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RESUMO

Considerando como ponto de reflexão as especificidades que caracterizam as crianças em
seus modos de vida, nos remetemos a analisar o que é ser criança e o que é ser adulto a partir
das contribuições das crianças. Numa lógica adultocêntrica, muitas seriam as possibilidades
de respostas a essa questão, no entanto, o intuito dessa pesquisa foi possibilitar outras
respostas a partir da escuta de crianças. Como alternativa teórica, nos fundamentamos em
estudos multidisciplinares, sobretudo os da filosofia da infância, os estudos socioculturais e os
da psicologia e sociologia da infância, tomando as infâncias, e não mais a infância, como
categorial social e as crianças a partir da ideia do acontecimento, ou seja, circunstanciadas em
suas experiências e vivencias. Nos encaminhamentos metodológicos do trabalho de campo
optamos por uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório, adotando procedimentos que
pudessem garantir a fala e a participação efetiva das crianças. Recorremos ao desenho infantil
como estratégia de aproximação e recurso mediador para as interlocuções com as crianças. O
trabalho de campo contou com a colaboração de 15 (quinze) crianças de 5 (cinco) anos de
idade, de um Centro de Educação Infantil situado na cidade de Eunápolis- Ba. As informações
obtidas foram organizadas e descritas através da análise de conteúdo. As interlocuções com
as crianças e os indícios dos seus desenhos puderam revelar as atividades que distanciam e
aproximam adultos de crianças. Os resultados da pesquisa apontam que, para as crianças, a
infância, assim como a vida adulta, também é uma categoria geracional, atravessada por
circunstâncias sociais, culturais, econômicas e políticas que as singulariza, o que coincide
com a concepção de “infâncias” dos autores/teóricos tomados como base neste estudo. Em
seus desenhos e suas falas deixaram evidente que ser criança é poder fazer coisas que adulto
não faz e também ter a possibilidade de viver experiências prazerosas como: brincar e
desenhar. Ressaltaram que a atividade do trabalho, o acesso aos bens do mundo letrado, o
consumo, a constituição de uma família são elementos próprios da pessoa adulta. Os artefatos
de mídia também foram citados em situações envolvendo crianças e adultos em seus lares, o
que indica o quanto a complexa dinâmica da sociedade contemporânea, com seu aparato
tecnológico, faz surgir uma nova ordem nas relações, encurtando as distancias entre o adulto e
a criança. Nesse sentido, é pertinente dizer que as análises desse grupo de crianças deixaram
indícios e possibilidades de se construir novas configurações e caminhos para as distancias ou
aproximações geracionais, numa perspectiva dialógica e ética que respeite a criança em suas
singularidades.

Palavras-chave: Infâncias, crianças, adultos, relações intergeracionais.
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ABSTRAT

Taking as a point of reflection the specific traits that characterize children in their lifestyles,
we analyzed what it is to be a child and an adult from the contributions of children. In adultcentered logic, many would be the possible answers to this question. However, the aim of this
research was to enable other answers to appear based on hearing the children. As a theoretical
alternative, we based ourselves in multidisciplinary studies, especially the philosophy of
childhood, sociocultural studies, and the psychology and sociology of childhood, taking
childhoods, and no more childhood as a categorial social group, and children from the idea the
event, ie, contextualized in their life experiences. As to the methodology of fieldwork, we
chose a qualitative exploratory research, adopting procedures that would ensure the effective
speech and participation of the children. We used the children's drawings as a strategy to
approach the children and as a resource to mediate dialogues with the children. Fieldwork had
the participation of fifteen (15) children aged five (5) years old from an Early Childhood
Center located in Eunápolis-Ba. The information obtained was organized and described by
content analysis. The dialogues with the children and the evidence from their drawings were
able to reveal activities that separate and unite adults and children. The survey results indicate
that, for children, childhood, as well as adulthood, is also a generational category, crossed by
social, cultural, economic, and political circumstances that single it out, which coincides with
the concept of childhoods by the authors taken as theoretical basis for this study. In their
drawings and speech they made it clear that being a child is being able to do things that adults
do not do and also having the opportunity to have pleasant experiences, such as playing and
drawing. They stressed that the activity of labor, access to property of the literate world,
consumption, and the establishment of a family are elements of the adult person. Media
artifacts were also mentioned in situations involving children and adults in their homes, which
indicates how the complex dynamics of contemporary society, with its technological
apparatus, make a new order in relationships arise, shortening distances between adult and
child. In this sense, it is pertinent to say that the analyses of this group of children left clues
and opportunities to build new paths and configurations for generational separation or union,
in an ethical and dialogical perspective that respects the child in his or her singularities.

Palavras-chave: childhoods, children, adults, intergenerational relationships.
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1 PALAVRAS INICIAIS

“Pois é; escrever é isso aí: iniciar uma conversa com interlocutores
invisíveis, imprevisíveis, virtuais apenas, sequer imaginados de carne
e ossos, mas sempre ativamente presentes. Depois é espichar
conversas e novos interlocutores surgem, entram na roda, puxam
outros assuntos. Termina-se sabe Deus onde.”

(MARIO OSÓRIO MARQUES, 1997)
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1.1

OS CAMINHOS QUE TRILHEI PARA O ENCONTRO COM AS CRIANÇAS

“Dia a dia nega-se às crianças o direito de ser crianças. Os fatos, que zombam
desse direito, ostentam seus ensinamentos na vida cotidiana. O mundo trata os
meninos ricos como se fossem dinheiro, para que se acostumem a atuar como o
dinheiro atua. O mundo trata os meninos pobres como se fossem lixo, para que se
transformem em lixo. E os do meio, os que não são nem ricos nem pobres, conservaos atados à mesa do televisor, para que aceitem desde cedo, como destino, a vida
prisioneira. Muita magia e muita sorte têm as crianças que conseguem ser
crianças.”
(EDUARDO GALEANO, 1999)

Tomo como ponto de partida essa reflexão de Eduardo Galeano acerca das crianças
em seu estar no mundo, para contextualizar as motivações iniciais que me trouxeram a este
espaço/lugar da pesquisa sobre a criança e a infância. Ainda Galeano me faz lembrar o meu
primeiro instante numa sala de aula, como professora. Era uma sala de maternal, início de ano
letivo de 1989, crianças chegando assustadas e com rostos tristes, amedrontadas com a
possibilidade de serem deixadas, por seus pais, com pessoas estranhas ao seu convívio.
Em cada lágrima, em cada choro, pude perceber uma infância particular,
necessitando de uma escuta também particular. Aos poucos, na escuta, fui me solidarizando e
cheguei também às lagrimas. Na época não compreendi o que acontecia, nem a diretora da
escola, a qual concluiu que eu não tinha perfil para trabalhar com crianças pequenas. Assim,
fui encaminhada para as crianças maiores, da 2ª série, com as quais comecei a aprender a ser
professora do Ensino Fundamental.
Anos mais tarde, a criança pequena voltou a fazer parte da minha vida profissional,
quando comecei a trabalhar como coordenadora pedagógica da Educação Infantil numa escola
particular e também numa creche municipal, ambas na cidade de Eunápolis. Sem dúvida, esta
experiência me recolocou na interlocução com as crianças de forma definitiva. Nos seis anos
em que estive no contexto da infância, me propus a conhecer as crianças de forma intensa.
Suas expectativas, seus medos, sua curiosidade, seu jeito próprio de estar no mundo sempre
me fascinaram.
Atuando nessas instituições, vários foram os momentos em que me coloquei no lugar
da escuta. De quem escuta solidariamente a infância, para percebê-la em sua integralidade e
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também em sua complexidade. Nestes momentos, eu me recordava daquela professora que
solidariamente, na escuta, chorou com as crianças do maternal, em seu primeiro dia de aula.
Durante o período em que estive no espaço da Educação Infantil fiz vários cursos e
ministrei tantos outros, abordando vários temas sobre a criança e a infância. Aqui cabe relatar,
como uma experiência bastante significativa, a participação no Programa de Formação do
Profissional de Educação Infantil – Intervenção Educativa2, no ano 2000, desenvolvido pela
Fundação ORSA, instituição sem fins lucrativos que desenvolve projetos nas áreas de
educação, saúde, cultura, direitos humanos e meio ambiente, em parceria com os prefeitos e
secretários de educação dos municípios que compõem a região do Sítio do Descobrimento
(Porto Seguro, Eunápolis, Belmonte, Prado, Santa Cruz Cabrália). O programa, sob a
coordenação de Tizuko Kishimoto3 e Emilia Cipriano Sanches4, teve duração de dois anos e
proporcionou o acesso de centenas de educadores a conhecimentos teóricos, construção de
projetos, reorganização de espaços e ambientes, mudando a rotina e o atendimento a crianças.
Sem dúvida, ter a oportunidade de conviver com pesquisadores na área da infância e me
aproximar dos estudos desenvolvidos, sobretudo pela professora Tizuko Kishimoto,
contribuiu de forma definitiva para a consolidação da minha opção acadêmica pelos estudos
nessa área.
Estas experiências mais próximas da criança me levaram até a academia, na UESC –
Universidade Estadual de Santa Cruz, em 2004, para cursar uma Especialização em Educação
Infantil, e assim poder aprofundar os meus estudos nesta área. Surgem, a partir desse
momento, novas inquietações, quando percebo nos estudos de Ariès (1981), Kuhlmann

O Programa de Formação do Profissional de Educação infantil – Intervenção Educativa – estava voltado para
os profissionais de Educação Infantil e Especialistas das Unidades Educacionais da Região do Sítio do
Descobrimento, e realizou-se num período de três anos. Tinha como um dos principais objetivos desenvolver,
junto aos educadores, a reflexão sobre o seu trabalho cotidiano, revelando as concepções subjacentes: infância,
desenvolvimento e educação, na construção de uma ação educativa intencional e comprometida com os direitos
da criança.
2

3

A professora Tizuko Morchida Kishimoto atua no campo da educação infantil, focalizando estudos sobre
formação de professores, propostas pedagógicas, história e políticas públicas, museu e brinquedoteca, letramento
e o brincar. Tem utilizado recursos da pesquisa-ação para envolver profissionais da rede pública de São Paulo
para melhorar a qualidade da práxis e a discussão das Pedagogias da Infância. Mantém grupo de pesquisa no
Brasil, em rede com grupos internacionais, para discutir a infância, as pedagogias, entre os quais um grupo da
Universidade do Minho. Entre outros interesses, pesquisa a cultura da infância em diferentes países, como o
Japão, a França e Portugal.
4

Mestrado em Educação (Psicologia da Educação) pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1991) e
doutorado em Educação (Currículo) pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1998). Professora
titular da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, do departamento de Tecnologia da Educação (1986atual). Participação no grupo de pesquisa ligado à rede de pesquisadores Contextos Integrados de Educação
Infantil (USP). Docente e pesquisadora nas áreas de formação de professores, educação da infância e avaliação,
com artigos publicados sobre estes temas.
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(2011), Guiraldelli (2000), que a criança sempre foi percebida pelos adultos como um ser
inferior e imperfeito, sendo considerada como sujeito apenas quando chegava à idade da
razão.
Assim como já apontava Ariès (1981), cheios de “saber”, enquanto adultos,
colocamo-nos a olhar as crianças, buscando enquadrá-las em categorias pertencentes a
perspectivas adultocêntricas, isto é, uma visão reducionista da criança a um – vir a ser – um
ser inacabado e incompleto que precisa ir se desenvolvendo a partir dos modelos impostos
pelo adulto.
Dessa forma, assistimos ao silenciar da infância de nossas crianças, sufocadas pelas
ciladas produzidas no interior das culturas do nosso tempo. Assim, falamos sobre as crianças
e não com as crianças ou a partir delas. Contudo, cada vez mais se percebe a necessidade e a
qualidade das contribuições das crianças, e neste sentido estudos como os de Sodré (2007),
Gobbi (2009), Sarmento e Pinto (1997) e Martins Filho e Prado (2011) têm escutado a voz
delas e discutido a participação de cada uma nos diferentes espaços em que vivenciam sua
infância e o seu “ser” criança em sua integralidade e singularidade.
As vivências e os estudos sinteticamente relatados propiciaram as bases para este
estudo, que tem por propósito lançar olhares sobre o ser criança e suas infâncias no cenário da
contemporaneidade, tendo as crianças como interlocutoras, a partir de uma escuta que se pode
afirmar imprevisível, dada a diversidade de contextos e realidades circunstancias em que estas
se inserem.
Parte do pressuposto de que os modos como a criança foi tratada na modernidade, e
ainda o é na contemporaneidade, revelam, no curso da história, que esta sempre foi concebida
como a “sem voz”, como expressa o sentido etimológico da palavra “infância”. Assim, da
modernidade até os tempos atuais, as crianças foram sendo caladas, silenciadas, tendo a figura
do adulto para dizer, sentir e falar por elas, como fica evidenciado nos estudos de Postmam
(1999).
1.2 A ORIGEM DO ESTUDO – SITUANDO O PROBLEMA DA PESQUISA

O contexto atual vem sofrendo inúmeras e impactantes mudanças, e este
cenário/lugar demanda novos posicionamentos humanos frente aos desafios e contradições
colocados. Estamos vivendo um tempo de transição, de transformação, pois o projeto da
modernidade parece ter se cumprido em excesso, ou ainda é insuficiente para solucionar os
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problemas que assolam a humanidade. Segundo Santos (1995), vivemos uma condição de
perplexidade diante de inúmeros dilemas nos mais diversos campos do saber e do viver. Além
de ser fonte de angústia e desconforto, tais dilemas são também desafios à imaginação, à
criatividade e ao pensamento.
Diante disso, partimos do pressuposto de que antes de buscarmos situar a criança e a
infância no contexto da contemporaneidade, se faz necessário apresentarmos a nossa
compreensão desse contexto.
Para Santos (1995), o projeto da modernidade surge durante o século XVII, mas
consolida-se, efetivamente, nos séculos XVIII e XIX. Trata-se de um momento decisivo na
história da humanidade e ao mesmo tempo de um projeto intelectual ambicioso e rico, no que
se refere às reais possibilidades de emancipação do ser humano.
Num diálogo com Baumam (1998), percebem-se nuances no que diz respeito ao que
estamos tomando neste estudo como modernidade e sua relação como a contemporaneidade.
Este autor coloca que o projeto da modernidade surgiu na Europa Ocidental, a partir de uma
série de transformações sociais, econômicas, políticas e intelectuais, que estabeleceram uma
nova ordem nas relações.
Os ideais iluministas defendidos pelos intelectuais da época sinalizavam para o
desenvolvimento de uma ciência objetiva, uma moralidade, uma universalidade e uma arte
autônoma, pautadas em objetivos otimistas e ambiciosos como liberdade, verdade, progresso
linear e contínuo, emancipação e regulação.
Estes ideais iluministas encontram ressonância no racionalismo e no cientificismo,
que nascem neste cenário como fonte inspiradora para uma nova concepção de sujeito,
entendido como indivíduo, como ser pensante e sujeito/cidadão político.
Elegendo a ideia de progresso linear e contínuo, o pensamento racional e iluminista
propõe uma ruptura com a história e com a tradição, desmistificando e dessacralizando o
conhecimento, libertando o ser humano das irracionalidades do mito, da religião, da
superstição que o aprisionavam até então. Bauman ainda acrescenta que a busca pela
excelência individual, o domínio científico da natureza e os enormes potenciais da tecnologia
e da industrialização prometiam liberdade de escassez, desenvolvimento de formas racionais
de organização social, emancipação humana e o enriquecimento da vida diária, com a
melhoria da condição de vida do ser humano moderno.
Fundamentalmente, se pode afirmar que a modernidade apresenta-se como uma visão
de mundo ordenado, previsível, estável, centralizado, que somente se efetiva na fragmentação
do conhecimento.
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Assim como há um mundo real a ser revelado, há também uma natureza humana
inerente e pré-ordenada, a qual existe independentemente do contexto e dos
relacionamentos, podendo ser totalmente compreendida por meio da transmissão de
um corpo de conhecimento pré-constituído supostamente desprovido de valores,
universal, oferecendo um relato verdadeiro do mundo e de nós mesmos. Ser
totalmente realizado é ser maduro e adulto, independente e autônomo, livre e
autossuficiente, e, acima de tudo, racional, um indivíduo cujas outras qualidades
servem todas à razão. (PENCE, DAHLBERG e MOSS, 2003, p. 34)

