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1 - Penteando e desarrumando a pesquisa 
 

 

Bianca Santos Chisté 



1  
Penteando e deSarrumando a 

PeSquiSa

Se rodá, fica rodando o céu!
Olha, faz também!
Que massa!

(Pré I, 2012, 3° 20)

Palavras apenas.... Palavras pequenas... 
Palavras, momentos... Palavras...

Iniciarei essa composição com o fragmento do conto 
de Clarice Lispector (1998, p.62): “Criava as mais falsas 
dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felici-
dade. A felicidade sempre iria ser clandestina para mim”. 
Foi por meio dos contos de Clarice Lispector, “Felicidade 
clandestina” e “Cem anos de perdão”, com uma narrativa 
inebriante, que me vi e vivi a experiência de busca da 
menina pelo livro e pela rosa desejada. Lancei-me, por 
meio dessa leitura, rumo ao que seria desejado, incerto, 
inseguro, clandestino. O desejo pelo novo e (des)conhe-
cido me impulsionava em uma busca que sinalizava mais 
para uma travessia, um percurso, do que para um ponto 
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24 BIANCA SANTOS CHISTÉ

de chegada. Instituída de uma intencionalidade a priori, 
que, rigorosamente acreditava, me levaria ao encontro 
da infância por meio da pesquisa, com o sentimento de 
(in)certeza, pela posse do livro, “guiava a promessa do 
livro, nos dias seguintes”, acreditei que poderia medir, 
quantificar, prever, encontrar um caminho seguro, criar 
instrumentos de medição e um método que quantifi-
casse, dando lugar ao experimento fechado, limitado. 
Entretanto, inevitavelmente, precisaria arriscar-me mais 
rumo à aventura da infância, ora como condição humana 
existente em mim, ora como a infância das crianças, ora 
como a infância da escrita que se constitui aqui, ora como 
a infância da pesquisa.

Com um sentimento parecido com o das meninas de 
Clarice Lispector que se lançavam frente ao caminho 
para obter o objeto de desejo, mesmo que esse trilhar 
fosse incerto, cheio de medos, suspense, ansiedade, mas 
também de deslumbramento e subversão diante do livro 
e da rosa desejada, agora era eu que precisava permitir-me 
adentrar em um território “infância, onde medos, dúvidas, 
sensações, ideias, diálogos e encontros, fizessem circular 
medos dúvidas, sensações, ideias, diálogos e encontros” 
(Leite, 2011, p.25). Mas seria eu capaz de me arriscar por 
um percurso tão incerto? De abrir-me à experiência, à 
subversão da ordem, a virar-me pelo avesso, a libertar-me 
das minhas “verdades” e a profaná-las, como fizeram as 
meninas de Clarice?

Fiquei feito boba, olhando com admiração aquela rosa 
altaneira que nem mulher feita ainda não era. E então acon-
teceu: do fundo do meu coração, eu queria aquela rosa para 
mim. Eu queria, ah como eu queria! (Lispector, 1998, p.60)

Assim, passei a perceber que, ao procurar um campo 
de pesquisa para a composição dessa escrita com caminhos 
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e metas definidas e traçadas, o que encontrava era um chão 
que havia se despedaçado, e nessas fendas, nessas abertu-
ras precisava lançar-me, constituir-me, enredar-me. Era 
necessário não contentar em lembrar, inventar, recriar, 
mas também, desejar, sentir, experimentar e embarcar 
em uma viagem rumo ao desconhecido, experienciando 
novos estados.

Caminhando com Clarice e suas meninas, observei que 
a infância em “Felicidade clandestina” e “Cem anos de 
perdão” (Lispector, 1998) configura-se como (re)invenção 
e como possibilidade de um devir. Elas me convidavam a 
deslocar-me, afetar-me, a sair da condição imobilizante 
que hora me encontrava, posta pelo olhar adulto, pelo 
ser adulto. Elas me provocavam a subverter a ordem, as 
regras, as normas, como fez a menina em “Cem anos de 
perdão”. Provocam a entregar-me à infância. Ser afetada, 
tocada, atingida por ela. Desloquei então meu olhar para 
um espaço onde a infância pulsa vibrante, a Educação 
Infantil. Para isso necessário se fez, além do deslocamento 
do olhar, retornar a esse lugar, infância/educação infan-
til, no qual estive durante alguns anos como professora, 
porém, com um olhar quase sempre voltado para o ensinar 
e o aprender. Um olhar voltado para o como e quando fazer, 
era quase, uma ditadura do como e quando, na busca de 
controlar todas as variáreis do trabalho docente.

Nesse retorno, lembrei que minhas inquietações e 
perguntas centravam-se mais no ser professora, na prática 
docente: por que as crianças que frequentavam a educação 
infantil durante três anos chegavam ao final sem estarem 
alfabetizadas? Por que no trabalho com crianças de cinco 
anos repetia-se a mesma proposta curricular desenvolvida 
com as crianças de quatro anos? Por que tinha que repetir 
tudo o que tinha feito no ano anterior com as mesmas 
crianças, da mesma forma? Por que as crianças, ao conta-
rem, pulavam alguns objetos ou os contavam duas vezes? 
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26 BIANCA SANTOS CHISTÉ

Para que fazer exercícios de pintar dentro e fora, em cima e 
embaixo, se os pequenos já sabiam isso? Todos os porquês 
iam em direção do saber fazer, saber ensinar, no qual mui-
tas vezes privilegiavam uma verdade sobre todas as coisas, 
sobre o mundo. Já como professora no ensino superior, 
longe física, mas não afetivamente das crianças, atuando 
com a disciplina de Fundamentos e Prática da Educação 
Infantil e no Grupo de Pesquisa em Estudos Pedagógicos, 
observei durante as conversas em que infância, criança e 
educação infantil estavam presentes, inquietações, medos, 
ansiedades e angústias em relação ao quê, como e quando 
ensinar. Mais uma vez o olhar estava direcionado para o 
conteúdo e a forma e não para as crianças que nos cerca-
vam, para os afetos disparados na relação com elas, para as 
potências e as possibilidades. Era um pensar para técnica, 
para o molde, para o estabelecimento de leis e a melhor 
maneira de cumpri-las, e não um pensar para e com os 
estados e as sensações.

