
 

CIESPI - Centro Internacional de Estudos e 
Pesquisas sobre a Infância, em convênio com a PUC-Rio 
Estrada da Gávea, 50 – Gávea - CEP 22451-263 
Rio de Janeiro, RJ Brasil  

 (+55 21) 2259-2908 e 2540-7705  
 ciespi@ciespi.org.br   

www.ciespi.org.br 
  

 

CONTRASTES: INFÂNCIA E CIDADE - METODOLOGIAS DE ESCUTA 
 
 

Ao longo de seus 30 anos, o CIESPI/PUC-Rio desenvolveu metodologias de escuta de sujeitos envolvidos em seus mais 
diversos projetos. Alguns dos elementos disparadores tem sido: objetos lúdicos, fotografias, vídeos, cartografias, entre 
outros. 
 
O projeto Contrastes: Infância e Cidade - metodologias de escuta e participação surgiu da observação de fotografias 
que compõem a exposição Crianças no Rio de Janeiro: Contrastes realizada pelo CIESPI/PUC-Rio e a Universidade de 
Østfold, Noruega, e das discussões no GT de Implementação do Plano Municipal pela Primeira Infância, instituído no 
CMDCA. Nesse âmbito, a necessidade de desenvolver metodologias de escuta, que garantam o direito de participação 
de crianças e adolescentes na formulação de políticas públicas, intensifica-se.  
A proposta é estruturar uma metodologia, por meio de experimentações em grupos, utilizando elementos 
disparadores da convivência que acionam conversas e escuta participativa. A estratégia adotada tem como base a 
realização de oficinas de criação que partem de silhuetas de gestos de crianças, retiradas de fotografias, para que 
sejam desenvolvidos desenhos e relatos que revelem vivências e olhares sobre a cidade onde se habita. 
 
Histórico 2016 - 2019 
 
Em 2016-2017, as parcerias contaram com os profissionais e com alunos de instituições públicas e comunitária 
localizadas na cidade do Rio de Janeiro. Escola Municipal Luiz Delfino de ensino fundamental 1 (Gávea), Escola 
Municipal Júlia Kubitschek de Educação Infantil (Horto) e Creche ASPA – Ação Social Padre Anchieta (Rocinha). 
 
Em 2018, foi ampliada a parceria com a Universidade de Østfold, com o desenvolvimento de oficinas com alunos do 4º 
ano do ensino fundamental da Escola Parque, uma escola particular localizada nos arredores da Rocinha. 
 
Em 2019, o Caderno CIESPI: Pesquisas e políticas públicas Nº 6 traz o resultado da análise das experiências 
desenvolvidas até o momento. Uma exposição de mosaicos de fotos, silhuetas e desenhos fez parte da Feira Bem 
Viver realizada pela Escola Parque da Gávea. Além dessa iniciativa, foi organizado um encontro na PUC-Rio, entre 
alunos do Ensino Fundamental das escolas particular e pública participantes do projeto, para promover uma troca 
sobre suas vivências e impressões sobre a cidade onde vivem. As ricas e animadas conversas foram registradas em 
vídeo que serão futuramente editadas. O intercâmbio Brasil-Noruega foi marcado pelo início das oficinas naquele país 
e pelas reuniões virtuais entre equipes de pesquisa e ação e pelo Seminário CONTRASTES: INFÂNCIA E CIDADE: 
Metodologias de escuta, que contou com uma exposição interativa com produções das crianças daqui e de lá e com a 
presença de vários parceiros, inclusive Trond Heitmann, coordenador do projeto na Noruega. 
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