações registradas 
em campo. Com isso, apostamos na fotografia como ferramenta propulsora de apontamentos 
e diálogos com o campo de estudos das infâncias que enderecem a co-autoria das crianças na 
pesquisa nas ações de extensão.

Nessa direção este estudo torna visível a participação das crianças em processos 
investigativos, as memórias individuais e coletivas, as histórias e os saberes locais de seus 
territórios de vida e de lida no campo. Estar em campo com as crianças, caminhar nas lavouras 
de fumo, ouvir os agricultores familiares e as histórias que constituem as memórias da vida e 
no trabalho no campo, nos aproxima de Boaventura de Sousa Santos (2010), quando nos diz 
que por meio da “ecologia dos saberes”, estaremos acolhendo não só os grupos socioculturais 
e suas culturas, mas avançando no diálogo intercultural, o qual permite e retroalimentação dos 
conhecimentos considerados científicos e os não-científicos, seus modos próprios de estar no 
mundo, de conceber a vida e o trabalho, de reconhecer suas produções culturais além da visão 
apenas folclórica ou mística. 

Para que possamos estar atento ao outro e aos seus modos próprios de viver, é urgente o 
avanço epistemológico, nos aproximando de uma visão sulista que proporciona reconhecermos 
a cultura e o conhecimento dos povos e grupos considerados subalternos, em especial os 
conhecimentos das crianças campesinas.

3 – Redescobrindo territórios 

Nesta sessão apresentaremos os caminhos metodológicos, juntamente com reflexões 
teóricos sobre as imagens fotográficas e as narrativas das crianças, com base na inspiração 
etnográfica da pesquisa com crianças (GRAUE & WALSH, 2003).

 Primeiramente realizei o convite às crianças para que pudéssemos conhecer a 
localidade de Nova Gonçalves/Canguçu/RS. De tal modo problematizei qual seria a ferramenta 
oportuna para o registro, em outras palavras, sistematizei com as crianças, como interessaria 
conhecer um determinado lugar, os espaços de socialização e as rotinas culturais existentes 
entre a população. Para tanto, lancei a questão: O que acontece, como acontece e com quem 
acontecem experiências e vivências sociais e culturais na localidade?  As crianças propuseram 
que realizássemos fotografias do entorno da comunidade. 

Para isso, às crianças, foi proposta a realização de oficina sobre o manuseio da câmera 
digital e logo em seguida um roteiro de espaços a serem registrados por meio de imagens 
fotográficas. Neste estudo, problematizarei apenas as fotografias e as respectivas narrativas 
realizadas pelas crianças em relação ao mundo do trabalho: os modos de produção, plantio e 
as práticas de conhecimentos adquiridos com seus familiares. Passo neste momento a expor as 
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imagens fotográficas realizadas pelas crianças e as narrativas fruto das rodas de diálogo, que 
realizamos logo após a sessão de imagens em torno da localidade de Nova Gonçalves/RS1.

     
       1 - Fonte: imagens geradas pelas crianças da E. M. E. F. Carlos Soares da Silveira/ 2016.
  “O fumo judia muito. Tem que apanhar, depois separar, atar e depois vender”

“A roupa fica suja, a pele fica vermelha, e é no sol forte, dói as costas. O fumo dá muito 
dinheiro. O melhor tipo é o BO.

   

2 - Fonte: imagens geradas pelas crianças da E. M. E. F. Carlos Soares da Silveira/ 2016.
“Eu adoro comer morango, nós já colhemos, agora só termina lá pra janeiro”

“Se vende pra casamento, para os vizinhos. Agora com esse sol tá ruim pra plantar”
“É assim fica uma flor branca e depois dali nasce a fruta”

“O fumo dá dinheiro, mas eu queria que meu pai só plantasse morango. Se tiver muito 
dinheiro nós vamos baixar a quantidade de fumo e plantar só morango.”

Os dados acima revelam o cotidiano da vida do campo, processos de socialização 
e de reinterpretação da cultura. Neste estudo será priorizado para discussão o tema trabalho, 
evidenciado pelas crianças através das imagens fotográficas e das narrativas. Este tema de 
análise também mobiliza questões relevantes ao processo de interpretativo e cultural presente no 
cotidiano das crianças, como: práticas do conhecimento do trabalho campesino, interlocuções 
mediadoras da organização econômica da região e as relações intergeracionais crianças-adultos e 
intrageracionais crianças-crianças presentes no processo de socialização camponês. Estes temas 
visibilizam a competência e a capacidade das crianças na formulação de suas interpretações, da 
sociedade, de si próprias, dos outros, da escola e do mundo (SARMENTO, 2005). As crianças 
reinterpretam a cultura vivenciada no campo, com base na organização econômica da localidade 
e os desafios dos povos que garantem sua subsistência por meio da terra. 

As estratégias metodológicas é um desafio proposto aos pesquisadores na 
descentralização de suas identidades como gestores principais, para sinalizar as crianças como 
colaboradoras ativas e participativas do processo de investigação. Os olhares e as narrativas 
infantis elucidadas nesta produção transgridem a participação das crianças em pesquisas como 
meros expectadores passivos. 