Então, provocada pelo professor César Donizetti 
Pereira Leite, pelas meninas claricianas e por novas leitu-
ras (Kohan, 2005, 2007; Agamben, 2005, 2007; Larrosa 
2002, 2010), lançava-me na aventura de ouvir, observar 
e olhar para e as crianças, na busca do que me afetasse, 
me tocasse, me atingisse e me provocasse. Na medida em 
que me lançava nas leituras e no movimento de pensar 
a infância, fui sendo afetada pelo que esse encontro me 
despertava. Ao me entregar, sobretudo às leituras, fui 
constituindo outras possibilidades de pensar a infância 
por um caminho até então desconhecido. Nessa direção, 
inserida no espaço da educação infantil, fui sendo afetada 
pelas coisas que via e ouvia, fui observando que:

• o espaço da educação infantil é transformado 
em espaço com características de um ensino 
fundamental;
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• as crianças realizam sempre as mesmas atividades, 
quando essas são direcionadas por um adulto;

• há controle em relação às crianças, principalmente 
quando elas estão em sala de aula e no refeitório;

• o trabalho individualizado é muito valorizado;
• o trabalho com a matemática centra-se na deno-

minação das formas geométricas (triangulo, 
retângulo, quadrado e círculo), nos números de 
zero a nove, por meio da oralidade (a professora 
fala, as crianças repetem – crianças aprendem);

• as crianças veem as mesmas coisas, da mesma 
forma, nos três anos consecutivos na educação 
infantil.

• quem dá conta da tarefa é parabenizado pelo 
sucesso individual e quem não dá, não a chega ser 
ridicularizado abertamente, mas é público o fato de 
não ter feito a tarefa do jeito que “deveria”;

• o jogo é utilizado como recurso didático e está, 
quase sempre, relacionado à temática do sistema 
de escrita;

• trabalho centrado nos “conteúdos” descritos no 
planejamento anual: acabou os “conteúdos” não 
tem mais o que ensinar;

• a organização da escola, da sala, das coisas, é cen-
tralizada nas necessidades dos adultos e não das 
crianças;

• algumas crianças já são rotuladas com dificuldades 
de aprendizagem.

Entretanto, sentia-me incomodada, parecia que eu 
traía meu olhar, que ainda não estava vendo, que o olhar 
me escapava. Para arriscar-me a deslizar por um caminho 
fluído, aquoso, para olhar a infância, para ser atravessada 
pela infância, precisaria romper com a “herança”, com 
tudo que era demasiado pesado, deixar pela estrada as 
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coisas que me impediam, seguravam, asseguravam, acor-
rentavam. Era preciso abandonar o cais, o porto seguro 
de águas tranquilas, recolher a âncora, precisava não só 
me sentir clandestina, mas me tornar clandestina, atuar 
na clandestinidade, como as meninas de Clarice. Foi com 
essa sensação de clandestinidade que pensei em:

• compreender as relações existentes entre infância e 
experiência matemática na educação infantil;

• investigar na dinâmica dos espaços da educação 
infantil o que escapa aos olhos da professora, 
buscando identificar os modos de tradução das 
profanações infantis;

• entender de que maneira as crianças fogem de expe-
riências sem sentido e significado para elas, como 
elas ressignificam essas situações e como produzem 
seus significados;

• identificar as linhas de fuga que as crianças utilizam 
para escapar criar, inventar e recriar outros e novos 
sentidos para as experiências matemáticas.

A sensação de clandestinidade persistia, grudava-me 
como uma gosma cada vez mais crescente. Ao adentrar 
o espaço da educação infantil em busca do registro, da 
captura do que posteriormente seriam os “dados” da 
pesquisa, sentia-me novamente ocupando um espaço 
que não residia mais. Medo, insegurança, desconforto, 
incerteza me assolavam. Colocar crianças de quatro a cinco 
anos para fazerem os registros por meio da filmagem, ini-
cialmente foi apavorante. Às vezes fui acometida por um 
verdadeiro pavor. Perguntava-me inicialmente: será que 
isso dará certo? O que encontrarei nos registros delas? E se 
eu não encontrar algo para pensar a matemática?

Então, em nove meses, de abril a novembro, duas 
vezes por semana, durante duas horas com cada grupo 

Infancia_imagens_e_vertigens__[MIOLO]__Graf_v1.indd   28 14/01/2016   22:21:12



INFÂNCIA, IMAGENS E VERTIGENS 29

de criança, ora pela manhã, ora à tarde, crianças, profes-
soras e eu nos encontrávamos para vivenciarmos alguns 
momentos juntas. As crianças utilizavam a câmera ora 
como artefato que filma, capta a imagem, ora como um 
brinquedo, ora como um simples objeto em suas mãos. 
As imagens, produzidas pelas crianças longe do olhar 
direcionado do adulto, apresenta momentos em que elas 
focavam o vazio, o chão, o nada, o grupo que brinca, a 
singularidade da natureza, ou simplesmente olhavam, 
filmavam sem se prenderem ao que estavam filmando. 
Falavam e faziam coisas que perto do adulto ficariam inibi-
das de falar e fazer, brigavam, imitavam situações em que a 
câmera estava presente (jornal), exploravam a câmera com 
elas mesmas (explorando seu corpo), se olhando, fazendo 
caretas. Muitas vezes parecia que a câmera era parte do 
corpo, era o próprio corpo.

Quanto ao uso do artefato, revezavam-se para escolher 
quem seria a próxima a usar a câmera, cantavam o verso 
“Mamãe mandou eu escolher esse daqui. Abacaxi, não 
faz xixi na cama do Didi”, ou anunciavam simplesmente 
quem seria a próxima da vez. Orientavam entre si o uso 
do instrumento. Algumas vezes, para algumas crianças, 
brincar era mais importante do que operar a máquina. 
Foi ora operando, ora brincando, ora simplesmente segu-
rando uma coisa qualquer em mãos que as vivências e as 
experiências das crianças foram filmadas, mesmo que, na 
maioria das vezes, elas não tivessem intenção de fazê-lo.