Os estudos desses autores revelam um mundo centrado na racionalidade em que a
natureza humana é constituída, através da transmissão de um corpo de conhecimento que nos
torna seres maduros, previsíveis, rígidos, ou seja, adultos. Nessa perspectiva, o ser é
concebido como um constructo do mundo adulto, numa lógica adultocêntrica baseada na
racionalidade. Esta forma de percepção é reveladora de um projeto de sociedade em que não
há espaço para as singularidades e as especificidades inerentes à constituição dos sujeitos.
O trajeto histórico da modernidade está diretamente conectado ao desenvolvimento do
projeto capitalista de sociedade, entendido, numa ressignificação das relações humanas, como
uma revolução cultural, e não apenas revolução das leis de mercado, o que dita uma nova
construção social da infância.
Na tentativa de desvendar o universo da infância, visando potencializá-la e prepará-la
para o cenário da modernidade, com a explosão do desenvolvimento tecnológico e industrial,
a criança ganha centralidade, o que pode ser facilmente observado na tentativa de
aproximação da psicologia do desenvolvimento com os ideais iluministas e positivistas que
vão compondo o conceito de ser humano e, portanto, de criança, neste período, tal como
explicitam os estudos de Kramer (2003).
Para a referida autora, uma das conquistas do cientificismo moderno foi o conjunto
das importantes descobertas no campo das ciências como a psicologia, a neurologia e a
pediatria, que lançam luzes na compreensão do ser criança, mas também criam modelos
prontos e idealizados de criança, determinando como devem ser para atender as necessidades
do mundo adulto.
Para Mayall (1996, p. 1), “A vida da criança é vivida através de infâncias construídas
para elas, a partir das compreensões dos adultos sobre a infância e sobre o que as crianças são
e devem ser”. Desse modo, a criança passa a existir a partir do que os adultos dizem saber
sobre elas, e não a partir do que, enquanto sujeitos singulares (atores sociais concretos que
produzem cultura), revelam das suas experiências e do que vivenciam.
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O otimismo da modernidade sucumbiu diante dos reais desafios ocorridos no cenário
do século XX. Críticos da escola de Frankfurt, Adorno e Horkheimer (1985) questionaram
porque o projeto da modernidade acabou levando os seres humanos a mergulhar num tipo de
barbarismo. Concluíram que os ideais presentes no iluminismo racionalista trazem uma lógica
de dominação e opressão que produz autodestruição.
Para os autores, a não criticidade e o enfraquecimento da capacidade intelectual,
produto de um conceito de razão instrumental, distancia o ser humano de seu projeto de
emancipação. A nova ordem posta como desafio para a sociedade é que, diante da
incapacidade do projeto da modernidade em solucionar os reais problemas que assolam a
humanidade, num cenário de barbárie, possa repensar o vivido sem perder de vista a
possibilidade de emancipação de cada pessoa.
Neste ínterim, a crise dos pressupostos modernos descortina outro tempo. O tempo
em que estamos vivendo hoje sinaliza para uma trama plural da qual emergem inúmeros
problemas. O problema da sobrevivência, o problema da qualidade da vida na Terra, o
problema das desigualdades entre grupos, o problema das exclusões. Este mesmo tempo
também pode ser pensado como o tempo da criatividade, da singularidade, da restauração da
vida, da abertura de novas possibilidades, saberes da solidariedade, bem como da cultura da
vida, o que releva o seu caráter de complexidade (MORIN, 2002).
O que vemos nascer do desconforto deixado pela modernidade é uma revolução
caracterizada

pela

paradoxalidade,

marca

primordial

da

contemporaneidade.

Esta

paradoxalidade requer a construção de redes de relacionamentos inter e intrapessoais, de altos
níveis de criatividade, criticidade e flexibilidade.
A ideia moderna da existência de uma racionalidade global da vida social e pessoal
acabou por se desintegrar numa miríade de mini-racionalidades a serviço de uma
irracionalidade global, inabarcável e incontrolável. É possível reinventar as miniracionalidades da vida de modo que elas deixem de ser partes de um todo e passem
a ser totalidades presentes em múltiplas partes (SANTOS, 1995, p. 102).

A relação entre modernidade e contemporaneidade é, portanto, uma relação
contraditória, paradoxal e inconclusa, permeada por momentos de ruptura, de descontinuidade
e de criticidade. Nesse sentido, tomamos o conceito de contemporaneidade não como o fim da
modernidade, mas como momento de emergência de novos modos de vida e de relações
sociais, assentados em valores que divergem daqueles apresentados no projeto da
modernidade. Assim, discutimos contemporaneidade como um conceito similar ao da pós-
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modernidade, apresentado sob a perspectiva de autores contemporâneos como Baumam
(2001), Santos (1993), Harvey (1993) e Giddens (1991).
Entendemos a pós-modernidade não como um tempo após a modernidade, mas um
tempo em que a crise da modernidade e suas consequências nos revelam a necessidade de
refletirmos sobre as ambiguidades e contradições presentes no cerne dessa crise, no sentido de
superá-la. Aqui o conceito de pós-modernidade e contemporaneidade se aproximam, pois é no
bojo dos processos contemporâneos que vemos surgir possibilidades, alternativas e (re)
construções na direção de uma nova ótica, um ressignificar das infâncias, tendo em vista a
complexa dinâmica da sociedade.
O que se entende, de fato, por pós-modernidade? Esta questão é polêmica e
respondida de diferentes formas, por vários autores. Bauman (1998) conceitua pósmodernidade como momento de superação das crises e lacunas deixadas pela modernidade e
ressalta o mal-estar das relações sociais, resultante dessas lacunas. Assim, ele concebe a
solidariedade como uma das possibilidades de superação desse mal-estar e condição
necessária para o bem-estar nas redes interativas de relações entre os atores sociais. E
acrescenta: “Sem solidariedade nenhuma liberdade é segura” (BAUMAN, 1998, p. 256).
No diálogo com Pence, Dahlberg e Moss (2003), o projeto de pós-modernidade
fundamenta-se em princípios como não linearidade, complexidade e diversidade. À luz dessa
perspectiva pós-moderna, o mundo é bem mais complexo do que pensamos, o que pressupõe
buscar compreender a realidade, considerando a integração de seus elementos constitutivos e
seu caráter multidimensional.
Habermas (1983) considera o projeto da modernidade inacabado e conserva a crença
no potencial emancipatório da razão e da ciência, mas reconstruída e reformulada. Para David
Harvey (1993), pós-modernismo representa alguma espécie de reação ao modernismo ou de
afastamento dele.
Enfim, é pertinente ressaltar que o presente estudo não tem como propósito esgotar
as discussões sobre a temática da contemporaneidade e da pós-modernidade. Ressaltamos
ainda a existência de distâncias conceituais entre contemporaneidade e pós-modernidade, e do
quanto se mostra complexa a discussão nesse campo teórico. Portanto, optamos, neste estudo,
por abandonar o termo pós-modernidade e tomar o termo contemporaneidade para expressar
as bases que irão sustentá-lo, uma vez que consideramos que este termo reflete melhor o que
talvez pudéssemos chamar de uma nova fase da modernidade, na qual o mundo começa a ser
encarado como uma pluralidade de espaços e temporalidades heterogêneos, marcados pela
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multiplicidade, pela incerteza, pela diversidade e também pela possibilidade de atitudes mais
solidárias nas inter-relações sociais.
Após contextualizar de que lugar se toma o conceito de contemporaneidade que
norteará a discussão delineada neste trabalho, cabe apresentar aqui em que bases estão sendo
assentados os estudos sobre as crianças, nesta pesquisa.

1.2.1 Por que um estudo sobre as crianças no contexto da contemporaneidade – Breves
reflexões

Vivemos hoje a cultura do espetáculo, da aparência, do corre-corre, da não
vinculação, do empobrecimento e do esvaziamento da vida cotidiana. Tudo é muito rápido, e
não podemos perder tempo porque nos tornamos sujeitos de um mundo onde as relações
tempo/espaço deslizam na velocidade de “bits” de informação.
Isto posto, cabe a pergunta: qual o lugar das crianças nesse mundo tão apressado?
Que criança a contemporaneidade está produzindo? Como educá-la? Sem dúvida, as crianças
deveriam ser o ponto de referência para qualquer resposta plausível. Porém, nesta mesma
direção, vamos tomar o seguinte questionamento:

Como reconstruir uma pedagogia da primeira infância que tenha seu ponto de
partida em teorias, hipóteses, sonhos e fantasias da criança, e na visão do
conhecimento e da aprendizagem como construção? Como transpor o projeto da
modernidade, mantendo a perspectiva de um progresso contínuo e linear, da certeza
e da universalidade, reconhecendo a incerteza, a diversidade, a não linearidade, as
perspectivas múltiplas e as especificidades temporais e espaciais? (DAHLBERG,
MOSS e PENSE, 2003, p. 176)

Dito de outra forma, o desafio que nos é colocado na contemporaneidade implica
num questionamento de grande parte das concepções que construímos sobre as crianças até
aqui, a partir das quais se construiu uma ideia de infância. Há que se ressignificar a infância,
ou as infâncias, tendo em vista a própria criança em sua inteireza, com todos os seus sonhos,
fantasias, curiosidades e invencionices.
Um diálogo com Adorno (1995) amplia os olhares sobre a contemporaneidade e a
contradição social em que se vive e na qual a criança deve ser pensada.

Se atualmente ainda podemos afirmar que vivemos numa época de esclarecimento,
isto se tornou muito questionável em face da pressão inimaginável exercida sobre
as pessoas [...] o motivo evidentemente é a contradição social; é que a organização
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social em que vivemos continua sendo homogênea, isto é, nenhuma pessoa pode
existir na sociedade atual realmente conforme as suas próprias determinações.
(ADORNO, 1995, p. 181)

Ou seja, o mundo está contraditório. Partindo dessa afirmação, cabe perguntar: Quem
é a criança de hoje? Na complexidade desta crise, o que é a infância? Como pode ser
pensada? Existe resposta plausível?
Morin (2001), na “Introdução ao Pensamento Complexo”, discute a noção de sujeito
em sua complexidade. Para o autor, se faz necessário compreender que há algo mais que a
singularidade ou a diferença de indivíduo para indivíduo, pois é preciso atentar para o fato de
que cada indivíduo é um sujeito. Isso quer dizer que cada ser deve ser entendido em sua
singularidade, a qual o situa no tempo e no espaço como sujeito único, numa singular
complexidade que se realiza e se auto-organiza na relação com o outro. Para Morin, a
condição de unicidade na diversidade coloca o sujeito “Eu” numa transcendência subjetiva
que emerge de um ambiente complexo que o constitui e é por ele constituído.
Dito isso, pensar a infância hoje requer, sobretudo, uma consciência de sua
diversidade, complexidade, ambiguidade, incerteza e individualidade, que se constitui num
tempo e espaço sociais que a singulariza. Neste ínterim, torna-se pertinente pensar, não mais a
infância, mas as infâncias, não mais a criança, mas as crianças, não mais a educação, mas
educações.
Sendo assim, a cultura da qual o ser humano emerge hoje deve ser concebida de forma
plural, contraditória e complexa. Porém, nessa contradição há que se haver uma organicidade.
Explica Morin:

A organização é a disposição de relações entre componentes ou indivíduos, que
produz uma unidade complexa ou sistema, dotada de qualidades desconhecidas ao
nível dos componentes ou indivíduos. A organização liga de modo inter-relacional,
elementos ou acontecimentos ou indivíduos diversos o que, a partir daí, se tornam os
componentes dum todo (MORIN, 2002b, p.101).

Fica claro com isso que se faz necessária a aproximação dos saberes num todo
organizado e complexo, não perdendo de vista a perspectiva de multidimensionalidade do
mundo real, e nesta, a multidimensionalidade da infância. Revisitando a infância, percebe-se:
infâncias roubadas, infâncias infelizes, infâncias abandonadas, infâncias mortas, infâncias
exploradas. Mas, também, infâncias felizes, infâncias bem cuidadas, infâncias vivas! E tantas
outras.
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No rosto de muitas crianças, principalmente daquelas que são marcadas pelas
injustiças sociais, pelas ações irresponsáveis dos adultos, há incerteza da vida e as marcas da
insensibilidade do ser humano, que olha e não vê, vê e não enxerga.
Na face da infância infeliz percebem-se rostos tristes por viverem em contextos
sociais nos quais as possibilidades de se experienciar o tempo da infância são cada vez
menores. Entende-se tempo da infância, aqui, como um período marcado por determinadas
experiências, saberes e especificidades de um grupo geracional do qual as diversas crianças
fazem parte. Por exemplo, podemos citar a oportunidade do ócio próprio do brincar. Muitas
crianças vivem em contextos sociais que as roubam muito cedo da atividade do brincar. A
esse respeito podemos citar Kishimoto (2011) e Silva et al (2005) que asseveram em seus
estudos a relevância do brincar para o desenvolvimento das crianças. Outras tantas vivem em
contextos nos quais a correria desenfreada da sociedade tecnológica, marca da nova dinâmica
social, não permite a “perda de tempo”. É preciso utilizar o tempo na formação de novos
sujeitos/consumidores para servir à ordem social do consumo exacerbado. Assim, assistimos
às crianças sendo negadas em seus direitos e silenciadas em suas singularidades.
Revela-se infância infeliz, também, no rosto infantil daqueles que são os excluídos dos
agrupamentos dominantes da sociedade e que são facilmente encontrados nos semáforos, nas
calçadas das ruas ou nas praças. Cenas do cotidiano que nem sempre sensibilizam as pessoas.
Na realidade multidimensional das diferentes infâncias cabem ainda muitos rostos. O
rosto do abandono, da fome, da exploração no trabalho, da exploração sexual de crianças, da
mortalidade infantil. Postman (1999) questiona a forma como a mídia se apresenta à criança
ou apresenta a criança:

[...] As crianças praticamente desapareceram da mídia, especialmente da televisão.
[...] Quero dizer que quando são mostradas, são representadas como adulto em
miniatura, à maneira das pinturas dos séculos treze e quatorze [...] um espectador
atendo das comédias de costumes, das novelas ou de qualquer outro formato
popular da TV notará que as crianças de tais programas não diferem
significativamente em seus interesses, na linguagem, nas roupas ou na sexualidade
dos adultos dos mesmos programas. [...] raramente as artes populares retratam
crianças de maneira autêntica (POSTMAM, 1999, p. 136).