1  O estudo se ampara pelo consentimento livre e esclarecido assinado pelos responsáveis e do assentimento 
das crianças que participaram das ações de extensão e de pesquisa entre o ano de 2014 e 2016.
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Utilizar a fotografia como uma ferramenta metodológica transcende a mera ilustração 
de um determinado contexto ou acontecimento, mas a representação do real, das vivências e 
das experiências cotidianas das crianças em seus territórios. O foco é apresentar essas imagens 
fotográficas como um elemento potente no contexto da pesquisa, tendo como co-autoria desse 
processo de interpretação, os relatos das crianças. Esses relatos aliado as fotografias contam 
uma história, trazem as memórias dos espaços e dos lugares que as crianças ocupam e transitam 
no período do recreio. Considero esta ferramenta um artefato relevante para contar um pouco 
das histórias e acontecimentos ocorridos nos espaços da escola. Compartilho dos argumentos 
do autor quando diz que,

 a imagem fotográfica apresenta-se como um testemunho visual e como 
representação que requer, pois, uma leitura específica. Como fonte de 
informação, recordação e até emoção, a imagem fotográfica associa-se 
à memória e introduz uma nova dimensão no conhecimento histórico. 
O desafio para o historiador que busca utilizar a fotografia como objeto 
de estudo reside justamente na interpretação. Enquanto receptor da 
imagem, ele não pode desconsiderar os mecanismos implicados em sua 
recepção. (BENCOSTTA, 2011, p.408)

É oportuna a criação de ferramentas metodológicas que dialoguem com as realidades 
e territórios infantis constitutivos da sociedade, em especial do cotidiano campesino. Com isso 
concebemos esta produção como um esforço metodológico, o qual esboça um movimento de 
transgressão à visão adultocêntrica da pesquisa com crianças. Desenha-se o interesse aos modos 
próprios de expressão e de comunicação das crianças por meio das imagens fotográficas e de 
suas narrativas.

4 – Algumas considerações: entre caminhadas, fotografias e narrativas

Concluir argumentos que tratem da pesquisa com crianças, seria demasiado inoportuno 
nesta produção bibliográfica. O engessamento de palavras e apontamentos absolutos que 
imaculem contextos investigativos com a participação das crianças seria divergente ao que 
empreendemos como pesquisadores. Expor ideias reducionistas e genuínas traria ao campo das 
ciências um mero esboço de técnicas a serem cumpridas aos interessados ao conhecimento. 
Trataremos nossos argumentos como pistas e sinalizações a serem discutidas e refletidas com 
o leitor. Nosso interesse é anunciar esta produção como uma possibilidade de estar, pensar, 
dialogar e fazer estudos com crianças, as quais trazem de seus cotidianos experiências e 
vivências potentes a serem problematizadas no âmbito da investigação participativa.

Os olhares infantis são fecundos aos interesses do campo científico, em especial aos 
Estudos das Crianças. Este campo prima por uma base interdisciplinar do conhecimento que 
trate as crianças do presente e as traga para o lugar de atores sociais, merecedores de espaços 
de escuta e de diálogo com outros grupos geracionais. Proporcionar escuta as crianças viabiliza 
aproximarmos de suas realidades, de seus interesses e de anseios como grupo pertencente a 
sociedade. Portanto nosso interesse em organizar e desenvolver este estudo, compilado nesta 
produção, foi de construir uma via de empoderamento e visibilidade às crianças campesinas 
por meio da fotografia e das narrativas. Estes olhares fotográficos traduzem o que há de inédito 
às crianças, é acima de qualquer análise superficial a representação do real, das histórias, das 
inquietudes e dos interesses de um território visto e interpretado pelas crianças.

O estar junto às crianças, o entrecruzamentos de ideiais, de argumentos e discussões 
trazem de antemão um redirecionamento da pesquisa com crianças. Traduzem olhares atentos 
aos territórios que (re) constroem com seus pares, elucidam (re)interpretações da cultura local, 
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do pertencimento e do cotidiano campesino com parte de um território (re)construído pelas 
infâncias que ali vivem. 

Nosso interesse é anunciar esta produção como uma possibilidade de estar, pensar, 
dialogar com crianças, as quais trazem de seus cotidianos experiências e vivências potentes a 
serem problematizadas no âmbito da investigação participativa.Os olhares infantis são fecundos 
aos interesses do campo científico, em especial aos Estudos das Crianças. Este campo prima 
por uma base interdisciplinar do conhecimento que trate as crianças do presente e as traga para 
o lugar de atores sociais, merecedores de espaços de escuta e de diálogo com outros grupos 
geracionais. 

Este estudo, em especial a produção do fotolivro é fruto da participação ativa das 
crianças na pesquisa, os caminhos e as ferramentas metodológicas escolhidas pelos autores 
anunciaram as crianças como colaboradores do processo, as quais representaram através das 
imagens fotográficas/narrativas o cotidiano da vida no campo. O interesse em lançar mão das 
caminhadas com as crianças sinaliza emergentes formas de observar o vivido e o experienciado 
na vida, no trabalho e no lazer do campo. As caminhadas, nesta produção, são fruto de um esforço 
epistemológico, no qual interessa-nos o empoderamento da ação das crianças em contextos 
investigativos, ao respeito ao que dizem e pensam sobre seus contextos sociais e culturais, 
buscamos aproximarmos de suas realidades, potencializando seus modos de comunicação do 
cotidiano no qual pertencem.