Eu fiz assim, eu fiz assim, eu aperto aqui fica longe, se eu fiz 
assim eu vejo você perto.
Olha se eu rodá, rodá, rodá, fica rodando o céu!
Eu to com dor de mão.
Eu to vendo você de longe. O que isso sineguefica? Pergunta-
-me ao ver a imagem embaçada.
A minha mão tá muito mole.
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Agora deixa eu camerar!
Filma eu! Faz um quadrado das caras. (Pré I e II, 2012)

Pensava eu, de posse das imagens, das filmagens 
feitas pelas crianças, que percorreria um caminho menos 
íngreme, menos sinuoso, menos duvidoso. Ledo engano. 
Muitas dúvidas e incertezas habitavam sempre o meu 
silêncio, interrompendo-me e me perguntando: qual 
direção tomaria? Ao mesmo tempo em que me sentia 
ameaçada pela incerteza, a mesma incerteza me seduzia, 
me fascinava, me atraía cada vez mais a lançar-me rumo 
ao desconhecido. Sentia-me a própria menina de Clarice 
(Lispector, 1998, p.10) diante do objeto de desejo: “Era 
um livro grosso, meu Deus, era um livro para ficar vivendo 
com ele, comendo-o, dormindo-o e completamente acima 
de minhas posses”. E eu podia me colocar a caminhar, 
me colocar a trilhar o percurso sem rumo, sem ponto de 
chegada, e dizer como disse a menina de Clarice (Lispec-
tor, 1998, p.11): “é tudo o que uma pessoa, grande ou 
pequena, pode ter a ousadia de querer”.

Então, mais uma vez instigada pelo professor César 
Leite, pelas conversas no grupo I-m@go,1 pelas leituras 
(Kohan, 2005, 2007; Rancière, 2009, 2012; Agamben, 
2005, 2007; Larrosa, 2002, 2010; Deleuze, 1997, 2011; 
Deleuze; Guattari, 1992, 2010) desloquei meu olhar para 
as produções imagéticas das crianças em busca do que 
me tocasse, do que me afetasse, do que mexesse comigo, 
do que me proporcionasse borbulhas no estômago. As 
imagens produzidas pelas crianças convidavam a pensar, 
convidavam a pensar a infância e a criança, convidavam a 
pensar, nesse emaranhado de coisas, a matemática. Mais 
que isso: ajudada pelos trabalhos do professor César 

 1 Laboratório da Imagem, Experiência e Criação da Unesp, campus 
de Rio Claro.
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Donizetti Pereira Leite, a produção de imagens por 
crianças me convidavam a pensar em uma pesquisa que 
não fosse previamente traçada, que não fosse previamente 
pensada, que não fosse previamente objetivada, mas me 
levava a pensar a pesquisa como experiência.

Mais uma vez a falsa seguridade abalava-se, pois a pes-
quisa aqui não era mais um lugar seguro, de reflexões sobre 
e a partir de, lugar onde lemos as imagens, interpretamos 
os dados e os analisamos. Mas se constituía como um lugar 
incerto, pouco preciso, pouco objetivo, lugar onde tenta-
mos pensar com as imagens, pensar com a infância, pensar 
com as crianças, pensar com as sensações. Uma pesquisa 
retirada do previsto, do calculável, um lugar de abertura, 
um lugar de vertigem, de corpos que se misturam, que 
se melecam, se lambuzam, se gosmeiam, de corpos que 
se encontram, uma pesquisa que se constitui como expe-
riência, uma pesquisa infantil, uma infância da pesquisa, 
pois “pesquisar com crianças é um convite à abertura, ao 
deslocamento de lugares e tempo” (Leite, 2011, p.115).

Na quase (in)certeza de que portava um objeto ilegal, 
lancei a cometer a maior das infrações: distanciar-me, 
como diz Agamben (2005), do projeto que funda a ciên-
cia moderna, a expropriação da experiência. Ou seja, 
distanciar-me da busca por um caminho seguro, dos 
instrumentos de medição, da quantificação das impres-
sões sensíveis, da homogeneidade, do consenso, do 
genérico, do que pode ser estruturado, aplicado e mesmo 
previsível. Arriscar-me sem rumo à abertura do novo, 
ao desconhecido, ao que será dado a conhecer, mesmo 
perguntando-me infinitamente, afinal de contas para onde 
vou? “Quem sou eu? Ah esse é o grande enigma!” (Car-
roll, 2002, p.21). Fui povoada, então, por uma infindável 
felicidade, uma infindável felicidade clandestina, “não era 
mais uma menina com um livro: era uma mulher com seu 
amante” (Lispector, 1998, p.12).
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Vai logo que a bateria tá
acabando, bateria tá acabando
vai logo.
Oh! Três minutos pra bateria
acabar, três minutos.
Começa logo, agora dois
segundos, dois minutos.
Tá acabando a bateria?
Tá, só um minuto agora!2

(Pré II, 2012, 11° 8)

Intimidade ex-posta

A pesquisa com infância, com crianças, uma pesquisa 
como experiência, convida para travessias que inquietam, 
bem para além da última curva do rio e levam a pensar 
a intimidade, a intimidade das coisas, com as coisas, do 
mundo, com o mundo, dos seres, com os seres. Em um 
de seus poemas, Manoel de Barros (2010, p.67) nos diz: 
“A gente descobre que o tamanho das coisas há de ser 
medido pela intimidade que temos com as coisas [...]. 
Assim, as pedrinhas do nosso quintal são sempre maiores 
do que as outras pedras do mundo. Justo pelo motivo da 
intimidade”. Poderia dizer que as pedrinhas do quintal 
em Manoel de Barros são tanto maiores e maiores que 
as maiores pedrinhas do mundo, mesmo sendo menores 
justamente pela relação íntima entre o poeta e a pedrinha, 
e as pedrinhas. Parece que as pequenas coisas, as coisas 
pequenas, as coisas minúsculas são enormes quando a 
habitamos, quando a conhecemos com profundidade, 
quando olhamos sua interioridade.

 2 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=dVrc 
VTn6I0g>.
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No mundo em que vivemos a intimidade está normal-
mente ligada com os sentimentos de afeto entre pessoas 
em um relacionamento. A intimidade nos leva a ações e a 
sensações muitas vezes impulsivas: correr para o abraço, 
correr ao encontro, desejo de estar sempre perto, sempre 
junto, ser atrevido e ousado, agir impulsivamente; e outras 
nem tanto: trocar confidências, descansar recostado no 
peito ouvindo o coração bater, compartilhar coisas que 
normalmente não compartilhamos com outras pessoas, 
correspondência entre olhares e gestos. A intimidade cria 
laços e vínculos, sustenta relações, gera um elo, um con-
tato, uma tensão, um movimento. Propicia proximidade 
e cumplicidade, um caminho possível para conhecer o 
outro, os seres, as coisas, o mundo. Entre afetos e sensa-
ções a intimidade permite que você toque com os olhos, 
com a pele, com as mãos, com o gesto, com o corpo, com 
as palavras desengavetadas.