Percebe-se, no que se refere à mídia, sobretudo televisiva, um reflexo daquilo que vai
acontecendo no seio da sociedade atual. Um olhar mais atendo para a realidade que cerca o
universo da infância urbana é revelador de que esta já não ocupa o mesmo espaço. A cada dia
que passa a distância entre adulto e criança, construída no seio da modernidade ocidental, e
que determinou o surgimento dos processos educativos escolarizantes, com o intuito de
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preparar a criança/aluno para um dia ser adulto, está arrefecido e começa a ser questionado
pelo hibridismo das infâncias contemporâneas reconhecidas como plurais. Os estudos de
Narodowsky (2001) denunciam a escola como principal instância de controle e
governabilidade da criança, fruto de uma sociedade adultocêntrica que vê a criança em sua
singularidade como uma ameaça ao poder do adulto.
Neste contexto, pergunta-se: – Onde estão as crianças? Melhor ainda: – Que crianças
a contemporaneidade está produzindo? – Como educá-las? – A escola está preparada para
lidar com elas? Sem dúvida, a reivindicação por uma educação infantil de qualidade e por
melhores condições de vida para todas as crianças, independente de etnias, credo religioso,
gênero ou classe social, deve estar na ordem do dia e na pauta de discussões daqueles que
buscam a efetivação de uma educação infantil de qualidade. Pois, em contextos em que não há
garantias de direitos, como destaca Kramer (2003), acentuam-se a desigualdade e a injustiça
social, e as crianças enfrentam situações além de seu nível de compreensão.
Na discussão sobre educação e emancipação, Adorno (1995, p. 155) aponta para
algumas reflexões e coloca: “desbarbarizar tornou-se a questão mais urgente da educação hoje
em dia”. A humanidade ainda não resolveu questões entre solidariedade e identidade, justiça e
autonomia, igualdade e liberdade. Estas são as maiores contradições do projeto da
modernidade que acabaram por produzir o universo desumano e a cultura de morte que
assolam o ser humano e o seu entorno na atualidade.
A infância, na modernidade, foi entendida como um devir, numa ideia de futuro, de
realização. A criança era vista como um ser incompleto, imperfeito, inferior, que se
concretizaria na figura do “ser adulto”. Pode-se inferir, então, que a infância esteve atrelada a
uma abstração, um sonho de sociedade. Essa concepção acabou por roubar da criança a sua
voz, os seus direitos, a sua cultura. Para Silva,

Quando cheios de saber, olhamos para as crianças já procurando enquadrá-las em
categorias, pouco espaço sobra para a novidade, para o encontro. Cheios de saber
não falamos com as crianças, falamos sobre elas e para elas. Não há diálogo.
Encontramos aqui o não lugar da infância (SILVA, 2005, p. 109).

No cenário da contemporaneidade, crianças, cada vez mais cedo, são chamadas a
participar da vida social de suas famílias e da construção de suas individualidades. Assistimos
ao adulto se render ao encontro com as crianças, que hoje já ocupam muitas vezes um lugar
singular de seu “intérprete” na sociedade da informação, com todo o seu aparato tecnológico.
Este distanciamento é visto da seguinte forma:

27

O distanciamento em relação ao adulto propicia uma nova inserção da criança no
mundo da cultura, uma inserção mediada por identificações da ordem do virtual. [...]
a criança, na medida em que se constitui em meio a essas experiências, converteu-se
na mais eficiente tradutora para o adulto de uma linguagem criada por ele, mas que a
ele próprio ainda soa desconhecida (PERREIRA E JOBIM, 2005, p. 39).

Diante deste cenário tão diverso, no que diz respeito ao espaço/lugar ocupado pelas
crianças, surge neste estudo o desejo de investigar “o ser criança e o ser adulto” a partir da
escuta infantil, ou seja, as próprias crianças serão interpeladas a responder: Quais as
concepções que as crianças têm sobre o que é ser criança e o que é ser adulto hoje?
A partir das palavras e representações reveladas pelas crianças de 4 e 5 anos de uma
escola de Educação Infantil da cidade de Eunápolis, buscaremos colocar em foco as questões
norteadoras desta pesquisa:
- Como as crianças descrevem o ser adulto e o ser criança?
- Que aspectos elas indicam como peculiares ao ser adulto e ao ser criança?
- O que dizem sobre ou como descrevem a professora e os colegas?
- É possível inferir, dos conceitos de adulto e criança, a possibilidade do
protagonismo das crianças a partir da Educação Infantil?
O principal objetivo desta pesquisa é investigar a possibilidade do desvelamento dos
conceitos de adulto e criança, com vistas a uma ressignificação desses dois conceitos na ótica
daquelas que vivenciam a infância – as crianças. É uma análise que interessa à educação, na
medida em que a relação adulto/criança se realiza também na escola, de forma especial,
através da figura da professora, que nesta relação assume o lugar de mediadora, aproximando
a criança do universo cultural construído pelo adulto.
Muitos são os estudos desenvolvidos hoje sobre a infância e as crianças. Os estudos
socioculturais de Vygotsky e a sociologia da infância representaram um marco para as
pesquisas nesta área. Podemos afirmar que a pesquisa aqui delineada estará ancorada em
algumas premissas que permeiam estudos neste campo.
1. A infância reconhecida como categoria social e, portanto, uma construção
sociocultural situada num tempo/espaço/lugar;
2. Pesquisa a ser realizada com as crianças, a partir da captura de suas “vozes”
historicamente silenciadas;
3. Novas possibilidades de significações sobre a infância;
4. Necessidade de um (re) encontro entre o ser criança e o ser adulto.
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Com o título Gente grande e gente pequena: o que dizem as crianças de um CMEI
de Eunápolis sobre ser criança e ser adulto, esta pesquisa buscou contribuir para a análise das
diferentes concepções sobre o ser criança e suas semelhanças e diferenças com o adulto,
sinalizando contribuições para o contexto da Educação Infantil, no bojo das discussões e
efetivação de políticas públicas dirigidas às crianças.
Por fim, o protagonismo e a escuta infantil se constituem uma das motivações desta
pesquisa, uma vez que precisamos de espaços de educação infantil abertos para o diferente, o
imprevisível, o inconcluso, trabalhando numa perspectiva de protagonização do “ser criança”,
o que dificilmente poderá ser conquistado se não nos permitirmos ser tocados pelas crianças.
Para organizar e partilhar os dados da pesquisa, o texto desta dissertação tem uma
estrutura que comporta esta introdução e quatro capítulos, seguidos de algumas considerações
e ponderações finais.
De início apresentamos o capitulo 01 - O lugar social das crianças – construindo
uma trajetória histórica até a contemporaneidade - que aborda o surgimento do
sentimento de infância, partindo dos estudos de Ariès (1983), e o processo de invisibilidade
da infância que foi sendo construído no curso da história. Abordamos também autores como
Bauman (1998) e Habermas (1983), com vistas a analisar como, de um modo geral, os
projetos da modernidade e da contemporaneidade interferem no olhar sobre as crianças. Por
fim, discutimos estudos atuais sobre criança e infância, sobretudo aqueles desenvolvidos pela
sociologia da infância, apresentando as crianças como participantes ativas nas pesquisas
desenvolvidas.
O segundo capítulo – O encontro entre o ser criança e o ser adulto – sentidos e
significados, discorrerá sobre as possibilidades de construir significados nas relações entre
adultos e crianças no contexto contemporâneo, numa perspectiva dialógica e ética, tendo
como referência fundamental o desafio de se pensar possibilidades para as relações
intergeracionais adulto/criança. A perspectiva apresentada aqui chamará a atenção para a
multirreferencialidade da infância, que não pode mais ser concebida como infância, mas sim
infâncias, dada a diversidade das realidades do cotidiano, das diversidades cultural, política,
ideológica, social e econômica que determinam as relações de poder presentes na sociedade
atual. Ressignificar a infância na contemporaneidade, portanto, exigirá um olhar plural.
No terceiro capítulo - Criança fala de muitos jeitos: A palavra imprevisível
revelada na interlocução com as crianças, esclareço as estratégias metodológicas
empregadas, detalhando os instrumentos e procedimentos de produção dos dados e a maneira
como será orientada a análise dos mesmos. Tenciono, como pesquisadora, garantir que o
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caminho metodológico traçado possa dialogar com os sentidos atribuídos aos estudos
elaborados, em uma perspectiva sócio-histórica, bem como com os pesquisadores que na
atualidade apresentam novas possibilidades de investigação que garantam o protagonismo das
crianças, a exemplo das pesquisas realizadas por Corsaro (2005), Prout (2004, 2005),
Qvortrup (1999), Sarmento (1997) e Quintero (2000), entre outros.
No quarto capítulo – Ser criança e ser adulto nas vozes e nos desenhos das
crianças, apresento as análises do que foi revelado na captura das vozes e representações das
crianças, tendo em vista a vertente da análise de conteúdo.
Por fim, delineio algumas Considerações Finais e apontamentos, no sentido de
lançar olhares sobre as crianças, tendo a “si próprias” como interlocutoras, a partir de uma
escuta que confirma a pertinência de suas análises e ponderações, haja vista que ressalta as
distâncias geracionais que ultrapassam a dimensão corporal, o tempo de vida e a experiência
como justificativas para o silenciamento das crianças.
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2 O LUGAR SOCIAL DAS CRIANÇAS - CONSTRUINDO UMA
TRAJETÓRIA HISTÓRICA ATÉ A CONTEMPORANEIDADE

Pensar a infância como um outro é, justamente, pensar essa
inquietação, esse questionamento e esse vazio. É insistir uma vez
mais: as crianças, esses seres estranhos dos quais nada se sabe, esses
seres selvagens que não compreendem a nossa língua.

(LARROSA, 2003, p. 184)
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2.1 AS CONCEPÇÕES DE CRIANÇA E INFÂNCIA - UMA CONSTRUÇÃO
SOCIOCULTURAL

FIGURA 1 - Pieter Brueghel O Velho, Kinderspiele/Jogos de Crianças, 1560,
Kunsthistorisches Museum, Viena.

Fonte: http://prosimetron.blogspot.com/2011/06/no-dia-da-crianca.html. Acesso em 06 fev. 2014.

Iniciamos este capítulo tendo como inspiração a singular tela enciclopédia de jogos
infantis, de Pieter Brueghel, a qual mostra 200 crianças que jogam 84 jogos diferentes, sendo
a maioria destes jogos, ainda hoje, fonte de divertimento pelo mundo afora, para tomarmos a
infância e a criança como objeto de estudo e investigação.
Colocamos uma questão que não parece fácil de ser respondida, uma vez que traz em
si um conjunto de reflexões: O que é ser criança? Como a criança se vê e se percebe numa
época de desconstrução da infância, como a conhecemos? Nunca se deu tanta atenção aos
estudos sobre a infância e as crianças como agora. Mas de que infância estamos falando?
Quem são as crianças hoje? Como elas se reconhecem?
Este capítulo tem por objetivo dialogar com os estudos sobre a infância, concebida
como uma construção sociocultural, marcada historicamente por concepções ancoradas numa
perspectiva adultocêntrica, que legitimaram ao longo dos tempos uma imagem universal de
infância, questionada pelos estudos contemporâneos, dada a complexidade de sua existência
social.
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Na busca de uma compreensão mais ampla sobre a infância, esta será tomada como
fenômeno social e, portanto, parte da estrutura social marcada fortemente pelos processos
históricos.
Assim, a produção científica elaborada até aqui, acerca da questão da infância, sinaliza
para a concepção de criança como sendo uma construção histórica e social. Nos mais
diferentes contextos e momentos históricos se têm um projeto de infância, criança e educação.
Qualquer tentativa de lançar contribuições sobre estas questões deve ter como ponto de
partida e de chegada um olhar para o passado, com vistas a uma releitura do presente e a
utopia5 do que comumente chamamos de futuro.
Para Sarmento e Pinto (1997), a pretensão de conhecer a infância como construção
social supõe também a pretensão de conhecer as crianças em suas trajetórias de vida e
existência humana, diferenciadas nestas duas categorias distintas e imbricadas. Portanto,
segundo estes autores, a definição dessas categorias sinaliza para campos de estudo e
investigação, estando atentos as suas diferenciações e heterogeneidades.
O século XX foi marcado fortemente, dentre outros fatores, pelo crescente movimento
em torno da construção e consolidação de uma ideia de infância historicamente construída.
Nesse sentido, qualquer tentativa de estudo acerca das concepções em torno das categorias
infância e criança deve estar circunstanciada nos sentidos e significados produzidos a partir de
uma visão adultocêntrica e, por conseguinte, como destaca Arendt (1972), categorias
concebidas como dependentes do adulto e que precisam ser protegidas do mundo nos espaços
seguros da família e das escolas.
Assim, conceber a infância na modernidade anuncia sua trajetória marcada por uma
ideia de imperfeição, de submissão, de dependência e total despreparo para as realidades do
mundo. Essa menorização das crianças em relação aos adultos parte de uma compreensão de
infância em que as singularidades dos olhares infantis – sua curiosidade, imaginação,
imprevisibilidade – são tomadas e interpretadas como imperfeição e fragilidade a serem
“superadas”.
Na sua origem etimológica, o termo infância, em latim, é in-fans6, que significa
considerar a criança como o ser sem linguagem. Ou, ainda, aquele que não fala, o que pode
significar ausência de pensamento, não ter conhecimento, ausência de razão.
5

Utopia entendida aqui, na perspectiva de Paulo Freire, como compromisso histórico com um projeto
humanizador da sociedade e das relações entre os seres humanos.
6

Para uma discussão mais aprofundada da etimologia da palavra in-fans, vide Kohan (2008), Infância e
Filosofia.
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O ser, segundo Santo Agostinho é pecaminoso e imperfeito, uma vez que a razão para
ele é dom de Deus. Nesse sentido, a criança é concebida como um ser menor, inferior, que
necessita ser educado, ser formado.
Contrapondo-se a este ideário construído historicamente, é significativo perguntar: É
possível tomarmos outra compreensão de infância, também a partir das próprias crianças? O
que elas têm a nos dizer como sujeitos imersos nos processos coletivos, produtores de cultura
e significações sociais?
Focalizar a infância como construção social nos coloca na direção de concebê-la em
sua temporalidade, desestabilizando e pondo em xeque as imagens produzidas historicamente.
As crianças não são sujeitos abstratos, constituem-se na história e nas relações sociais que
estabelecem, produzindo processos e dinâmicas de intervenção no mundo.

Elas,

efetivamente, estão presentes nos diferentes contextos que vivenciam suas infâncias, apesar da
(in) visibilidade social que sofrem, tal como Leal nos aponta:

[...] É preciso repensar as concepções de início as quais a infância tem sido
usualmente relacionada. Isto implica abrirmos mão do que pensamos saber sobre a
infância. Assim será possível lançar sobre ela um olhar menos ensinante, mais
respectivo à novidade que cada criança traz consigo [...] (LEAL 2004, p.22).