 Proporcionar escuta as crianças viabiliza aproximarmos de suas realidades, de seus 
interesses e de anseios como grupo pertencente a sociedade. Portanto o intento em organizar e 
desenvolver este estudo, compilado nesta produção, foi de construir uma via de empoderamento 
e visibilidade às crianças campesinas por meio da fotografia e das narrativas. Estes olhares 
fotográficos traduzem o que há de inédito às crianças, é acima de qualquer análise superficial 
a representação do real, das histórias, das inquietudes e dos interesses de um território visto e 
interpretado pelas crianças.

Nesta direção percebemos o trabalho como um dos grandes eixos de socialização entre 
as crianças e os adultos, estar em contato com a terra, desde a preparação até o plantio, bem como 
conceber os desafios que tangenciam a lida do campo. São processos interpretativos realçados 
pelas crianças, o qual toma por base os movimentos de inserção às “rotinas culturais” presentes 
na localidade (CORSARO. 2011). Em outras palavras, as crianças neste cotidiano experienciam 
o trabalho no campo, dialogam entre si e com os adultos assuntos sobre a agricultura, ouvem 
histórias e memórias de seus descendentes pomeranos sobre o manuseio com a terra, brincam 
nos galpões e entre os canteiros da lavoura de fumo, ou seja, vivenciam o trabalho como prática 
de conhecimento e de sociabilidade. 

Nesse movimento do trabalho como ação entre crianças e adultos, reside um 
conhecimento construído que parte da experiência e de um conjunto de saberes organizados e 
pensados pelos agricultores familiares, e, reinterpretados pelas crianças. Pensar nessas práticas 
de conhecimento é avançar em argumentos propositivos ao campo científico, além de um único 
pensamento como absoluto, verdadeiro e capaz de favorecer respostas possíveis e adequadas 
as instâncias sociais. Propõem-se aproximação a perspectivas interculturais que reconhecem 
as diferenças culturais, a pluralidade de conhecimentos produzidos socialmente e o diálogo 
entre si em proposta a construirmos sociedades democráticas que incorporem outros modos de 
pensar e conhecer além do conhecimento moderno (CANDAU, 2016).  Com isso essas práticas 
de conhecimento oriundos do mundo do trabalho, caracterizam não só ação de subsistência das 
famílias, mas são próprias de conhecimentos heterogêneos, plurais e coletivos. 

Boaventura de Sousa Santos (2010), afirma em seus estudos que vivenciamos um 
processo colonial moderno o qual exclui grupos sociais e suas culturas, subalternizando 
todo e qualquer diálogo entre o conhecimento científico e não-científico. Para isso lança 
dois conceitos que se interligam, “pensamento pós-abissal” e a “ecologia de saberes”, os 
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quais embasam inicialmente os dados deste estudo.  O primeiro concebe, a partir de uma 
dimensão epistemológica, o rompimento com as múltiplas formas ocidentais de pensamento 
e ação, “significa pensar a partir da perspectiva do outro lado da linha”, os quais possuem 
conhecimentos ilegítimos, marginalizados, subalternos e esquecidos, centrado em opiniões, 
crenças, intuição, subjetividades e talvez hipóteses (SANTOS, 2010: 53). A esta imposição 
epistemológica que distancia outras formas de pensar e agir, por meio de um monopólio 
cognitivo, reside “conhecimentos leigos, plebeus, camponeses, indígenas” e eu acrescento há 
também os conhecimentos construídos de forma inventiva e interpretativa oriundo das culturas 
infantis (SANTOS, 2010: 33). 

Com isso a aposta cerca-se de um pensamento “pós-abissal” o qual diverge e confronta 
a homogeneização cultural e cognitiva da ciência moderna, por meio da “ecologia de saberes”, 
baseada no “reconhecimento da pluralidade de conhecimentos heterogêneos (sendo um deles 
a ciência moderna)” através de um movimento interativo, dinâmico e autônomo entre ambos 
(SANTOS, 2010:53). Para que possamos embasar nossas propostas em pensamentos sulistas, 
além de discursos e ações engessadas, é relevante considerar que esta postura epistemológica 
constitui-se em proporcionar outras visões do conhecimento e do que também desconhecemos. 

A reinvenção de outras formas de ser, estar e conhecer o mundo além de lembrá-las 
torna-se um novo pensar, abrem-se brechas para a intercomunicação, vias emergentes de diálogo, 
para as relações interculturais, geracionais e das experiências do conhecimento. Elementos 
estes fecundos quando incorporamos o protagonismo das crianças, em ações investigativas e 
extensionistas, e reconhecemos as múltiplas formas que possuem em comunicar seus cotidianos, 
como proposta intercultural.
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