Pensar em intimidade é pensar em relações, em 
aproximações, em interioridades, em profundidade, em afi-
nidades. A intimidade parece ser algo que de alguma forma 
está entre as coisas, entre o mundo, entre os seres; tangencia 
os seres, invade espaços, dispara afetos, e ao mesmo tempo 
nos oferece um olhar onírico das coisas, um olhar invertido 
das coisas. É também postuladora de devaneios, pois, já nos 
dizia Bachelard (1990, p.11) “são os devaneios que nos dão 
todos os tesouros da intimidade das coisas”. A intimidade 
é a descoberta de um mundo escondido, no qual entramos 
sem cerimônia, com uma frase de acolhimento, onde um 
universo nos é revelado, e “vemos o avesso das coisas, a 
imensidão íntima das pequenas coisas” (ibidem, p.12).

Olha aqui a mãe, a mãe formiga!
Aqui as formigas, as formigas aqui!
Ta vendo elas Raissa, ta vendo elas?
Ele pego, eca, é uma bolinha.
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Não pode comer barata, que nojo!
Coitada da baratinha!
Gava ela, gava, gava ela pra gente vê.
Tá vendo ela? Aqui, aqui!
Ah, não dá!
Vamos achar aranha gente, vamos achar aranha!
Já to ficando enjoado.
Vamos achar a casa da aranha!
Mas cadê a dona baratinha?
Vamos ver o pauzinho, se ele tá mais gande! (coloca o pau-
zinho na frente da lente da filmadora)
Haha!!! Ele tá gande!
(Pré I, 2012, 5° 7)

O olhar de intimidade escapa à passividade da visão. 
É uma certa intimidade que se intensifica quando o desejo 
de olhar alia-se à imaginação criadora, inventiva, pois ela 
potencializa os detalhes, o menor, o pequeno, o ínfimo, 
o que se esconde, as pequenas coisas que não se vê, não 
se percebe de imediato, até mesmo o oculto. É o modo 
como olhamos as coisas, os seres, o mundo. Para ver as 
miudezas, aquilo que é minúsculo, aquilo que habita a 
interioridade das coisas é preciso estar à espreita, vigiando, 
sensível ao encontro, atento àquilo que se passa entre as 
coisas, entre os seres, entre o mundo, com um olhar aberto 
para ver o que não é visível, o que não está dado, para se 
espantar, se encantar, delirar, imaginar, porquanto, nos 
dirá Bachelard (1990, p.14), “a imaginação é uma louca 
esperança de ver sem limite”. Por meio da intimidade é 
possível expor-se, desnudar-se, desarmar-se, fragilizar-
-se, fortificar-se, perder o pudor, a vergonha, o brio. Uma 
pessoa de intimidades (com ela, com os outros, com outros 
corpos) é uma pessoa exposta, que se coloca ao sabor de 
experienciar novas coisas, novas aventuras, por isso, uma 
pessoa que corre riscos, que pode estar sempre em perigo.
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A intimidade está relacionada à própria exterioridade 
do ser, quanto mais íntimo posso ser, mais me exponho, 
mais vulnerável me torno diante do outro, por isso, ela 
tem a ver com entrega, com confiança, com afinidades, 
com ousadia, com acolhimento: a intimidade é a própria 
exposição. Tem algo na relação com outro que nos permite 
desnudar-nos, expor-nos, que desperta um sentimento de 
confiança. Seria como se um ímã atraísse, com uma força 
em sentidos divergentes ou convergentes. Ora me mani-
festo, ora me escondo, ora me fecho, ora me abro, esses 
movimentos de fechamento e abertura, diz Bachelard 
(1978, p.342) “são tão numerosos, tão frequentemente 
invertidos, tão carregados de hesitação, que poderíamos 
concluir por esta Fórmula: o homem é um ser entrea-
berto”. É nesse entre, entre um jogo de forças, que nem é 
da ordem do dentro, nem tampouco da ordem do fora, que 
tenciona a ideia de pesquisa e intimidade. Ou seja, pensar 
intimidade e pesquisa, e ainda uma pesquisa experiência, 
uma pesquisa infantil, não é dizer de um mundo de intimi-
dade, de colocar-me sempre à vista, sempre intimamente, 
de maneira profunda, interiorana e pessoal, mas se fazer 
atravessada, para ser atravessada pela infância, pela infân-
cia do mundo, pela infância das crianças, fazendo-me sair 
dos limites, para diluir em composição com esse mundo 
infantil a mim apresentado.

Pensado nisso, enquanto as crianças se esbeiravam, 
se encostavam, se roçavam, se expunham, professoras e 
eu, procurávamos nos aproximar. Mesmo elas abrindo 
as portas da sala de aula o desconforto pairava no ar. Não 
saberia dizer se o desconforto maior era meu ou delas, 
somente que ele existia e era real. Eu era estrangeira 
naquele lugar. A sensação de que invadia um espaço se 
atenuou ao longo dos oito meses em que estive na escola. 
Mesmo dizendo que meu olhar se direcionaria para as 
crianças, elas pressentiam, sabiam interiormente, que 
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seria impossível não se exporem. Era como se eu não 
tivesse permissão para violar os segredos ocultos daquele 
espaço, era como se eu fosse ver o que não deveria ser visto: 
a prática docente, as ideias, a relação com as crianças; era 
como se as intimidades estivessem sendo “reveladas”, 
questionadas ou até mesmo ameaçadas. A intimidade 
também pode ser protegida: dou espaço ao outro, permito 
que o ele me invada até onde desejo que me veja, me olhe, 
me desvende, me desnude, tal como o espaço do armário, 
em Bachelard (ibidem, p.248), no qual somente o que é 
permitido é colocado dentro, pois “o espaço interior do 
armário é um espaço de intimidade, um espaço que não se 
abre à toa”. Conforme os vínculos e a proximidade foram 
se constituindo, o distanciamento tornara-se menor, 
parecia às vezes haver uma certa empatia no ar. Parece que 
diante da intimidade ameaçada elas tentavam restabelecer 
sempre o “equilíbrio” do espaço habitado, isso diminuía o 
meu desconforto, a minha tensão, os meus conflitos, por 
ocupar um lugar que não era meu.