Neste aspecto, concordamos com Leal, uma vez que a tradição de estudos sobre a
infância esteve pautada numa concepção universalizante de infância, interpretada pelo adulto
que historicamente silenciou a criança em sua singularidade e jeito próprio de ser. Diante
disso, como diz Leal (2004, p. 25), é necessário “[...] retirar do termo ‘infantil’ o tom
subestimado da adjetivação. Buscar a infância em nós mesmos a fim de que possamos
aprender de novo, esquecer o que já sabemos e permitirmo-nos voltar a aprender como já o
fizemos um dia [...]”. Assim, desmontando o olhar que lançamos sobre as crianças, é possível
percebê-la em seu mundo com sensibilidade, afeto, imaginação e imprevisibilidade.
Como assinalam os estudos de Kramer (2003), Castro (2001) e Sarmento (2007 e
2011), outros olhares estão sendo lançados sobre a infância, em que a presença das crianças
nas realidades do mundo desconstrói histórias, denuncia contradições, constrói e reconstrói
culturas, uma vez que estas são sujeitos históricos e estão a produzir novos sentidos e
significados, assumindo um lugar de autoria na dinâmica social.
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2.1.1 A construção da infância – perspectiva histórica

Os estudos de Ariès (1981) evidenciam que a infância começou a ser percebida em
meados dos séculos XIII e XIV, mas somente desponta a partir do séc. XVII e XVIII,
sobretudo na sociedade europeia, no momento em que o mercantilismo dita as novas
configurações da sociedade vigente. Neste novo cenário, a criança aos poucos sai da condição
de total anonimato, surgindo, num primeiro momento, como um adulto em miniatura, sendo
mais bem percebida em suas especificidades na modernidade.
Postmam (1999) destaca que o surgimento da imprensa, no século XVI, recoloca a
educação como possibilidade de inserção no universo da escrita. A escola é reinventada, e a
infância desponta como uma fase distinta da fase adulta, sobretudo pela incapacidade de ler e
escrever, o que justifica a necessidade do conhecimento escolar.
Outro ponto a ser destacado como importante na descoberta da infância, presente nos
estudos de Ariès (1981), foi a configuração da família como espaço de relações privadas. É no
seio familiar que a criança passa a ser percebida, assumindo um lugar central nesse contexto.
Pode-se afirmar que o surgimento do sentimento de infância esteve atrelado ao surgimento do
sentimento de família7, desconhecido na idade média, surgindo nos séculos XV e XVI como
reação às novas formas de economia monetária e a preservação da integridade do patrimônio.
Entre o fim da idade média e início da idade moderna, a criança, enfim, conquista
definitivamente um lugar junto aos pais, sendo, portanto, alvo de preocupações, tornando-se
indispensável à vida cotidiana dos adultos, que passaram a preocupar-se com a sua saúde e
educação.
A educação, que fora esquecida na idade média, é retomada agora e entendida como
fundamental para garantir a passagem do mundo infantil para o mundo adulto. O que antes já
fora percebido pela paideia helenística8, que “pressupunha uma diferença e uma passagem
entre o mundo da criança e o mundo do adulto” (ÁRIES, 1981, p. 194), era agora interesse
7

Segundo este autor, o único sentimento de família conhecido na idade média era o da família como linhagem,
que se estendia aos laços de sangue, sem levar em conta valores como coabitação e intimidade. O surgimento da
família como célula social oportuniza a convivência mais íntima entre os familiares consanguíneos, ou seja, pai,
mãe e filhos, o que acaba por provocar também o estreitamento dos laços afetivos entre estes pares. A criança
passa, aos poucos, a ser notada e paparicada no meio familiar, seduzindo o adulto com suas gracinhas e sorrisos.
(ARIÈS, 1981, p. 186).
8

O ideal educativo grego aparece como Paideia, formação geral que tem por tarefa construir o homem como
homem e como cidadão. A Paideia é normalmente traduzida como educação para a formação do cidadão
perfeito. Para aprofundar um pouco mais, ver (Ariès, 1981).
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das famílias e motivação para os moralistas da época, que viam na educação a possibilidade
de impor à criança uma moral e um regime disciplinar que coibiria, sobretudo, a
promiscuidade, fruto da ausência de um sentimento de vergonha e da permissividade, presente
no sentimento de paparicação9. É entre os moralistas e os educadores da época que a infância
consolida-se como um período de vida que precisava ser estudado, para melhor ser entendido.
A infância, portanto, é descoberta e ganha significado nas relações sociais, ocupando
centralidade no seio familiar.
Na modernidade cresce o interesse pela criança. Novas ciências e áreas do
conhecimento, como Pediatria, Psicologia e Psicanálise, dedicaram-se aos problemas da
infância, e suas descobertas nos subsidiam até hoje. A escola, importante espaço para
instrução moral e intelectual, aparece na modernidade como marco definitivo na separação
entre o adulto e a criança.
Embora a concepção de infância tenha sido uma construção da classe média burguesa,
consolidada nos séculos XVII e XVIII, no século seguinte já teria atingido as outras camadas
da sociedade. Neste novo perfil de família os pais foram encarregados de ações educacionais,
religiosas e morais. Muitos pensadores, moralistas e intelectuais da época, deixaram
importantes contribuições na configuração desse sentido de infância que surgia naquele
período. Porém, nenhum deles foi tão decisivo no surgimento de uma pedagogia da infância,
como Rousseau e Montaigne, apontados por Ghiraldelli Jr. (1996) como coautores das noções
de infância e precursores da pedagogia moderna.
Embora com ideários distintos, Rousseau e Montaigne foram responsáveis pela
disseminação dessa noção de infância, sobretudo nas famílias da época, que resistiam a olhar
a criança não mais como um adulto em miniatura, mas um ser dotado de um caráter singular.
Para Rousseau, a criança é importante em si mesma, e não meramente como um meio
para um fim. A escola deve organizar-se, portanto, para ser o mundo da criança, permitindo
que ela possa viver a sua infância em plenitude e liberdade. Os pais devem ser os primeiros a
se ocupar da criança. Acrescenta Rousseau (2004), que para conservar a criança em sua forma
original é preciso preservá-la desde o primeiro instante que vem ao mundo. O autor ainda
ressalta que o verdadeiro preceptor é o pai, cabendo à mãe ser a verdadeira ama-de-leite.
Para Kramer (2003), as ideias de Rousseau despertaram curiosidade sobre o universo
da criança, exercendo forte influência em pensadores como Froebel, Pestalozzi, Montessori e
Piaget, personagens importantes da pedagogia moderna e da psicologia infantil.
9

Sentimento em relação à criança, que surgiu no século XVI, em que ela se tornava alvo de relaxamento e
distração do adulto, devido a sua ingenuidade e graça (Ariès, 1981).
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Concebendo a infância como momento em que se vê, se pensa e se sente o mundo a
sua volta de um jeito próprio, Rousseau chama a atenção para que a ação de educar esteja
atenta à singularidade da criança, ser ingênuo, puro, inconsciente e feliz, devendo ser,
portanto, uma ação natural.
Os estudos de Rousseau, sem dúvida, exerceram forte influência na construção de um
significado para a infância no ocidente, que norteou não só os estudos educacionais e a
pedagogia na modernidade, mas, sobretudo, influenciou as relações entre adulto e criança e a
forma de concebê-la nos diversos contextos socioculturais.
Enquanto Rousseau preocupou-se com uma melhor consolidação da noção de infância,
a partir de sua singularidade, Montaigne se apresenta como opositor ao sentimento de
paparicação, entendendo-o como prejudicial à educação da criança. Afirmava que as
demonstrações exageradas de afeto para com as crianças pequenas demonstravam, sobretudo,
a busca por prazer e a utilização da criança como entretenimento lúdico. Montaigne via no
contraponto ao sentimento de paparicação, a única possibilidade de salvar a criança dela
mesma e dos vícios postos pela sociedade. Entendia a moralização, a disciplina racional e a
educação intelectual como necessárias à formação desse pequeno indivíduo. Desenvolveu a
gênese para a racionalização do processo educativo, através da supervalorização da razão,
princípio este que perdura até hoje (GHIRALDELLI, 2000).
Prosseguindo em suas análises, Ghiraldelli aponta que o ideário de Montaigne deu
bases para o pensamento racionalista, fazendo-se presente na educação escolar da época.
Embora não tenha desenvolvido uma pedagogia da infância, fez algumas observações
importantes sobre a educação escolar. Dizia que a decoreba não era o melhor caminho para a
aprendizagem e que saber de cor não é saber, trata-se de conversar com aquilo que se guardou
na memória. Acrescentou, ainda, que a presença do preceptor era importante na formação dos
pequenos, mas estes deveriam ser escolhidos pelo caráter de sua formação.
Assim, se pode inferir que a descoberta da infância foi uma conquista importante e
resultante do processo de construção de uma cultura ocidental que surge no final da idade
média e início da idade moderna.
Porém, entender a criança como um ser diferente do adulto, em idade,
desenvolvimento, gostos, fazeres e comportamentos, não é o suficiente para entender o espaço
da complexidade entre estes dois mundos. Existem muitos outros limites colocados entre a
criança e o adulto, advindos da cultura, do momento histórico, político, econômico e social
em que estes estão inseridos.
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Na segunda fase da modernidade, com o advento da revolução industrial e o
surgimento do cientificismo, entre outros fatores, as ideias iluministas trouxeram
transformações sociais e intelectuais, modificando o conceito de infância, que ganha outras
conotações.

2.1.2 A infância na modernidade

Na modernidade o conceito de criança é ressignificado em favor das mudanças
ocorridas a partir da nova ordem social posta pelos ideais iluministas, pelo racionalismo e pela
forma de organização econômica do capitalismo liberal. Como ressalta Kramer (2003),
passado o período de ameaça da mortalidade indiscriminada, a criança deveria ser preservada
e preparada para uma atuação futura na sociedade.
Assim, no projeto pensado para a modernidade, percebem-se claramente dois tipos de
infância, concebidos em função da sociedade de classes: a infância burguesa, cuidada e
educada para se adequar ao modelo definido pelo adulto, e a infância da classe dos dominados
e economicamente desfavorecidos, marginalizada, carente, inferior, que não corresponde aos
padrões estabelecidos pelos adultos no seio de uma sociedade marcadamente adultocêntrica.
Dessa forma, concordamos ainda com a Kramer ao fazer referência à distribuição desigual de
poder entre adultos e crianças e sua repercussão nas relações geracionais e intergeracionais.
Os estudos de Bauman (1993) sinalizam que o projeto da modernidade surgiu na
Europa Ocidental, a partir de uma série de transformações sociais, econômicas, políticas e
intelectuais, ditando uma nova ordem social, tendo os ideais iluministas como referência para
se pensar a sociedade com vistas ao desenvolvimento e a um progresso linear. A ressonância
desse projeto encontra alicerce no cientificismo, no racionalismo e na busca por novas formas
de organização social. Fundamentalmente, se pode afirmar que a modernidade apresentou-se
como uma visão de mundo ordenado, previsível, estável, centralizado, que somente se efetiva
na fragmentação do conhecimento.
Segundo Santos (1995), é possível distinguir três períodos no processo de
consolidação do projeto da modernidade. O primeiro período acontece em todo o século XIX,
conhecido como período do capitalismo liberal10. Neste período explodem as contradições
10

Este autor situa o capitalismo liberal como o período ocorrido em quase todo o século XIX, onde explodem
com grande violência as contradições do projeto da modernidade: entre a solidariedade e a identidade, entre
justiça e a autonomia, entre a igualdade e a liberdade. Segundo Santos, este primeiro período, ao mesmo tempo
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presentes no projeto da modernidade: solidariedade e identidade, justiça e autonomia,
igualdade e liberdade. E como produto dessas contradições, nasce o maior de todos os
dualismos modernos, o dualismo Estado-sociedade civil.
A infância neste período é pensada a partir dos ideais presentes na sociedade burguesa,
revelando ações e reações quanto ao papel da mesma nos contextos econômico, político,
cultural e social.
O segundo período do projeto da modernidade, que vai desde o fim do século XIX até
o período após a segunda guerra mundial, caracteriza-se como o período do capitalismo
organizado11. Para o autor, “O projeto da modernidade cumpre-se assim em excesso porque
em tudo o que cumpre excede todas as expectativas (basta ver o fulgurante avanço do
conhecimento científico) e em tudo o que não cumpre é suficientemente convincente para
negar que haja algo ainda a cumprir” (SANTOS, 1995, p. 86). Neste período, o cenário da
modernidade passa a organizar-se a partir do que é realizável e do que é irrealizável numa
sociedade capitalista que se encontra em expansão.
As contradições quanto ao significado da infância se alargam mais ainda neste período
de efervescência do positivismo e cientificismo. Com a especialização e a racionalização do
saber, a necessidade de controlar o futuro faz com que a ciência assuma o papel de explicar a
infância, que ganha centralidade.
O surgimento de uma psicologia científica da criança reforça os traços da autonomia e
individualidade, marcas da modernidade. A criança passa a ser compreendida por sua história
individual, camuflando a realidade social da infância. Ressalta-se que esta concepção de
infância corresponde à realidade burguesa, uma vez que as crianças das classes menos
favorecidas são ainda mais exploradas e marginalizadas neste período da história do
capitalismo, o que provoca ações de resistência no seio da sociedade desigual (KRAMER,
2003).
A consolidação da revolução industrial e sua consequente expansão nortearam não só
o destino da classe dominante, mas também o destino de toda a população e,
consequentemente, o destino de parcela significativa de crianças e adolescentes das camadas
economicamente oprimidas, recrutadas como mão de obra barata e fácil. Citamos Moura e
em que experimenta as contradições do projeto de modernidade, manifesta toda a vocação de radicalidade do
mesmo.
11

Santos (1995) diz que o segundo período da modernidade esteve marcado pela tentativa de que todos as
promessas do capitalismo fossem cumpridas e cumpridas em excesso, procurando compatibilizar as ideias
contraditórias na expectativa de que o déficit no cumprimento das mesmas, mesmo se irreparável, fosse o menor
possível. Para ser eficaz no truque deste ilusionismo histórico, alarga o campo do possível, para que num
momento posterior possa eliminar a própria ideia de déficit.
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Rizzini (2000), que em seus estudos destacam a presença desses pequenos operários e
operárias, no início do séc. XX, nos espaços urbanos.
Este período também é marcado por ações de resistência a este modelo opressor,
principalmente com iniciativas dos movimentos sociais, nascidos no seio das classes
operárias.
Por fim, o terceiro período, iniciado na década de sessenta, quando se observa o
capitalismo financeiro desordenado12. Período complexo devido à implosão de muitas das
formas iniciais do projeto da modernidade que vigoraram até o período anterior. Neste
sentido, Santos aponta o seguinte:

A designação de capitalismo desorganizado dá por si mesma, conta da nossa
perplexidade [...] é evidente que o capitalismo só pode ser dito desorganizado na
medida em que colapsaram no terceiro período muitas das formas de organização
que tinham vigorado no período anterior. À medida que o processo de
desestruturação é em si mesmo uma nova forma de organização, ou até de
hiperorganização, como alguns querem, ou representa uma fase de transição que
cria o tempo e o espaço para uma nova forma de organização [...] interessa
caracterizar esse terceiro período em termos da dicotomia que tenho vindo a
adoptar entre pilar de regulação e pilar de emancipação. (SANTOS, 1995, p. 87)

Podemos dizer, que para Santos, as relações entre os pilares da regulação e da
emancipação são historicamente tensas e se revelam de diferentes modos na estrutura do
tecido social, variando nas diversas formas de apresentação e etapas do desenvolvimento do
capitalismo, ditando assim, novos modelos nas relações entre os sujeitos sociais.
Assim, o modo como a infância é compreendida na modernidade nasce junto com um
novo conceito de ser humano, caracterizado como sujeito autônomo, dotado de
individualidade, subjetividades e competitividade. No contexto da modernidade se dá a
consolidação do conceito de infância e, simultaneamente, a consolidação do conceito de
sujeito moderno, tal como afirma Magalhães e Barbosa (2005, p. 40):

A constituição do conceito de infância, tal qual o compreendemos, se insere num
amplo projeto de constituição do sujeito moderno: um sujeito entendido como uma
unidade indivisível – que tem um ‘eu profundo’ a sua essência sujeito – quanto
como uma unidade que é única, singular, e que o diferencia de qualquer outro
sujeito.

