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Introdução

Este trabalho constitui-se como uma proposta de pesquisa para o Mestrado em
Educação Ambiental, PPGEA-FURG, o qual propõe compreender como as manifestações
culturais e ambientais são produzidas entre as crianças em suas brincadeiras em diferentes
espaços de recreação. A pesquisa vem sendo realizada com crianças da Educação Infantil do
CAIC-FURG. Minha imersão nos diferentes espaços de recreação possibilitou captar as
manifestações culturais e ambientais das crianças, porém respeitando a aceitação do grupo,
estabelecendo acordos para uma participação consentida. Utilizarei como instrumentos
metodológicos a observação participante, anotações em diários de campo, conversas e
aproximações a fim de construir uma pesquisa com as crianças e focada na sua agência,
vozes e pontos de vista.

Com base em levantamento teórico decorrente da produção sobre infâncias e crianças,
percebo o recreio como momento livre de brincadeiras, expressões e manifestações das
culturas de pares das crianças. Portanto, o recreio foi o terreno escolhido para a realização da
coleta de dados com as crianças. Compreendo que, nos diferentes espaços de recreação,
emergem com maior potência às manifestações culturais e ambientais das crianças,
especialmente nas suas brincadeiras.

O referencial teórico-metodológico fundamenta-se nos estudos sócio antropológicos da
infância, aqui compreendido como um campo aberto e pluridisciplinar que dialoga com outros
campos do conhecimento, entre eles o da Educação Infantil e Educação Ambiental, sobretudo
com foco nas pesquisas da infância e com crianças.

Metodologia

O método utilizado nesta pesquisa constrói-se pelo reconhecimento e imersão no contexto
a se investigar, a etnografia com crianças, a qual permite conhecê-las e compreendê-las em
seus contextos e concepções de mundo, para que aconteça uma que priorize os contextos
sociais e culturais vividos pelas crianças nas brincadeiras em diferentes espaços de recreação.

Esta proposta de pesquisa iniciou-se com um projeto piloto que se organiza a partir de
observações e tendo como instrumento inicial de pesquisa o diário de campo. As primeiras
observações de reconhecimento do grupo e do terreno aconteceram durante o período de um
mês, a fim de capturar as manifestações culturais e ambientais vividas entre as crianças em
suas culturas de pares. Foi possível, então, construir hipóteses, estabelecer acordos com o
grupo de crianças  e sistematizar a coleta de dados.

Sendo as crianças protagonistas desta pesquisa, foi necessário uma apresentação e
explicação da proposta ao grupo, a fim de obter seu consentimento em relação a minha
presença em seus espaços de recreação e também a aceitação de sua participação no
processo investigativo. Após consentimento do grupo, dei início às observações focadas nas
interações entre estas crianças durante o recreio, nos diferentes espaços de brincadeiras que
ocupam, buscando compreensões de suas manifestações culturais e ambientais..
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A análise de dados e a categorização serão construídas com base nas pesquisas
etnográficas com crianças e metodologias visuais e participativas (Graue & Walsh, 2003 entre
outros).

Resultados e discussão

Os resultados desta proposta de pesquisa surgem mediante uma análise interpretativa
(GRAUE & WALSH, 2003) dos dados coletados durante as observações. Através do código
escrito utilizado nas primeiras coletas de dados realiza-se a leitura e releitura das mesmas, a
fim de compreender o que tais códigos representam e falam sobre os pressupostos da
pesquisa. Além destes registros outros materiais e fatos naturalmente se tornarão dados a
serem considerados, como por exemplo, desenhos e outros instrumentos que poderão surgir
ao longo da investigação.

Considerações Finais

Para encerrar esta apresentação, cito novamente Graue e Walsh, 2003 com uma frase
que percebo ser a essência da pesquisa com crianças: “O essencial da investigação é alcançar
o invisível através do visível.” ( p.118)

Com este fragmento, identifico o meu processo inicial de investigação com crianças,
respeitando-as e percebendo-as como protagonistas de pesquisa, além de reconhecê-las como
atores sociais, as quais mesmo sofrendo influências do mundo adulto, produzem e reproduzem
a partir disto suas culturas.
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