De certa maneira éramos cúmplices da inseguridade 
que nos habitava, talvez essa cumplicidade nos aproxi-
mava e permitia aproximar-me das crianças, e com isso 
a estrangeira foi sendo acolhida. Contudo, foram elas, as 
professoras Chronilda3 (formada em Pedagogia, e com 
23 anos de atuação só na educação infantil) e Chronalda 
(pedagoga, com 5 anos de docência, todos na educação 
infantil), responsáveis pelo contato com os pais, pelo 
consentimento dos pais com a filmagem das crianças, até 
mesmo atuando no convencimento de alguns. Mas, o des-
conforto, a sensação de estrangeiridade diminuía quando 
as crianças ocupavam os espaços abertos (área coberta, 
parque de areia, área descoberta), fora das quatro paredes 

 3 Os nomes das professoras, das turmas de crianças do pré-escolar I 
e II, foram escolhidos em homenagem a Khronos, deus do tempo.
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(sala de aula e refeitório), o que ocorria todos os dias depois 
da primeira hora e meia de aula, pois as crianças rompem 
com a estrangeiridade das coisas, das relações, dos espa-
ços, dos afetos.

Parece que com crianças, com as crianças desse tra-
balho, crianças de quatro a cinco anos, a intimidade se 
instalou como um imã que atrai em sentido positivo. 
Parece que as crianças são dadas a intimidades. Elas, as 
crianças me apresentam infinidades de intimidades, é 
impossível falar e pensar nas crianças e em intimidade, 
sem falar e pensar nas multiplicidades de sensações, 
afetações e sentidos que elas me provocaram, me pro-
vocam. As crianças pareciam grudes, chicletes, pois era 
somente adentrar ao recinto da escola, da sala de aula e 
vinham alvoroçadas em minha direção, se encostando, se 
recostando, se aninhando por perto. Olha o que eu trouxe! 
Olha a minha agenda! Olha, eu me machuquei! Olha o meu 
carrinho! Olha, eu tenho maquiagem! Olha, eu fui na festa! 
Olha o que eu encontrei!

As crianças nos convidam a olhar, a olhá-las. Poderia 
dizer que esse é um convite à intimidade. Um convite 
a enxergá-las, a enxergar o mundo com a sensibilidade 
própria da infância, da criança. Sentia-me, todo o tempo, 
convidada a compartilhar suas descobertas, seus achados, 
suas curiosidades, seus medos, seus anseios, suas alegrias, 
suas raivas, suas impaciências, seus desgostos, suas insa-
tisfações. É um convite a retornar à infância, à infância 
das coisas, à infância dos seres, a infância do mundo, à 
infância da língua. Quem vai camerar hoje? Deixa eu came-
rar! A minha mão esta doendo de mole! Chegou o filmador! 
Filmeimagdol! Somente a proximidade entre os seres, as 
coisas e o mundo abre a possibilidade de vermos o quanto 
misteriosos são os nossos mistérios.

As crianças provocavam uma relação íntima, efetiva, 
afetiva não só com o ser pessoa, mas com as coisas. Ou seja, 
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os corpos-crianças de posse da câmera filmadora, para 
que filmassem sem orientação prévia de minha parte, sem 
roteiro, parece que eram sugados, misturados pelo corpo-
-câmera, tornando assim, outros corpos. Como nos diz 
Leite (2013, p.9) “corpos produzindo corpos outros, são 
corpos derivando nas câmeras, das câmeras, são corpos-
câmeras se produzindo em camerascorpos, corpos zooms, 
corpos quebras, corpos cenas, corpos montagens”. A inti-
midade das crianças com a câmera filmadora era tamanha 
que muitas vezes, tanto nós, quanto elas confundiam-na 
com o próprio corpo, levando-as às vezes a não saberem 
com que mão pegar, a errarem ao se tocarem, era como 
se na bagunça de corações, o sangue errasse de veia e se 
perdesse nos apresentando uma intimidade infantil. Uma 
intimidade que nos apresenta a câmera sendo usada como 
extensão do próprio corpo. Ela desaparece como equi-
pamento de filmagem e aparece como corpo, corpo que 
explora e descobre o espaço, o tempo, o mundo, os seres.

Desnorteada, pois, já confundia tantas pernas que não 
sabia (e ainda não sei) qual caminho seguir, como poetisa 
Chico Buarque de Holanda (2006), com um olhar que 
não mais verificava, mas que se espantava com o que se 
abria diante dele; fui me lançando, me entregando, me 
afetando, até mesmo me perdendo no que surgia, no que 
emergia das experiências vividas pelas crianças, fui sendo 
atravessada pela infância que habita as crianças. Mariano 
(Couto, 2003, p.46), nos diria, “Dormir com alguém é a 
intimidade maior. Não é fazer amor. Dormir, isso que é 
íntimo. Um homem dorme nos braços de uma mulher 
e sua alma se transfere de vez. Nunca mais ele encontra 
suas interioridades”. E foi assim que, “dormindo” com 
as crianças, com a infância, com as imagens me des-achei 
de minhas interioridades, me des-achei de mim mesma, 
me des-achei no e pelo caminho. Minha intimidade foi 
invadida, foi violada. Dei para ter desvarios, devaneios, 
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delirar. Vida existida por excelência, transbordada, 
vazada, evidenciada, exposta, mas, quem sabe, igualmente 
compartilhada pela intimidade com os espaços, com os 
tempos, com o mundo.

Se ao te conhecer, dei pra sonhar, fiz tantos desvarios
Rompi com o mundo, queimei meus navios
Me diz pra onde é que inda posso ir

Se nós, nas travessuras das noites eternas
Já confundimos tanto as nossas pernas
Diz com que pernas eu devo seguir
(Holanda, 2006, p.299)