Ressalta-se, portanto, que uma das conquistas da modernidade, no que diz respeito à
infância, foi o surgimento do paradigma básico da infância como sendo uma fase da vida do
12

Para Santos (1995), período em que se percebe que o projeto da modernidade fracassou e que a sua realização
já não é possível senão a partir de um recomeço pautado em novos paradigmas.
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ser humano, com especificidades e singularidades que revelam o ser criança em sua existência
dotada de uma forma particular de estar no mundo. Esta constatação marcou profundamente
as relações entre o adulto e a criança.
A consideração da especificidade do ser criança em relação ao adulto é uma conquista
da modernidade. Como cita Postman (1999, p. 78), “o moderno paradigma da infância é o
moderno paradigma da idade adulta. Ao dizermos o que queremos que uma criança venha a
ser, dizemos o que somos.” Ou seja, a modernidade traz a marca indelével da consolidação da
caracterização da infância, entendendo a criança como detentora de suas próprias ideias, sua
própria existência e de suas próprias regras de desenvolvimento, o que a difere
consubstancialmente do adulto.
A infância torna-se, então, um “vir a ser”, um caminho de preparação para uma vida
adulta, espelhada num caráter ordenado, previsível e estável, mantendo a estabilidade das
relações sociais e reafirmando a perspectiva geral do projeto capitalista de sociedade.
Sabendo que a infância surge no seio da modernidade como importante conquista para
o ser criança, e que a modernidade apresenta-se como uma visão de mundo ordenado,
previsível, estável, centralizado, que somente se efetiva na fragmentação do conhecimento,
pode-se afirmar também que a ideia de criança-indivíduo está pautada nestas mesmas
concepções.
A percepção de criança como um “vir a ser”, como um indivíduo que deverá ser no
futuro e que, portanto, carrega todos os anseios e projeções do adulto, determinou a forma
como a sociedade moderna significou a infância.
A previsibilidade na formação do ser criança definiu o modo como esta deveria ser
educada, para sustentar os ideais racionalistas e iluministas da modernidade. As práticas
educativas divisórias colocam a criança num lugar de submissão diante do adulto, deixando
de existir em si mesmas, sendo concebidas como os adultos de amanhã. Nessa direção
citamos por exemplo, as questões de gênero presentes nos estudos de Bichara (2001), Cunha
(2007), Paechter (2009) e Buss-Simão (2012) ao ilustrar como as crianças vão contruindo
suas identidades nas suas práticas cotidianas atravessadas por marcadores culturais de gênero,
o que é evidenciado em situações de brincadeiras simbólicas nas quais meninas brincam de
temas femininos e meninos brincam de temas masculinos. Nesse sentido, concordamos com
as referidas autoras que destacam a forte influência de elementos oriundos de uma cultura
centrada no adulto, na definição do modo como as crianças deveriam ser educadas.
O desenvolvimento do capitalismo e o crescimento industrial trazem um outro olhar
sobre a criança, que passa a ser percebida também como fonte de mão-de-obra, ganhando
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caráter utilitário. Desse modo, afirma Sarmento (2002) que a atividade do trabalho faz parte
da vida das crianças. Seja aquele prestado fora ou dentro do espaço familiar o trabalho infantil
é uma realidade no cotidiano delas.
O projeto da modernidade, que sinalizava autonomia, individualidade e cientificidade,
foi se configurando cada vez mais como um projeto de um ideário burguês calcado no
desenvolvimento das forças produtivas capitalistas, as quais não colocaram as pessoas nas
mesmas condições, fazendo com que o projeto de autonomia privilegiasse alguns grupos
sociais em detrimento de outros.
A exemplo disso destaca-se a mortalidade infantil, que começava a dar sinais de recuo,
no século XIX, mas volta a ser expressiva, devido às péssimas condições de trabalho, à
jornada fatigante imposta à criança, que representava naquele momento a possibilidade de
mão-de-obra barata e fácil, principalmente em se tratando de crianças oriundas de famílias de
baixa renda. Nos seus estudos Moura e Rizzini (2000) apontam a forte presença de crianças e
adolescentes nas indústrias, em atividades insalubres, sendo vitimadas por maus-tratos,
jornadas de trabalho injustas e mutilações físicas causadas pelo uso de instrumentos de
trabalho inapropriados.
Moura e Rizzini (2000) acrescentam ainda que a manutenção da força do trabalho,
necessária ao progresso econômico, fez mudar a atitude do Estado em relação à criança e à
preservação da vida, entendendo que neste momento qualquer tipo de morte humana podia
significar prejuízos para a Nação. Mais uma vez o conceito de infância é utilizado a favor das
necessidades postas pelo projeto de sociedade moderna, negando a sua singularidade.
Tal como afirma Kohan (2004), no contexto moderno ocidental

[...] A infância, entendida em primeira instância como potencialidade, é a matéria
prima das utopias [...]. O ser humano está pensando como ser em desenvolvimento,
numa relação de continuidade entre o passado, o presente e o futuro [...] assim, a
educação terá a marca de uma normativa estética, ética e política instaurada pelos
legisladores, para o bem dos que atualmente habitam a infância... (KOHAN, 2004,
p.53)

O discurso moderno acaba por gerar um conceito centralizado de criança, colocando-a
numa concepção de ser ideal. A criança é encarada como um sujeito unificado, reificado e
essencializado. Dotada de uma natureza efêmera, caberia à educação fazê-la desabrochar
enquanto adulto, tornando-se um ser da razão e pela razão.
Nesta perspectiva de “vir a ser”, a criança precisava ser mais bem formada para viver
toda a sua potencialidade nesta sociedade do progresso. As ideias de utilidade, produtividade,
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lucro, especialidade, presentes numa sociedade industrial, passam a ditar a forma de se
conceber este pequeno ser em formação, o que torna a criança objeto de estudo e especulação.
Os estudos originados das áreas da psicologia infantil, biologia, neurologia, acabam
por biologizar a criança, determinando uma pedagogia para a infância, centrada em
metodologias ativas que possam garantir o desenvolvimento infantil. A ciência, com seu rigor
e objetividade, pautada no seu critério de cientificidade, confere autoridade às descobertas
sobre a criança, caracterizando-a e definindo metas para uma educação e uma pedagogia da
infância.
Neste aspecto, concordamos com Kramer (2003) e Postmam (1999), que destacam a
forte influência desses estudos na institucionalização da infância, assentada no moderno
paradigma que a define como uma categoria biológica, e não como produto de uma cultura.
O que num primeiro momento do projeto da modernidade parecia ser uma tentativa de
significar a criança como “sujeito”, situado e mediado por um contexto histórico-cultural,
modifica-se em favor de um processo de adequação da infância às regras postas pelo
desenvolvimento científico a-histórico, acrítico e aligeirado.
O desafio da educação, portanto, passou a ser entendido como fazer da criança um ser
ideal, pronto para aprender e ser equipada com os conhecimentos e as habilidades necessárias
à vida em sociedade, saindo da condição de incompletude, inferioridade e inacabamento, para
a condição de um adulto economicamente produtivo. Kramer acrescenta, ainda, que:
As aspirações educacionais aumentam à proporção em que ele (o adulto)13 acredita
que a escolaridade poderá representar maiores ganhos, o que provoca
frequentemente a inserção da criança no trabalho simultâneo à vida escolar.
Contrariamente, o crescimento infantil é, para aquele cuja atividade consiste em
explorar o capital, uma espécie de capitalização. A educação tem um valor de
investimento a médio ou longo prazo, e o desenvolvimento da criança contribuirá
futuramente para aumentar o capital familiar. (KRAMER, 2003b, p. 23).

É claro que as aspirações educacionais, devido à própria fragmentação social, não
atingem a todas as crianças. Aquelas oriundas de classes menos favorecidas foram submetidas
a um modelo de educação compensatória, iniciado no século XIX, tendo como fundamento os
estudos de Froebel, Montessori, Freinet, Decroly e outros. Isso porque tais crianças, vivendo
em condições precárias, eram (e ainda são) concebidas a partir de pressupostos que
contrariam o ideal de criança esperado pela escola e a proposta escolar para esse ideal.

13

Grifo meu.
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Segundo Kuhlmann (2011) a educação pré-escolar e os jardins de infância se
constituíram em lugar de possível superação da miséria e das discrepâncias sociais. A
educação pré-escolar da criança ganha impulso principalmente com o recrutamento das
mulheres para o mercado de trabalho, sobretudo nas indústrias bélicas, bem como a partir do
movimento de lutas sociais por melhores condições de vida para as crianças das classes
marginalizadas da sociedade (KRAMER, 2003).
Conclui-se que a infância assumiu basicamente dois significados distintos no projeto
da modernidade. Um significado de infância em que a criança é entendida como sujeito,
indivíduo, subjetivo, abstrato, imperfeito, que deveria ser moldado a partir da razão e para a
razão (a criança burguesa), concepção presente no discurso humanista, e um outro significado
em que a criança é concebida como sujeito ativo, sujeito do trabalho, constituído na
experiência e na experimentação (as crianças das categorias socioeconômicas mais baixas).
Nas últimas décadas do século XX, cada vez mais a concepção de sujeito como
consciência cede lugar para o sujeito corpo. Numa sociedade cercada pelo adestramento
técnico da racionalização da produtividade e do culto ao industrialismo, vê-se nascer, aos
poucos, diante da crise do sujeito indivíduo, o sujeito máquina, o sujeito corpo. Nesta fase da
modernidade, quando o capitalismo assume a forma desorganizada, o “eu” torna-se sinônimo
ao “corpo”, o que sinaliza que a felicidade do ser humano está justamente associada ao prazer
do consumo. Tornando-se corpo, o ser tornou-se objeto, máquina, estando sua identidade
vinculada ao que o seu corpo representa. As relações entre as pessoas passam a ser mediadas
pela superficialidade e brevidade do corpo (GHIRALDELLI, 2000).
Diante dessa representação de sujeito corpo, o conceito de infância mais uma vez é
ressignificado, determinando também reformulações na educação. Segundo Ghiraldelli, à
medida que somos, cada indivíduo, um corpo que produz e consome, a educação mais
adequada seria aquela que corresponde ao treino ou ao adestramento dos comportamentos,
determinando o que somos e o que seremos no meio social.
Enfim, o sonho da modernidade acabou por trazer para a infância vários significados
determinados historicamente pelas modificações nas formas de organização da sociedade.
Sabe-se que nenhum desses significados partiu da real condição da infância, mas sim da
criança idealizada a partir das necessidades do mundo adulto.
O sonho da modernidade não aconteceu como se esperava, ou como colocam alguns
estudiosos, ainda está por acontecer. Zigmunt Bauman (1991) acrescenta que a modernidade
determinou para si mesma, tarefas impossíveis de se realizar, como, por exemplo, critério de
verdade absoluta, ordem, rigor científico, humanitarismo puro, progresso linear e continuo,
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universalismo. Neste ínterim, a definição de infância como construção sociocultural põe em
evidência uma estreita crítica à ideia moderna e positivista de criança universal,
essencializada e descontextualizada.
Assistimos, sobretudo a partir da década de 90, segundo os estudos de Sarmento e
Pinto (1999), Corsaro (2005), Prout (2005) e Qvortrup (1999) a infância sendo estudada como
fenômeno social, não mais captada pelos reducionismos clássicos, uma vez que ser criança
nos contextos da contemporaneidade é muito diferente de ser criança nos períodos construídos
anteriormente no contexto da modernidade. Assim, vemos a infância ser tomada como um
fenômeno complexo, resultante do seu caráter híbrido neste novo cenário denominado por
alguns de contemporaneidade.

2.2 A COMPLEXIDADE E A AMBIGUIDADE DA INFÂNCIA COMO UM
FENÔMENO CONTEMPORÂNEO
FIGURA 2 - Brincadeira de Roda - série “Brincadeiras de Infância”

Fonte: Heinrich Himmler Allan de Souza Santos (2001)14

O quadro de Santos retrata uma das imagens que melhor revela a infância em sua
singularidade. A brincadeira de roda nos remete às inúmeras narrativas do universo infantil, e

14

http://www.saobernardo.sp.gov.br/secretarias/sec/cultura/cultura_pinacoteca. Acesso 06 fev. 2014.
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é tomada aqui na reflexão sobre as novas narrativas criadas para compreender a infância em
sua complexidade e imprevisibilidade, reconhecendo-a como parte estruturante da tessitura
social e das relações intergeracionais adulto/criança, como muitas vezes a roda, a ciranda,
serviu de inspiração para aproximar adultos e crianças nas inúmeras canções que cantam a
infância.
É fácil perceber como as crianças atuam, protagonizam e, por vezes, determinam
processos sociais ao longo da história. Se no projeto da modernidade as crianças exerciam o
papel de coadjuvantes dos adultos, no cenário da contemporaneidade as novas narrativas
infantis apontam na direção de um protagonismo autoral delas, na configuração de novas
bases de pertencimento e inserção social.
O desafio que nos é colocado na contemporaneidade implica em um questionamento
de grande parte das concepções que construímos sobre as crianças até aqui, e a partir das
quais se construiu uma ideia de infância. Há que se ressignificar a infância, ou as infâncias,
tendo em vista a própria criança em sua inteireza, com todos os seus sonhos, fantasias,
curiosidades e invencionices.
Construindo uma das leituras possíveis sobre como as crianças vivem a infância sob as
condições culturais contemporâneas, procuramos dialogar com estudos de autores que tratam
de descrever, interpretar e problematizar a condição cultural, entre eles Bauman (1998, 2001,
2005, 2007), Lipovetsky (2005) e Harvey (1993). Acrescenta-se a estes, e ajudam a compor as
lentes teóricas de nossas pesquisas, aqueles que realizam estudos sobre as infâncias, como
Larrosa (1994, 2001, 2004), Sarmento e Pinto (1997 e 1999), Sarmento (2007 e 2011),
Kramer (2003), Barbosa et al (2005) , entre outros.
Para Larrosa (2001), não se trata de pensarmos a criança como um ser temporal, ela
não é antiga nem moderna, nem pertence a um tempo linear, evolutivo, dialético ou narrativo.
O ser criança é um personagem do acontecimento e, portanto, “só a atenção ao acontecimento,
como o incompreensível e o imprevisível, pode levar a pensar uma temporalidade
descontínua” (LARROSA, 2001, p. 284). O autor nos chama a atenção para a
imprevisibilidade da criança, a fluidez do seu acontecimento, para sua existência e seu
protagonismo nas diversas realidades circunstancias dos contextos em que se encontra
inserida.
Sendo assim, podemos inferir que os conceitos de criança e de infância, que muitas
vezes nos parecem naturais, escondem inúmeras complexidades e são marcados por processos
identitários dos grupos sociais dos quais fazem parte. A ideia de infância, por exemplo, pode
ser concebida de muitos modos, podendo ser pensada de diferentes maneiras e em diferentes

