
 Visões do Adulto sobre a 

criança: alteridade e linguagem. 

 

Resumo: 
  O projeto de pesquisa busca discutir a visão do adulto sobre o mundo infantil 

por meio da perspectiva de deslocamento do olhar em relação ao Outro. Esta investigação se 
propõe a identificar, nos elementos discursivos dos sujeitos pesquisados e na análise de espaços 
públicos, a relação de alteridade do adulto em relação à criança. Esta relação implica uma 
descentração que exige amadurecimento do sujeito tanto do ponto de vista cognitivo quanto 
afetivo.  Por tais razões, a pesquisa aponta caminhos para a ampliação de conhecimento na 
relação entre a visão do adulto sobre as crianças na contemporaneidade.  

 

Alteridade 

Espaços Linguagem 

Objetivos: 
 Conhecer e aprofundar a 
visão do mundo adulto sobre o mundo infantil, 
com vistas a apontar a experiência de 
alteridade percebida por meio da linguagem.  

Justificativa:                

 Ao analisarmos o cotidiano das relações interpessoais de trabalho  por incorporações 
mútuas entre adultos e crianças, parece existir uma aparente ou real dificuldade de deslocamento na forma 
de olhar a criança por parte do adulto. A condição social na qual estamos inseridos nos conduz a uma visão 
adultocêntrica, dificultando o deslocamento de olhar a partir da perspectiva do Outro. É necessário 
compreendermos que existem diferentes formas de infância, para podermos ouvir, observar esses sujeitos 
de maneira singular e desarticulada. Realizando um deslocamento do adulto para a criança, entendendo 
suas necessidades e particularidades. Deixando o olhar egocêntrico e buscando através da alteridade 
reconhecer o mundo infantil. 
 

Metodologia: 
 Observação de espaços públicos da cidade. Análise da fala de pais e professores sobre as 

crianças, mediante a técnica de histórias de completar e entrevistas. 
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