As produções imagéticas das crianças são um convite 
à intimidade; convidam-nos a entrar nela, a entregar-se a ela 
sem reservas, a invadir seu espaço, a arrebatar-se, a deslum-
brar-se, a excitar-se, para com isso, possamos juntos, com 
ela, delirar, variar, ir para além dela. As imagens infantis 
nos exigem um envolvimento íntimo, um abandono, uma 
entrega infantil. Convidam-nos a pensar com elas. Pensar 
com as imagens, pensar além delas é olhar atento, é des-
locamento, são outras travessias. Olhá-las, pensar com as 
imagens infantis não é criar um campo onde estão ali para 
analisá-las, interpretá-las, mas recolher-se na intimidade 
daquilo que dá o que pensar. É demorar-se nisso. Pensar 
com e para além delas é entrar e demorar, se perder na 
profundidade ou como diz Larrosa, (2010, p.142) “[...] 
é trazer o dito à proximidade do que fica por dizer, trazer 
o pensado a proximidade do que fica por pensar, trazer o 
respondido a proximidade do que fica por perguntar”. É 
nos desprendermos de nós mesmos, numa atenção esten-
dida quase até o “limite que paradoxalmente, coincide 
com uma máxima intimidade com nós mesmos” (Larrosa, 
2010, p.48).
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Os encontros não foram somente com as professoras, 
com as crianças, com as infâncias, com as infâncias das e 
nas crianças. Aproximei-me, fui afetada, tocada e também 
atravessada por ideias e pensamentos, entre eles destaco 
os pensamentos de Leite (2011, 2013) – meu primeiro 
enamoramento, Deleuze (2011), Agamben (2005), Kohan 
(2005, 2007), Rancière (2009, 2012), Bachelard (1978, 
1990), Barros (2010, 2013), Gallo (2009), os quais me 
possibilitaram estabelecer uma conversa com a infância, 
com a criança, com a matemática e com a educação. Esses 
encontros fizeram gerar ainda uma intimidade minha 
com eles? Acho que ainda não. Entretanto... a intimidade 
começa com encontros.

A ciência pode classificar e nomear os órgãos de um sabiá, 
mas não pode medir seus encantos.
A ciência não pode calcular quantos cavalos de força existem 
nos encantos de um sabiá.
Quem acumula muita informação perde o condão de adivi-
nhar: divinare.
Os sabiás divinam. (Barros, 2013, p. 316)

Dessa maneira, as produções imagéticas das crianças 
como convite a abertura, à intimidade são movimentos de 
criação, movimentos de imaginação, de devaneios e mui-
tos delírios. São imagens que nada dizem ou dizem muito, 
imagens incômodas, vertiginosas, enjoativas, desfocadas, 
embaçadas, vazias, escuras, cansativas, trêmulas, paradas, 
corridas, rápidas, lampejos de imagens, mas que nos con-
vidam a pensar com elas, para além delas. As produções 
imagéticas nos convidam a pensar a partir do exercício do 
olhar das crianças, possibilidades de pensar a infância, a 
criança e a matemática com um olhar criança, de desco-
berta, de invenções, de criações e com isso, com as imagens 
infantis, pensar algumas travessias do universo infantil.
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Fui então provocada a pensar no corpo, nos corpos, 
corpos que pulsam, corpos que pensam, corpos como potên-
cia, potência de vida. Corpos coexistindo no mundo em 
uma conosco em uma intimidade inebriante. Fui também 
incitada a pensar em uma matemática que está na origem, na 
origem das coisas, do mundo, na origem do pensamento, e por 
isso está no começo, por isso, incompleta, por isso, experiência. 
Ligada a despropósitos, ao jogo, à brincadeira, às fabulações 
e às profanações. Uma matemática que me parece opera em 
outra lógica, quem sabe sem lógica, quem sabe ainda opera 
em outra coisa que não seja necessariamente lógica.

Todos os caMinhos, neNhum caminHo... 
eXperiÊncia

Tomarei como ponto de continuidade dessa compo-
sição o poema de Manoel de Barros, ele me provoca a 
pensar a pesquisa, a experiência e a infância. Parece-me 
que o poeta pantaneiro questiona a validade da razão, 
desmistifica a ciência como discurso supremo e sua visão 
alimentada estritamente pela objetividade da realidade. 
Ao dizer que “a ciência pode classificar e nomear os órgãos 
de um sabiá, mas não pode medir seus encantos,” Barros 
estaria perguntando à ciência como técnica impotente 
diante de um ato maior: o divinare? É a proximidade com 
as coisas pequenas, com as coisas desimportantes, com a 
natureza, com as coisas do chão, que normalmente não 
chamam a atenção que Barros nos apresenta uma possibi-
lidade de olhar o mundo com uma lente desobjetiva. É essa 
intimidade intensiva de experiência, essa proximidade 
com as coisas, esse olhar sensível que o faz transgredir o 
pensamento racional.

Agamben (2005) e Benjamin (1994) indicam o empo-
brecimento da experiência na modernidade e a fuga do 
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homem moderno a experienciar qualquer coisa. Mesmo 
cercados na vida cotidiana por uma série de eventos, 
estamos quase sempre alheios ao que nos passa, ao que 
nos toca, ou seja, nenhum deles torna-se experiência. 
Benjamin (1994, p.116), nos diz ainda, a pobreza de expe-
riência impede o homem “a partir para frente, a começar 
de novo, a contentar-se com pouco, a construir com pouco, 
sem olhar nem para a direita nem para a esquerda”. O 
homem moderno, para Benjamin, não aspira por novas 
experiências, pelo contrário, ele quer libertar-se de qual-
quer acontecimento, de qualquer encontro, de qualquer 
situação em que possa ser tocado, afetado.

Será que com isso, nos escondemos por trás de másca-
ras que nos protegeriam de nós mesmos, da nossa pobreza 
interna e externa, da nossa impenetrável e inexpressiva 
vida? Parece que a ausência de experiências dociliza nossos 
corpos e nossos pensamentos tornando-nos inertes frente 
à vida, frente ao mundo, frente às coisas e aos seres. Ben-
jamin (1994) e Larrosa (2002) postulam que a experiência 
requer um momento de interrupção, um momento de 
ócio, requer o desaceleramento rítmico da vida, requer 
que nos ocupemos das coisas que não podem ser vendidas 
no mercado, que fujamos do pragmatismo. Sendo que, 
distantes dessa relação utilitarista da vida, do mundo e 
das coisas torna-se possível transver o mundo, vê-lo para 
além do que os olhos naturais podem ver. Neste sentido, 
Larrosa (2002, p.24) expressa:

A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça 
ou nos toque, requer um gesto de interrupção, um gesto que 
é quase impossível nos tempos que correm: requer parar para 
pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais 
devagar, olhar mais devagar, e escutar mais devagar; parar 
para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, 
suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, 
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suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a 
delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos 
acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a 
arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo 
e espaço.

É o distanciamento com a experiência primeira, com a 
experiência de fonte, com a experiência sensível que aco-
meteu o homem moderno e tanto Benjamin (1994) quanto 
Agamben (2005), como Larrosa (2002) chamam a nossa 
atenção. No mundo contemporâneo onde tudo é muito 
rápido, onde não vivemos mais o tempo presente, nem 
narramos mais o passado, aonde as informações e as novi-
dades nos chegam cada vez mais velozes e com a mesma 
velocidade são descartadas e superficiais, onde o trabalho 
nos ensoberbece e devora todo o nosso tempo, não há 
tempo para contemplações, para o olhar sensibilizado, 
para experienciarmos o mundo, os seres, as coisas. “É 
como se estivéssemos privados de uma faculdade que nos 
parecia segura e inalienável: a faculdade de intercambiar 
experiências” (Benjamin, 1994, p.198). O distanciamento 
do homem à experiência e sua recusa em experimentá-la 
tem o levado a preferir, como anuncia Agamben (2005, 
p.23) “que seja a máquina fotográfica a ter experiência 
delas”.