46

contextos socioculturais. Para ilustrar, já dizia Narodowski (2001), citando os estudos de
Margaret Mead (1971), que as crianças existem em toda parte, e por isso devemos estudá-las a
partir de suas vivências e experiências, que são diferentes para cada lugar, e por esta razão
devemos entendê-las circunstanciadas em contextos socioculturais.
Embora muitos estudos contemporâneos corroborem essa ideia de complexidade e
ambiguidade da infância, os processos educativos e a forma com que lidamos com as crianças
hoje ainda vivem sob o jugo de uma determinada concepção de infância que foi cunhada pela
modernidade ocidental, definindo um modelo hegemônico de se conceber a criança.
No entanto, as singularidades infantis, a imprevisibilidade da criança, sua criatividade
e imaginação na produção de sua historicidade vêm desconstruindo a visão inventada na
modernidade ocidental, de que toda criança é universal. As crianças contemporâneas, da era
da televisão e da revolução dos recursos de comunicação e informação que, segundo
Dornelles (2011), muitas vezes nos escapam, dizem ao adulto que o poder hegemônico de
uma relação adulto/criança, verticalizada e transversalizada pelo poder e pela dominação já se
tornaram, no mínimo, difíceis.
Em certo sentido, as tensões provocadas pelos tempos atuais, por vezes introduzindo
novas circunstâncias e condições de vida social, provocam outros olhares e atenções frente à
inserção social das crianças. Se no seio das sociedades modernas a ideia e a representação
social da infância privilegiaram o discurso hegemônico em nome de um futuro idealizado e
um projeto reificado de sociedade, a contemporaneidade, com toda a sua complexidade, faz
surgir novos discursos e práticas sociais em relação às crianças.
Sarmento (2007) faz alusão à criação de sucessivas representações e imagens sociais
das crianças ao longo da história, e os efeitos dessas na invisibilidade da infância, por reduzir
as crianças a um modelo ideal. Este autor distingue dois períodos fundamentais no que se
refere à construção dessas imagens: o período pré-sociológico, no qual a criança é concebida a
partir de modelos reducionistas de sua complexidade (modelos estes já discutidos em outros
contextos desse trabalho), sendo ora representada como inocente, ora como uma criança má
(baseada na ideia de pecado original), ou como uma criança naturalmente desenvolvida
(representação esta que se constitui como principal referencial na concepção de criança no
século XX, e o período da criança sociológica, cujos estudos baseiam-se em constructos
interpretativos, prevalecendo a diversidade de modos de se conceber as infâncias em seu
cotidiano.
Vale ressaltar que as imagens representativas da criança pré-sociológica tiveram, e
ainda têm, mais ressonância histórica do que as influências que geraram as ideias das crianças
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sociológicas, o que acabou por reforçar a invisibilidade das infâncias. Sarmento destaca ainda
que esta invisibilidade é refletida no afastamento do mundo da infância do mundo dos
adultos. E muitas vezes, como consequência, leva à legitimação do lugar de confinamento
social ocupado por elas. Crianças se tornam uma população de excluídos, sendo silenciadas
em sua participação política e cidadã. Sendo compreendidas como seres inferiores, os “não
adultos”.
Todavia, como bem observa Arendt (1972), crianças e adultos não são sujeitos
abstratos; são constituídos em contextos sócio-históricos e nas relações sociais, intervindo
ativamente no mundo. Nesse sentido, é pertinente problematizar: Que outras compreensões de
infância/criança nos seriam possíveis? Esta é a pergunta proposta pela sociologia da infância,
sobretudo a partir da década de 90, como destaca Sirota (2001), ao introduzir o debate sobre a
emergência de uma sociologia da infância. Para a autora, em se tratando da concepção de
infância, tanto na sociologia geral, bem como na sociologia da educação, prevaleceu a
concepção de infância durkheimiana, ou seja, a criança é um vir a ser, considerada um ser
futuro, um não-ser que necessitava dos processos formativos de uma infância
institucionalizada e escolarizada, para deixar de ser pessoa frágil, delicada, e vir a ser o
adulto, o ser da razão.
Segundo Sirota, é principalmente por oposição a essa concepção clássica de infância,
que vão surgir os primeiros elementos de uma sociologia da infância. Para a autora, estes
elementos são resultantes de estudos no campo da sociologia, voltados para o ator social, este
sujeito que deve ser considerado em seu processo de conhecimento.
O livro “O futuro da infância”, escrito por Prout (2005), descreve, na década de 90,
um cenário de muitas mudanças alavancadas por um contexto social complexificado por
fenômenos que a teoria sociológica designa hoje por termos como pós-fordismo, modernidade
tardia, sociedade em rede, pós-modernidade e sociedade de risco. A obra refere-se a
fenômenos sociais, como: a fragmentação das fontes de identidade; enfraquecimento do
Estado-Nação, sobretudo em sua ação reguladora; crise do conhecimento racional; um
sentimento generalizado de incerteza; expansão das redes de conhecimento e informação,
pondo em circulação ideias novas em um ritmo cada vez mais acelerado; formas plurais de
vida familiar; padrões de consumo diversificados; e mudanças no mercado de trabalho e na

48

economia global. Nesse contexto, surgem os estudos na área da Sociologia da Infância 15, uma
vez que as crianças estavam imersas nesse mundo tão diverso, sendo influenciadas por ele.
A questão colocada, segundo Prout (2005), reside no fato de que a teoria social
clássica nunca deu muito espaço à infância. A Sociologia da Infância surge, então, como
possibilidade de se criar um espaço para a infância no discurso sociológico e encarar a
complexidade e a ambiguidade da infância como um fenômeno contemporâneo e instável.
Os estudos desenvolvidos pela Sociologia da Infância, a partir de trabalhos de autores
como Corsaro (2005), Prout (2005), Qvortrup (1999) e Sarmento (2007), trazem à tona a ideia
de infâncias, no plural, e não no singular, construídas em contextos também plurais, mediante
a interação contínua entre os atores humanos. Para Prout (2005), a inovação neste campo de
pesquisa consiste em considerar que as crianças realmente têm uma determinada ação, e que
cabe ao pesquisador sair a campo e descobri-la.

2.3

AS CRIANÇAS IGUALMENTE COMO SERES E DEVIRES – O QUE DIZEM AS
PESQUISAS NA ATUALIDADE E AS CONTRIBUIÇÕES DA SOCIOLOGIA A
INFÂNCIA

Diversos autores, em fins do século XX, dedicaram-se a estudar os diferentes
momentos de grandes transformações sociais que nos levaram à passagem de uma sociedade
moderna e industrial para uma sociedade pós-moderna ou pós-industrial, com eventos que
geraram impactos nos modos de vida e nas relações sociais. Estudiosos como Baumam
(2001), Giddens (1991, 2002), dentre outros, voltaram os seus estudos para estes cenários. É
no seio dessas discussões que geraram as mudanças culturais, sociais e econômicas,
consequência desse fluxo de transformações, que podemos afirmar que o lugar social da
infância já não é o mesmo. Sendo assim, Sarmento (2007) destaca a emergência do
surgimento de um novo discurso sociológico sobre a infância, no campo da sociologia
clássica.
A Sociologia da Infância propõe uma distinção entre seu duplo objeto de estudo, a
saber: as crianças como atores sociais, e a infância enquanto categoria social que se constrói

Alan Prout (2005) utiliza o termo “nova Sociologia da Infância” em referência ao conjunto dos trabalhos que
conceituam as crianças como atores sociais e a infância como entidade ou instituição socialmente construída.
Esses trabalhos começaram nos anos 1970, difundiram-se e foram codificados nos 1990. Exemplos são os textos
de Qvortrup (1999) e Corsaro (2011).
15
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socialmente no estabelecimento de relações do tipo geracional. Isto posto, podemos inferir
que, do ponto de vista de sua condição social, a infância é simultaneamente homogênea,
enquanto categoria social, e heterogênea, tendo em vista o seu caráter relacional e dialógico
com outras categorias geracionais.

O reconhecimento dessa complexidade, por sua

homogeneidade e heterogeneidade características, resulta num olhar multidisciplinar sobre a
infância.
Neste sentido, concordamos com Prout (2004, p. 3-4), o qual sustenta que a
aproximação da sociologia do estudo sobre a infância é marcada, sobretudo, pelo contexto da
modernidade líquida16, produzindo um discurso sociológico que busca confrontar a
complexidade e a ambiguidade da infância como um fenômeno contemporâneo, instável e
fluido. Ao considerar a infância enquanto categoria social, rompe com o reducionismo
imperativo da concepção biologizante que marcou profundamente os estudos sobre criança e
infância.
Conceber a infância em sua singularidade fluida nos faz reconhecer a criança, tal como
o adulto, como um ser em devir, como sujeito inacabado que se constitui de forma relacional.
Assim, adultos e crianças devem ser percebidos a partir de sua multiplicidade e complexidade.
Prout (2004) acrescenta que não há necessidade de separação entre as crianças e os adultos,
ele propõe o uso da metáfora de rede17 proposta nos estudos de Latour (1993). Para esse autor,
a infância pode ser concebida como um complexo de ordens sociais, como uma coleção, uma
espécie de rede de relações, ora conflituosas, ora competitivas, o que irá gerar uma forma
peculiar de infância ou criança.
Nesse sentido, encontramos ressonância também nos estudos de Deleuze e Gatarri
(1997), no conceito de rizoma, para falar de uma infinidade de novos fenômenos,
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Bauman (2001) chama de modernidade líquida essa nova fase da modernidade que aqui nesse estudo optamos
por tomar como conceito similar ao conceito de contemporaneidade. Ele usa a ideia de liquidez em oposição da
solidez, que seria a metáfora apropriada da primeira modernidade. A liquidez, a qual Bauman propõe, vem do
fato que os líquidos não têm uma forma, ou seja, são fluídos que se moldam conforme o recipiente nos quais
estão contidos, diferentemente dos sólidos, que são rígidos e precisam sofrer uma tensão de forças para moldarse a novas formas. Essa liquidez estaria invadindo todos os setores da modernidade que antes eram sólidos.
Assim, ele se refere ao momento da História em que vivemos como um mundo de incertezas.
17

A Teoria Ator-Rede de Latour tem encontrado sua aplicação nas áreas mais diversas da pesquisa: da
engenharia, da medicina, da música, da psicologia, da religião, do direito, enfim, nas ciências duras ou moles,
onde quer que as controvérsias se instalem, onde quer que algo esteja surgindo como invenção ou polêmica. Em
Latour, a forma de entendimento da realidade, partindo dos extremos, é abandonada em prol de um caminhar
pelo meio, pelo ponto médio onde as coisas se misturam e onde se opera o movimento de tradução e de produção
de híbridos. Latour não se obriga a aceitar ou negar por inteiro o pacote da modernidade. É coerente com os
princípios que adota na abordagem das redes. Ele é o próprio híbrido produzido a partir das inúmeras traduções
que foi operando sobre a ideia que mantém ou com aquelas das quais diverge. É nessa tensão que se produz a
originalidade de seu pensamento.
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paradoxalidades, distinções e dicotomias, onde somos chamados a (re) construir o olhar que
dirigimos às infâncias e às crianças contemporâneas.
Por outro lado, se concebemos a infância como construção sociocultural, não podemos
perder de vista que esta também é estudada por outras áreas do conhecimento, através das
diversas ciências. Estas começam a reconstruir ou revisitar os discursos produzidos sobre as
crianças num movimento de reflexibilidade, como acrescenta Giddens (1991), destacando a
sociologia como “pivô” desse processo de reconstrução de olhares sobre a infância, marcado
pela superação dos modelos tradicionais que orientaram as pesquisas, sobretudo na área da
pedagogia.
Portanto, podemos inferir que o termo que melhor pode expressar o que a Sociologia
da Infância propõe, ao compreender as infâncias como heterogêneas, é diversidade, uma vez
que é no seio de contextos plurais que estas são socialmente construídas. Assim, cabe trazer
para o campo de discussão o conceito de crianças reais, concretas, situadas em seus espaços,
com suas diferentes formas de vida, circunstanciadas por variáveis de classe social, etnia,
gênero e culturais (PROUT, 2004).
De acordo com Corsaro (2011, p. 95), as “crianças estão merecendo estudos como
crianças”, o que exige, por parte daquele que se coloca na posição de pesquisador, o
descentramento do olhar adultocêntrico, para enxergar a partir do olhar da criança, a fim de
percebê-la em sua singularidade e na forma como esta atribui sentido ao que vivencia e
experiencia. As crianças, como sujeitos geracionais, tanto como os adultos, produzem cultura
e interagem com os outros por meio das suas significações e representações simbólicas, para
atribuir sentido à realidade em que estão inseridas.
Como resultado do levantamento dos referencias de pesquisa para subsidiar este
estudo, pudemos perceber o quanto, nas últimas décadas, vem crescendo o interesse por
desenvolver pesquisas com crianças, nas mais diversas áreas do conhecimento.
Para além da Pedagogia ou da Psicologia, que tradicionalmente dedicaram seus
estudos acerca da infância, é crescente este tema em outras áreas como a Sociologia, a
Antropologia, a Filosofia e a História.
Todas essas áreas do conhecimento têm percebido a importância de pesquisar as
crianças a partir delas mesmas. A partir da ideia de que as crianças são agentes e de que existe
uma agência das crianças, alguns autores têm fundamentado seus estudos a partir desta
perspectiva, tal como Corsaro (2005) e Larossa (1994; 2001; 2004).
Neste momento, trago Clarice Cohn (2005), que buscou estudar a criança no seu
contexto social e cultural, dentro de uma análise antropológica. Para a autora, as crianças não
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sabem menos, elas sabem outras coisas, são diferentes dos adultos, contudo essa diferença é
qualitativa, e não quantitativa. A autora escreve:
Ela (a criança) não é um adulto em miniatura, ou alguém que treina para vida adulta.
É entender, que onde quer que ela esteja, ela interage ativamente com o adulto e
outras crianças, com o mundo, sendo parte importante na consolidação dos papéis
que assume e de suas relações. (COHN, 2005, p. 28).

A autora cita textos de autores brasileiros como Egon Schaden (1976) e Florestan
Fernandes (1970) pioneiros no campo dos estudos antropológicos sobre a infância e
acrescenta que a antropologia não deve se limitar apenas ao estudo sobre crianças e outras
culturas e sociedades diferentes da nossa. Ao contrário, os trabalhos desenvolvidos nessa área
podem dizer respeito à pesquisa com crianças em seu meio social, e que esta deve ser tratada
não como objeto de pesquisa, e sim como sujeito social pleno e ativo.
Outra importante contribuição a ser destacada nessa direção vem do campo da
Filosofia, particularmente dos trabalhos desenvolvidos por Kohan (2007, 2008), ao denunciar
como a infância sempre esteve associada a uma falta, a uma ausência, que inscreve as crianças
como seres incapazes. O autor cita Deleuze e Guatarri, ao apresentar o conceito de devircriança, concebendo-a como acontecimento. Com esse autor, percebemos outra possibilidade
de se conceber a infância: a temporalidade. Um tempo não cronológico, mas dilatado, uma
existencialidade vivida nas linhas de fuga, nas fronteiras, entre as margens da infância e da
adultez.
Por conseguinte, fundamentado numa perspectiva sócio-histórica, o estudo que ora se
apresenta se propõe a participar do debate instaurado acerca da diversidade da infância e da
especificidade de cada criança, que precisa ser percebida em sua singularidade e situada em
contextos plurais. Nessa direção, tomamos as crianças como protagonistas autorais, pois ao
tempo em que são atravessadas por aspectos culturais, também são reconhecidas como
produtoras ativas de cultura e constroem sentidos aos espaços em que estão inseridas.
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3 O ENCONTRO ENTRE O SER CRIANÇA E O SER ADULTO –
SENTIDOS E SIGNIFICADOS DE UMA CONSTRUÇÃO HISTÓRICA E
RELACIONAL

O encontro entre o adulto e a criança na imprevisibilidade das
escutas abre caminhos para a construção de um novo cenário,
pintado com as cores do arco-íris das infâncias e por isso diz das
possibilidades. Possibilidades, da aventura, do sonho, do era uma
vez..., do encantamento, da descoberta, do sensível, da dúvida, da
poesia, do diálogo... Para tanto, somos convidados a dialogar com a
criança que vive em cada adulto que um dia foi, é, sendo, será ao
sabor de sua meninice sábia como diz o poeta: ―Há um menino, há
um moleque, morando sempre no meu coração, toda vez que o adulto
balança ele vem pra lhe dar a mão.
(LAURINDO, 2003)
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3.1 A MULTIPLICIDADE E COMPLEXIDADE DAS RELAÇÕES INTERGERACIONAIS
ADULTO/CRIANÇA

“Não digo a ninguém que já fui adulto. Finjo que sempre fui menino, e fico
esperando pra ver em que é que dá. É tudo esquisito e engraçado. Fico olhando e
esperando. Espero mamãe cortar pão pra mim, como se não soubesse fazê-lo
sozinho. Mamãe pergunta se já fiz os deveres. Respondo que fiz, mas para dizer a
verdade nem sei. É tudo como na história da Bela Adormecida, quem sabe até pior.
A Bela Adormecida ficou dormindo cem anos, mas todos os outros ficaram
dormindo também, e acordaram junto com ela: os cozinheiros, as moscas, todos os
empregados e até o fogo da chaminé. E acordaram do mesmo jeito como tinham
sido antes. Eu acordei completamente diferente”.
(KORCZAH, 1981)

Tomo como inspiração este pequeno fragmento extraído do livro “Quando eu voltar a
ser criança”, onde o autor polonês Janusz Korczah (1981) apresenta, de forma envolvente, a
visão de um educador que na vida adulta volta a ser criança. Assim como o autor, que brinca
com o jogo simbólico que esta metáfora expressa sobre a infância, busco traduzir aqui as
contradições, ambiguidades e imprevisibilidades próprias das crianças.
Em meio às atitudes realistas, previsíveis e até mesmo de desencanto que circunda o
ser adulto, o autor ressalta que as situações vivenciadas por este, são marcadas profundamente
por suas experiências enquanto criança. Portanto, quando “não digo a ninguém que já fui
adulto”, me proponho também a ficar na espera para ver o que vem de lá, ou seja, me coloco
numa atitude de abertura ao novo, ao inusitado, ao imprevisível. Finjo que sempre fui menino
e assumo o risco de experimentar várias sensações, como o medo, a liberdade, tristeza,
alegria, encantos e desencantos. Como qualquer outra criança sente no seu dia-a-dia. Ao
descrever os seus sentimentos de menino, o autor usa uma metáfora muito conveniente. Diz o
seguinte: “A criança é que nem a primavera”.
Assim, tomando a superfície deste fragmento e o cenário de possibilidades que este
descortina ao dar voz ao menino/adulto, Janusz Korczah, que aqui se soma à voz de tantos
outros, se torna possível iniciar uma reflexão sobre crianças e adultos em seus processos
sócio-históricos e geracionais, tomados em sua dinâmica relacional.
No capítulo anterior, ao fazer uma construção da trajetória histórica da infância
enquanto categoria social, se constatou que a partir do final do século XVII e início do século
XVIII a percepção sobre as crianças se modifica, fazendo surgir uma concepção de infância
que se consolida como única e universal. No entanto, nas décadas que se seguem nos séculos
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seguintes, fica evidenciado que a visibilidade do ser criança, na relação como o outro/adulto, é
contraditória.
Pinto (1997), ao propor o estudo da infância como categoria social, chama a atenção
para as ideias antagônicas sobre a infância. Ora, ela é concebida e justificada pelo paradigma
da falta, do vir a ser, da ausência, da negação, da incompletude. Ora é vista pela ótica das
competências e possibilidades da criança.
Podemos afirmar que estes modelos de se conceber a infância, ora pela falta, ora pela
possibilidade, contribuíram de forma decisiva para a construção de uma imagem de infância e
criança incompleta, portanto precisa de atenções especiais. Sendo assim, a criança torna-se
alvo de um regime disciplinador, oferecido pela educação. Nos estudos de Ariès (1981) fica
evidenciado que esta ideia coincide também com a constituição nuclear da família. Então,
assistimos por exemplo, práticas coercitivas se consolidarem na educação das crianças no
meio familiar. Azevedo e Guerra (2001) nos alerta para o fato de que é tênue a linha entre
disciplina e violência doméstica cometida com crianças e letigimadas como práticas
educativas.
Aos poucos essa relação que se estabelece de forma verticalizada entre crianças e
adultos consolida-se com o ressurgir da escola como espaço de confinamento e domesticação
infantil. Dornelles (2011), inspirada em Ariès (1981) e Postman (1999), acrescenta que a
institucionalização da infância e o processo de escolarização marcam definitivamente a
separação entre o ser adulto e o ser criança, que passa a ter como espaço preferencial de
circulação o ambiente escolar, sendo governada de uma forma particular. Aqui vale ressaltar
que a escolarização não é algo que atinge todas as crianças. Aquelas oriundas de famílias
menos favorecidas são tomadas da infância e inseridas muito cedo no mundo do trabalho.
Postman (1999) sinaliza que o surgimento da prensa tipográfica na alta modernidade
faz surgir um novo adulto. Cria-se a escola, e com ela a infância torna-se uma necessidade. O
mundo das letras e dos livros consolida um distanciamento entre adultos e crianças. Ser adulto
agora era algo a ser conquistado.

A nova idade adulta, por definição, excluiu as crianças. E como as crianças foram
expulsas do mundo adulto, tornou-se necessário encontrar um outro mundo que elas
pudessem habitar. Esse outro mundo veio a ser conhecido como a infância (1999, p.
34).
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Este autor advoga, portanto, que a tipografia criou um novo mundo simbólico, gerando
também a definição de adulto: aquele que guarda um segredo que precisa ser conquistado
pelas crianças.
Se tomarmos como ponto de reflexão as especificidades que caracterizam as crianças
em suas singularidades, nos remetemos imediatamente ao que nos difere delas, enquanto
adultos. O que diferencia a infância da fase adulta? Quando deixamos de ser crianças?
Quando as crianças passam a ser adultos? O que é ser criança e o que é ser adulto? Muitas
seriam as possibilidades de respostas a essas questões, mas talvez as que possam nos ocorrer
de imediato sejam as de ordem biológica e o imperativo das especificidades da espécie em seu
tempo maturacional.
No entanto, é no seio das sociedades complexas que essa distinção sócio-histórica, que
estabeleceu os limites e fronteiras entre crianças e adultos no contexto da contemporaneidade,
parece arrefecer-se. Os desafios e as contradições da modernidade, discutidos por Baumam
(1999) e Habermas (1983), fazem surgir outro cenário, neste estudo tomado como
contemporaneidade, no qual as crianças, ativas produtoras culturais, participam da construção
de realidades sociais e culturais, bem como determinam suas próprias vidas.
Poderíamos inferir que uma ideia particular sobre infância que marcou as crianças na
modernidade pode estar desaparecendo, tendo em vista a diversidade de realidades
experienciadas e produzidas pelas crianças contemporâneas. Nesse aspecto, concordamos com
Dornelles (2011, p. 77), ao questionar se chegamos ao fim da infância ou se se vive um
borramento, um apagamento da infância moderna, da infância que a cada momento nos
escapa. E acrescenta que devemos levar em conta que existem muitas infâncias, melhor
dizendo muitas crianças. Ricas, pobres, moradoras do terceiro mundo, de países ricos, de
comunidades primitivas, abandonadas, amadas, armadas. Essas crianças dividem hoje um
mundo que transborda informações.
David Buckinghan (2007), em seu livro intitulado “Crescer na era das mídias
eletrônicas”, ao propor um estudo sobre a disseminação das informações em meio digital e
das influências das mídias eletrônicas sobre as crianças de hoje, utiliza-se do conceito de
infâncias midiáticas, referindo-se aos contextos em que estas se encontram inseridas. Segundo
Buckingham (2007, p. 7), “poderíamos mesmo dizer que hoje o próprio significado de
infância nas sociedades contemporâneas está sendo criado e definido por meio das interações
das crianças com as mídias eletrônicas”.
Cabe questionar: Quais as implicações de tais mudanças para as relações entre os
adultos e as crianças?

Se por um lado os estudos de Neil Postmam (1999, p. 46)
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evidenciaram o quanto o surgimento da imprensa e da escolarização ditou um controle
exacerbado do adulto sobre as crianças, por outro lado ele também denunciou em seus estudos
o quanto, na era da televisão e das mídias, parece que esse controle já não é mais possível.
Quanto às afirmações do referido autor, Buckingham (2007, p. 53-97) argumenta que uma
ideia de infância pode estar desaparecendo, ao mesmo tempo destaca que há evidências de
que o lugar ocupado pelas crianças em suas famílias tornou-se mais significativo, o que pode
sugerir que estamos muito mais diante de novas configurações da relação adulto/crianças do
que diante do suposto borramento dessa relação.
Retomo aqui o texto inicial de Janusz Korczah, me permitindo um desvio, sem perder
o foco no sentido de, pela voz do menino, trazer para a centralidade dessas discussões o
significado e a relevância da experiência. “É tudo como na história da Bela Adormecida,
quem sabe até pior. A Bela Adormecida ficou dormindo cem anos, mas todos os outros
ficaram dormindo também, e acordaram junto com ela: os cozinheiros, as moscas, todos os
empregados e até o fogo da chaminé. E acordaram do mesmo jeito como tinham sido antes.
Eu acordei completamente diferente”. O menino revela que na singularidade da experiência,
emerge a totalidade de experiências de ser criança num determinado tempo/espaço/lugar.
Na busca de ampliar o olhar sobre o ser criança e o ser adulto, que se constituem numa
relação intergeracional, circunstanciada e circunscrita, em contextos singulares e também
plurais, cito Delgado e Miller (2006, p. 19). As autoras problematizam essa questão quando
recorrem a Homi Bhabha (2005)18, que indica o lugar e o tempo da infância como um entrelugar e um entre-tempo, afirmando a infância como "O espaço intersticial” entre dois modos –
o que é dado pelos adultos e o que é reinventado nos modos de vida das crianças – e entre
dois tempos, a saber: o passado e o futuro. É um lugar, um entre-lugar, social e culturalmente
construído, mas circunstancialmente renovado e ressignificado pelos atos coletivos das
crianças.

3.2 SER CRIANÇA E SER ADULTO COMO TRAJETÓRIA DA VIDA

Como vimos até aqui, a partir dos estudos contemporâneos com os quais dialogamos,
com autores como Qvortrup (2000), Kramer (2003), Vasconcellos (2008), Prout (2005),
18

Para aprofundar este conceito, consultar BHABHA, Homi K. O local da Cultura. Trad. de Myriam Ávila,
Eliana Lourenço de Lima Reis, Glaúcia Renate Gonçalves. 3ª. Reimpressão. Belo Horizonte: Editora UFMG,
2005. 395 p
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dentre outros, podemos inferir que o termo infância é mutável e relacional e se constitui
principalmente na oposição ou diferenciação de outra expressão também mutável, “ser
adulto”.
Por seu caráter mutável e relacional, e por se constituir em contextos diversos, o termo
infância é melhor tomado e compreendido como “infâncias”, dada a diversidade de
concepções e compreensões utilizadas para se referir a esta fase da vida, definida sobretudo
como fase da exclusão. Ou seja, fase em que as crianças são mantidas distantes de
experiências e práticas definidas como especificamente adultas, como sexo, emprego
remunerado, consumo de bebidas alcoólicas, voto e casamento. Sabemos que nos mais
diferentes contextos sociais e culturais as crianças se envolvem com muitas dessas
experiências, muito antes de serem legitimamente, ou melhor, legalmente autorizadas.
Buckingham (2007) faz referência aos estudos presentes, a partir das últimas quatro
décadas, que apontam inúmeras críticas à forma como as crianças são tradadas na atualidade.
Nesse sentido, Buckingham cita o psicólogo Elkind (1981), o qual denuncia que as crianças
estão sem tempo para ser criança, vivendo num mundo apressado no qual a exposição precoce
às mídias produzem uma aceleração em relação a determinadas experiências, sem estarem
preparadas. Assim, as crianças são forçadas a lidar com elementos da vida adulta, criando
uma pseudo-ideia de sofisticação, de modernização, o que leva os adultos muitas vezes a
naturalizarem, por exemplo, o fato de hoje tratarmos nossas crianças como mais adultas do
que realmente possam ser.
Os estudos de Postman (1999) denunciaram que a televisão, com a ajuda de outros
meios eletrônicos, destrói a linha fronteiriça entre crianças e adultos, uma vez que este novo
meio midiático acaba por fornecer a todos, indistinta e simultaneamente, as mesmas
informações. Segundo este autor, sem a possibilidade de retenção de alguns segredos,
inevitavelmente a infância se vê ameaçada a desaparecer.
Os autores citados acima podem ser considerados críticos que denunciam a morte da
infância e defendem a ideia de que na trajetória de vida deve haver uma fronteira definida
entre adultos e crianças, o que é legitimado por especificidades que diferenciam adultos e
crianças, como, por exemplo: idade, maturidade emocional, habilidades físicas, dentre outras.
Por outro lado, seguindo numa direção contrária, as reflexões de autores como
Narodowski (2001) e Buckingham (2007) destacam que vivemos num cenário no qual o
apagamento das fronteiras entre a criança e o adulto parece ser uma realidade eminente. Cada
vez mais, as crianças vão tendo uma aparência, uma fala e um comportamento muito pouco
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infantis, ou seja, comportamentos diferentes daqueles concebidos pelos adultos como marcas
da infância.
Nesse sentido, compreendemos que se a sociedade pós-industrial, com todo o seu
arsenal tecnológico e com todos os artefatos midiáticos tem provocado o arrefecimento ou o
desaparecimento das fronteiras entre o adulto e a criança, fazendo com que em muitos
aspectos o ser criança e o ser adulto se misturem e se confundam, podemos estar diante de
novas configurações sociais de uma infância em mudança.
Há que se pensar também que podemos estar diante de um cenário bastante promissor
para uma revisão nas trajetórias de vidas construídas historicamente no seio de uma sociedade
adultocêntrica e nas representações que consolidaram uma relação muito mais de submissão e
de sujeição entre as crianças e os adultos do que de solidariedade.
Assim, voltamos a dialogar com os autores da Sociologia da Infância, como, por
exemplo, Jens Qvortrup (1999, 2000, 2001) que, ao se apropriar do conceito de “geração”
enquanto categoria social estruturante, lembra-nos que a infância é um conceito independente
das crianças, uma vez que estas são atores sociais concretos, mutáveis e relacionais. Larrosa,
(2001), sobre essa mesma questão, recorrendo as três metáforas de Nietzsche19 situa a criança
como um ser do acontecimento, ou seja, um ser que escapa a toda possibilidade de
integralidade e universalismos. Assim, há que se pensar na criança não como um ser
essencializado, passível de determinismos. Há sim, que pensá-la como o inesperado, o
imprevisível que se constitui na potência dos acontecimentos.
Portanto, partindo das reflexões teóricas desses autores, podemos dizer que as crianças
integram uma categoria geracional, mediada por uma historicidade e uma temporalidade, na
qual constroem processos de subjetivação e construção simbólica dos seus mundos e modos
de vida, estabelecendo com os adultos, interações que as levam a reproduzir as culturas
sociais em que se encontram inseridas, mas também a recriá-las nas interações de pares.
Prout (2005) discute a análise relacional, a geração e a trajetória de vida e propõe que
deixemos de ver a infância como categoria essencializada para vê-la como algo que se
constrói no sistema de relações, abrindo-se ao caráter multidisciplinar da infância.
Concordando com Prout, citamos a abordagem vygotskyana, que ao analisar o dinamismo das
condições históricas e da própria experiência do sujeito, abre espaço tanto para singularidade
e individualidade, quanto para a pluralidade e coletividade.
19