Difícil fotografar o silêncio.
Entretanto tentei. Eu conto:
Madrugada, a minha aldeia estava morta.
Não se via ou ouvia um barulho, ninguém passava entre as 
casas.
Eu estava saindo de uma festa.
Eram quase quatro da manhã.
La o silêncio pela rua carregando um bêbado.
Preparei minha máquina.
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O silêncio era um carregador?
Estava carregando o bêbado.
Fotografei esse carregador.
Tive outras visões naquela madrugada.
Preparei minha máquina de novo.
Tinha um perfume de jasmim no beiral do sobrado.
Fotografei o perfume.
Vi uma lesma pregada na existência mais do que na pedra.
Fotografei a existência dela.
Vi ainda um azul-perdão no olho de um mendigo.
Fotografei o perdão.
Olhei uma paisagem velha a desabar sobre uma casa.
Fotografei o sobre.
Foi difícil fotografar o sobre.
Por fim eu enxerguei a nuvem de calça.
Representou pra mim que ela andava na aldeia de
braços com Maiakovski – seu criador.
Fotografei a Nuvem de calça e o poeta.
Ninguém outro poeta no mundo faria uma roupa
mais justa para cobrir sua noiva.
A foto saiu legal. (Barros, 2013, p. 351, destaques da autora)

A experiência tornou-se algo questionável, duvidoso, 
contestável, uma via incerta para conhecermos o mundo, 
pois ela origina-se dos sentidos e nada mais insólito, instá-
vel e incoerente do que os sentidos, por isso a experiência 
é condenada. Da desconfiança em relação à experiência 
nasce a ciência moderna. O caráter tecnicista que se ins-
taura, na e por meio dela, exige previsibilidade, certeza, 
comprovação, rigor quantitativo, exatidão, caminho 
seguro e instrumentos de medição, deslocando, como 
diz Agamben (2005, p.26), “a experiência para fora do 
homem e entregando-a aos instrumentos e aos números”. 
Com isso, muda-se o sentido de experiência e passa ser 
sinônimo de experimento, pois este sim é compatível 
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com a certeza das exigências científicas, fundamentais 
ao método científico moderno. Agamben (2005, p.25) 
ainda diz:

A experiência se ocorre espontaneamente, chama-se 
acaso, se deliberadamente buscada recebe o nome de expe-
rimento. [...] a verdadeira ordem da experiência começa por 
acender o lume; com este em seguida, aclara o caminho, ini-
ciando pela experiência bem disposta e ponderada e não por 
aquela descontínua e às avessas; primeiro deduz os axiomas 
e depois procede a novos experimentos.

O conhecimento adquirido por meio da experiência 
tradicional (como assim era chamada por Montaigne), 
não é mais aceito, pois é alcançado através das relações 
sensíveis do homem com o mundo, e isto é algo dis-
forme, inconstante, irreal e incerto. A busca pela certeza, 
pelo conhecimento “certo e verdadeiro”, pela “verdade 
eterna”, pela neutralidade aproxima a experiência à 
ciência, ao lugar do método, ao lugar do experimento, a 
experiência agora é algo calculável, verificável, interpre-
tável, e por assim ser, o conhecimento da razão. Instala-se 
aqui a unicidade, uma nova relação entre conhecimento 
e experiência, referindo essas duas esferas a um único 
sujeito, ao mesmo tempo em que hierarquiza conheci-
mentos e saberes ao atribuir-lhes valores como racionais e 
irracionais. Dessa forma, a experiência perde a sua autori-
dade, como Agamben (2005, p.26) anuncia, “a experiência 
é incompatível com a certeza, e uma experiência que se 
torna calculável e certa perde imediatamente sua autori-
dade. Não se pode formular uma máxima nem contar uma 
estória lá onde vigora uma lei científica”.

Desde a modernidade o mundo da ciência é o mundo 
das formas, da construção do conhecimento verdadeiro, 
da seguridade, da certeza, do método a priori. Parece que 
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nesse lugar não há espaço para as incertas, para a expe-
riência, o inesperado, o intempestivo, para a sensibilidade, 
que atravessa o corpo, o olhar, os sentidos. Mata-se o 
mistério, a dúvida. Clareto (2011, p.19) nos diz “Em águas 
sempre-claras-e-quentes, no conforto do translúcido, a 
razão-luz empreende a pesquisa que categoriza conhe-
cimentos verdadeiros. A representação se presta a essa 
categorização: ela purifica, reduz as formas a uma iden-
tidade”. Entretanto, o mundo, os seres, as coisas não são 
constituídos somente de formas instituídas, mas, pontes 
moventes, desertos moventes povoados por intensidade e 
velocidades, onde o tempo e o lugar mais longínquo são 
aquis e agoras.

Entretanto, mais uma vez, Manoel de Barros nos 
provoca a pensar as limitações das exigências científicas, 
quando ele diz “a ciência não pode calcular quantos cava-
los de força existem nos encantos de um sabiá. Quem 
acumula muita informação perde o condão de adivinhar: 
divinare”. A informação anula nossas possibilidades de 
experiência, de experienciar o mundo; ela, a informação, 
atrofia a experiência. É a aproximação com mundo, com 
os seres, com as coisas, é o olhar atento e sensível, é olhar 
o mundo com uma lente desobjetiva, que possibilita alcan-
çar aquilo que a lente objetiva jamais captura.

É esse olhar desobjetivado, desprovido de perspec-
tivas, de verdades, que Benjamin (1994) e Masschelein 
(2008, p.37), com um gesto, convidam a ver, a deslocar-
-me, a colocar-me no caminho, pois, caminhar envolve 
“ver, abrir os olhos, ter um novo olhar [...] para que 
possamos ver o que é visível e [...] e para que sejamos 
transformados”. É um convite, ainda, para nos colocarmos 
como andarilho, como andante, como transeunte, sem ter 
como ponto um lugar de saída e nem mesmo de chegada, 
seria o não chegar a lugar nenhum, pois, os lugares demar-
cam territórios, os lugares, nos dirá Mariano (Couto, 2003, 
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p.65), “nos aprisionam, são raízes que amarram a vontade 
da asa”. A busca do andarilho, ser ignorante, é norteada 
pelo não saber, pela incerteza, pelo imprevisível, pela 
invenção de novas possibilidades de vivência, porque ele 
não funda e demarca estradas, mas inventa e desinventa 
caminhos.

Todos os caminhos – nenhum caminho
Muitos caminhos – nenhum caminho
Nenhum caminho – a maldição dos poetas. (Barros, 2013, 
p.241)

A ideia de experiência, que diz Larrosa, (2002, p.21, 
25) “o que nos acontece, o que nos toca [...] o encontro ou 
uma relação com algo que se experimenta, que se prova”, 
nos aproxima da infância, pois é por meio dela que o ser 
humano se constrói na história. Pela experiência e pela 
infância estamos abertos ao mundo, como seres inacaba-
dos, abertos a modificar-se e transformar-se. A infância, 
dirá Kohan (2005, p.253), “é devir; sem pacto, sem falta, 
sem fim, sem captura; ela é desequilíbrio; busca; novos 
territórios; nomadismo; encontro; multiplicidade em 
processo, diferença em si mesma; diferença livre de pres-
supostos. Vida experimentada; expressão de vida; vida em 
movimento; vida em experiência”.

Assim, pesquisar com crianças é um convite à 
experiência, é um convite a expor-se, a estar em perigo 
constantemente, é um convite à travessia, a ser tocado e 
afetado, é um convite a abrir-se a vida, ao mundo, aos 
seres, às coisas; a habitar outros tempos, outros lugares, 
outros espaços. É um convite a deixar rastros e marcas, 
pois habitar, já nos diz Gagnebin (2011, p.60) “significa 
deixar rastros”, do mesmo modo como a lesma deixa 
seus rastros por onde passa. É um convite ascender ao 
tartamudo, às experiências primeiras, às experiências de 
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fonte, aonde o verbo ainda é virgem. Dessa forma, cami-
nhamos em direção oposta ao caminho seguro da ciência, 
ao método da ciência objetiva, a triangulação dos dados 
(eles in-existem?), indo experimentar em outros espaços-
-tempos, indo ao encontro das incertezas do e no caminho.

Fui andando...
Meus passos não eram para chegar porque não havia chegada
Nem desejos de ficar parado no meio do caminho.
Fui andando... (Barros, 2013, p.48)

Desse modo, uma pesquisa com infância, com crian-
ças, com imagens não poderia ser outra que não fosse uma 
pesquisa infantil, uma pesquisa criança, uma pesquisa 
com modos infantis, com perguntas infantis, pesquisa 
inaugural, de fonte; uma pesquisa que está sempre no 
princípio das coisas, na primazia das coisas; uma pesquisa 
que não é dada, que não é, nem será; uma pesquisa que 
quando dada, dá-se a devaneios, a delírios, a despropósi-
tos, a arrebatamentos; uma pesquisa sempre por vir, uma 
pesquisa infância. Uma pesquisa nascida dos sentidos, 
das sensações, das percepções primeiras: primeiro cheiro, 
primeiro olhar, primeiro gesto, primeiro toque, pensa-
mentos primeiros, primeiro caminhar, primeiro...: como 
se estivesse pesquisando pela primeira vez, como se fosse 
começar de novo, sempre de novo, com um olhar distan-
ciado da razão instrumental, da objetivação.

Pesquisar com crianças é estar no meio, na linha, 
como dizem Deleuze e Parnet (1998, p.70), “[...] na 
linha de encontro de um mundo interior e de um mundo 
exterior. Estar no meio”, exposta a todos os contactos, a 
todos os encontros, sensíveis as vibrações. Pesquisar com 
crianças não se trata de falar por elas ou delas, ou prever 
uma criança ou mesmo entendê-las. Mas busca uma 
conspiração, um choque de amor ou de ódio. Não é um 
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ajuntamento de corpos, ou uma reunião, ou mesmo uma 
soma, mas o que acontecem aos corpos quando se reúnem, 
quando se juntam, quando se encontram. É o que devém 
desse encontro, dessa composição, dessa produção de um 
modo de existência, um devir-criança.

No âmago da pesquisa com crianças, da pesquisa 
que devém-criança, encontramos uma criança enquanto 
força viva – um devir-criança, há assim, a dissolução, a 
dispersão da criança-pessoa, como nos diz Schérer (2009, 
p.203), “a propulsão, se é que se pode dizer, da criança 
imobilizada sob o olhar dos adultos” para fora do corpo 
programado, em direção a involuções criadoras. Ela é 
criada, inventada por força dos encontros e a criação deles 
leva-nos a fugir da estratificação que impede os fluxos, a 
escapar da organização extrema e hierarquizada, que tenta 
a todo o momento, determinar o que pode e não pode ser 
feito, como e quando agir, como pensar. Ela cria um monte 
de inesperados, um caminho aberto, no qual não se sabe 
onde vai dar.

Não se trata aqui de acrescentar um outro modo de 
fazer pesquisa, mas abrir-se, como diz Deleuze e Guatari 
(1996, p.21) “[...]às conexões que supõem todo um agen-
ciamento, circuitos, conjunções, superposições, limiares, 
passagens e distribuições de intensidade, territórios e des-
territorializações medidas à maneira de um agrimensor”. 
Trata-se ainda, de colocar-se em movimento ao longo de 
uma linha arbitrária, permitindo-se expor-se, sair às ruas, 
deslocar-se dos saberes ditos e dados; um deslocamento do 
olhar que permite a experiência, não como vivência passiva 
de ser conduzida, comanda por algo que já está dado, mas 
como algo que vai se apresentado e nos comandando ao 
longo da pesquisa, arrastando- nos assim, segundo velo-
cidades e lentidões variáveis num movimento de fuga ou 
de direções. Em suma, uma pesquisa com crianças, uma 
pesquisa criança não se define pela ausência de protocolo, 
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de modelo, não se define apenas pela existência de uma 
metodologia indeterminada; ela se define enfim, pela 
presença temporária, provisória e transitória dos caminhos 
encontrados.

(Pré II, 2012, 2º 6)

(Pré I, 2012, 3° 20)

(Pré II, 2012, 12° 8)
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(Pré II, 2012)
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(Pré II, 2012, 2° 3)
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