Nietzche no livro: Assim falou Zaratustra. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, usa a metáfora do
camelo e do dragão para falar sobre o processo educativo. Na metáfora o filosofo alemão apresenta a criança
como o próprio “por-vir”. Na metáfora fala das metamorfoses do espírito e de como este evolui tornando-se
camelo e depois de camelo, leão, e por fim, de leão a criança.
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Nesse sentido, os estudos de Vigotsky (2007) destacam a diversidade como própria da
condição humana e a cultura como um palco de negociações, onde o sujeito, ao mesmo tempo
em que recebe informações e se forma, cria e transforma, através da lógica do
desenvolvimento, rompendo com a ideia de desenvolvimento linear, abrindo (assim) espaço
para o sujeito inconcluso, imprevisível, inesperado. Aponta a linguagem como instrumento de
mediação entre os sujeitos e entre o sujeito e o mundo, ampliando o universo relacional,
trazendo o diverso para a centralidade do desenvolvimento do sujeito em sua trajetória de
vida, marcando as suas interações.
Prout (2005, p. 18) acrescenta que “são essas interações, mais do que o trabalho
misterioso de uma estrutura geracional subjacente, mas invisível e necessária, que determinam
e produzem relações geracionais”. O que nos faz refletir que adultos e crianças em interação
podem descobrir novas possibilidades de se relacionarem, traçando novas configurações e
significações para o que entendemos até aqui como infância e idade adulta, compreendidas
como mutáveis e relacionais.
Nesse sentido, o conceito cunhado por Deleuze e Guatarri (1997), ao se referir à
infância e à noção de devir-criança como um devir inacabado, faz alusão à temporalidade que
circunda o ser criança e a infância. Uma temporalidade que não se dá apenas de forma
cronológica. Um devir entendido como algo contemporâneo e que é da ordem do
acontecimento, por prever encontros, multiplicidades, imprevisibilidades.
Kohan (2003), inspirado pelos estudos de Deleuze e Guatarri, acrescenta que o devircriança é o encontro entre um adulto e uma criança - o artigo indefinido não marca ausência
de determinação, mas a singularidade de um encontro não particular nem universal - como
expressão minoritária do ser humano, paralela a outros devires: devir-intenso, devir-animal,
devir-imperceptível.
Concordando com Kohan, Deleuze e Guatarri, compreendemos que ao conceber a
relação adulto-criança como um acontecimento da ordem do imprevisível, apostamos num
novo início para outras significações da infância, quando já não se busca mais moldar ou
domesticar as crianças, tendo em vista um modelo ideal ao qual devam se enquadrar para
adequar-se a um determinado tipo de sociedade.
Ressaltamos que essas novas significações da infância trazem como consequência, e
também como desafio, o empoderamento das crianças que historicamente foram silenciadas
por uma concepção de infância ancorada em dois grandes discursos, como sugere os estudos
de Buckingham (2007): os discursos para as crianças, sobretudo na forma de literatura
infantil, e os discursos sobre as crianças, por exemplo, aqueles oriundos de produções
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acadêmicas. Em ambos os discursos destaca-se a prevalência do olhar do adulto sobre a
criança. Uma visão adultocêntrica, que historicamente segregou o ser criança do mundo dos
adultos e legitimou uma ideologia da infância, marcada por relações de poder que produziram
o silenciamento das vozes infantis.

3.3 O SILENCIAMENTO DAS CRIANÇAS NUM MUNDO ADULTOCÊNTRICO: AS
VOZES DOMESTICADAS

Vimos nos trechos iniciais deste capítulo, sobretudo nos estudos de Ariès (1981) e
Postmam (1999), como ser criança e viver a infância foi concebido como fragmento da
trajetória de vida a ser esquecida ou deixada para traz. A criança, em sua especificidade –
curiosa, imaginativa, imprevisível, com seu jeito próprio de ver o mundo e significá-lo –,
sempre foi representada como um ser frágil em relação aos adultos. Por essa razão, os
discursos produzidos pela civilização moderna, acerca da infância, conceberam-na como
dependente do adulto, que deveria buscar protegê-la, formá-la e educá-la.
Assim, todas as formas e possibilidades de relacionamento com as crianças se
definiram tendo em vista todo o controle e vigilância sobre elas, sendo produzidas a partir daí
condições outras que configuraram numa institucionalização da infância, legitimada ao longo
dos séculos XVIII, XIX E XX, nos quais se produziram narrativas sobre a infância, apoiandose, sobretudo, numa construção simbólica de um estatuto social para a infância.
Para Pinto e Sarmento (1999), essa institucionalização da infância esteve inicialmente
conformada pelo discurso médico-psicológico e posteriormente se ampliou e materializou em
outras áreas de conhecimento.
O que podemos observar é que tanto a invenção da infância quanto a consolidação das
narrativas modernas sobre as crianças se deram, sobretudo, por um desejo de poder dos
adultos sobre os sujeitos infantis, com vistas ao seu gerenciamento, uma vez que, como nos
diz Dornelles (2011, p. 22), a infância, povoada de seres muitas vezes “impossíveis” e
rebeldes, precisa ser governada, porque resiste. Governar aqui é entendido a partir dos estudos
de Foucault (1991), como um agir sobre as ações dos outros, no sentido de dirigir as suas
condutas, o seu modo de pensar e estar no mundo.
Nesse sentido, vimos a partir daí a institucionalização da infância e a consolidação da
escola como principal veículo de controle e poder sobre as crianças, com o intuito de
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transformá-las em crianças/alunos, ou seja, crianças/razão, protótipo de um determinado
modelo de adulto.
Tomando como inspiração os estudos de autores como Bujes (2002), Corazza (2002),
Dornelles (2011), Narodowsky (2001), os quais, apoiados nas leituras das obras de Foucault,
descreveram a sujeição da criança e o silenciamento delas num mundo adultocêntrico,
procuramos avizinhar infância e poder, ao problematizar o lugar e os valores sociais
atribuídos às crianças pela voz e ponto de vista dos adultos.
Vimos, ao longo da história, relações sociais desiguais sendo legitimadas por discursos
opressores. As crianças sendo inferiorizadas em relação aos adultos, as mulheres em relação
aos homens, os negros e índios em relação aos brancos, os pobres em relação aos ricos. No
cerne desta questão está a relação entre cultura e poder.
Quanto mais importante e mais “central” se torna a cultura, tanto mais significativas
são as forças que a governam, moldam e regulam. Seja o que for que tenha a capacidade de
influenciar a configuração geral da cultura, de controlar ou determinar o modo como
funcionam as instituições culturais ou de regular as práticas culturais, isso exerce um tipo de
poder explícito sobre a vida cultural (Hall, 1997). Portanto, as práticas culturais são também
práticas de atribuição de sentido, as quais regulam e estabelecem códigos que estruturam e
condicionam as ações e relações entre os sujeitos, materializando-se muitas vezes em
desigualdades, hierarquias e barbárie.
Para Dornelles (2011), as ciências humanas objetivaram produzir conhecimentos para
o melhor governo das populações. E como acrescenta Larrosa (1994, p. 52), “é no momento
em que se objetivam certos aspectos do humano que se torna possível a manipulação técnica
institucionalizada dos indivíduos”. Portanto, os modelos de educação escolar pensados para a
criança pequena só foram possíveis porque os infantis se tornaram alvo de estudo e objeto da
ciência.
Assim, a partir dos saberes produzidos pelas ciências humanas, o sujeito moderno
torna-se objeto e sobre ele se desenvolvem ações de disciplina, sendo a escola uma das
principais agências de regulação e conformação. Como destaca Foucault (1991), a escola
torna-se um aparelho de aprender. Mas o que as crianças irão aprender? Aprender a se
tornarem cada vez mais passíveis de manipulação e controle. E acrescenta Dornelles (2011, p.
69): “o espaço escolar passa a ser uma máquina de ensinar, mas também de vigiar, de
hierarquizar, de recompensar”. Nesse cenário totalmente conduzido pelo olhar do adulto,
vemos o silenciar das crianças, num processo perverso de invisibilidade, onde a instituição

62

escolar, espaço criado para a educação das crianças, se torna incapaz de ouvir a sua voz, como
denuncia Mariano Narodowski (2001), em sua obra “Infancia e Poder”.
No entanto, tomando por base os estudos foucaultianos, vemos que o poder é
complexo. Como propõe Foucault, trata-se de uma força produtiva, e onde há poder coexiste
ali também um contrapoder, uma vez que o poder nada mais é do que um jogo de forças.
Portanto, na estrutura de poder montada e orquestrada por uma visão adultocêntrica, a criança
não está passiva diante das teias do poder adulto. Ao contrário, elas criam e recriam
mecanismos e rotas de fuga.
Nesse sentido, concordamos com Dahlberg, Moss & Pence (2003, p. 48), quando
dizem que “somente a criança ousa pensar o impensável e, assim fazendo, conclama os outros
a entender o mundo de uma maneira diferente e a adotar um contradiscurso”. Isso quer dizer
que as crianças, a todo tempo, estão sofrendo com os jogos de poder do adulto, mas também
estão jogando seu próprio jogo, estabelecendo suas rotas de fuga, traçando estratégias para
serem percebidas em suas singularidades.
Como acrescenta Galo (2010), as vozes infantis estão ali, bem perto de nós adultos, e
mesmo que não queiramos ouvi-las ou estejamos preparados para compreendê-las, elas
ressoam a cada momento. Contradizendo expectativas ou concepções elaboradas que supõem
um lugar de dependência e submissão frente aos adultos, as infâncias contemporâneas
começam a relativizar a relação criança/adulto e lançam um convite para que nós adultos nos
tornemos crianças e possamos nos abrir à escuta das vozes infantis silenciadas no curso da
história, reconhecendo as crianças como sujeitos singulares em direitos e práticas sociais mais
solidárias.

3.4 NA POSSIBILIDADE DA ESCUTA A FLUIDEZ DO SER CRIANÇA

A criança não é nem antiga nem moderna, não está antes nem depois, mas agora,
atual, presente. Seu tempo não é linear nem evolutivo, nem genético, nem dialético,
nem sequer narrativo. A criança é um presente inatual, intempestivo, uma figura do
acontecimento.
LARROSA, (2001, P. 284)

Tendo em vista, como diz Larrosa, que a criança é uma figura do acontecimento,
encerro este capítulo intencionando trazer para o foco de reflexão, as inquietações que me
desafiaram a compreender como se dá a construção das crianças sobre o sentimento das
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infâncias. Segundo Leal (2004, p.22), “não há mais o que dizer sobre a infância. Melhor
assim. Se não há mais o que dizer sobre a infância, talvez tenha chegado o momento de
aprendermos com as crianças o que a infância tem a nos dizer”. Nesse sentido, busco dialogar
aqui com duas das questões que me proponho a responder nesse estudo: Como as crianças
percebem a si mesmas e as suas infâncias? O que as crianças dizem de si mesmas?
O olhar da criança – sua curiosidade, sua inventividade, sua imprevisibilidade, sua
imaginação, o seu jeito próprio de se relacionar com o mundo – adota muitas vezes um
contradiscurso na contramão do que a voz dos adultos elege como certo. A criança se torna,
assim, esse ser que ameaça um mundo estável da maturidade adultocêntrica. Como diz
Guimarães Rosa, em Grande Sertão: Veredas (1956), “um menino nasceu - o mundo tornou a
começar!” Dito de outra forma, o nascimento de cada criança é uma ameaça constante à
tranquilidade que reina no “Castelo de cartas” do mundo adulto, e por isso torna-se imperativo
apressar a passagem do ser criança para o ser adulto, cerceando seus modos de vida,
ancorados no país dos sonhos e da imaginação.
A criança é esse ser da transgressão, um ser do acontecimento, que desestabiliza e
coloca em “xeque” o estado linear e previsível das coisas, e que traça rotas e trajetos, um
contra plano em constante mutação. Esse ser criança nos desafia e está presente no adulto que
somos, como diz Deleuze e Guatarri (1997):

[...] uma criança existe conosco, numa linha de vizinhança ou num bloco de devir,
numa linha de desterritorialização que nos arrasta a ambos – contrariamente à
criança que fomos, da qual nos lembramos ou que fantasmamos [...].

A esse respeito Kohan (2010, p. 125-138) acrescenta que o “devir-criança” é um
espaço e um tempo de resistência: circula numa outra temporalidade que a habitada pela
infância cronológica. É uma força de encontro que abre espaço a um mundo novo, ainda
inabitado pela lógica do adulto. Podemos dizer que a criança é, em sua infancialiadade, 20 um
ser que ameaça a seguridade do mundo adulto, sendo necessário provocar um tempo/espaço
para lançar um novo olhar para essa criança/acontecimento, para ouvir o que ela tem a dizer.
No entanto, é significativo problematizar essa questão. Como converter a voz das
crianças numa voz que possa ser escutada, uma voz que conte e encante? Uma voz que seja
capaz de articular uma demanda, afirmar seu poder, produzir uma nova linguagem e um novo
vocabulário, para expressar seus saberes, fazeres e dizeres?
20

Expressão utilizada por Oliveira, Tereza Cristina, em sua tese de doutorado, intitulada: A infância e a escola:
devaneios poéticos de crianças sendo – Salvador 2006. Para a autora, o conceito é tomado para designar um
modo próprio da criança estar no mundo.
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Um breve olhar sobre o mundo contemporâneo nos permite perceber as contradições e
ambiguidades do momento em que vivemos. Em Iluminismo e contra-iluminismo, Rouanet
(1987) sinaliza que no momento estamos vivendo numa comunidade/aldeia global sem
destino, restando-nos a utopia iluminista traduzida na esperança de um devir imprevisível,
mas nutrido pela esperança do que se deseja ser.
Ambiguidade,

efemeridade,

descartabilidade,

individualismo,

visibilidade,

superficialidade, instabilidade, provisoriedade, incompletude, são adjetivos que podemos usar
para descrever o contexto contemporâneo em toda a sua complexidade. Nesse contexto, as
crianças estão inseridas e desenvolvem inúmeras estratégias e malabarismos para se
inscreverem na cultura globalmente reconhecida e tomarem parte de um coletivo de
consumidores ativos de artefatos publicizados pela mídia do momento.
A lógica do consumo, uma das molas mestras da sociedade pós-industrial, traz
visibilidade para a infância, e as crianças tornam-se consumidores potencias de produtos e
serviços. Da infância hiper-realizada, no dizer de Narodowski (2001), ou a cyber-infância, no
dizer de Dornelles (2011), fazem parte um coletivo de crianças que têm acesso às novas
tecnologias e todos os artefatos culturais e midiáticos que elas podem produzir. Este arsenal
tecnológico faz surgir novos nichos de mercado, colocando algumas crianças no lugar de
consumidoras valiosas, capazes não só de consumir produtos como também influenciar o
desejo dos adultos, de também eles se tornarem consumidores.
Outro aspecto a ser considerado diz respeito à facilidade de acesso às informações,
através da mídias e dos cyber espaços, favorecendo a livre circulação das crianças ao mundo
do adulto, ou seja, ao mundo dos segredos criados pelos adultos, do qual elas foram
historicamente segregadas. Esta nova situação vem tornando as crianças potencialmente
questionadoras das diversas realidades da cultura adulta. A criança contemporânea é
percebida e cultuada na cultura popular como um “espertinho pedante”, e os “adultos
perderam a autoridade que tinham antes por saberem coisas que as crianças, propositalmente
protegidas, não sabiam” (STEINBERG & KINCHELOE, 2001, p. 34).
Acrescentamos ao cenário descrito acima a realidade experimentada por muitos
adultos que, despreparados para lidar com este mundo virtual e midiático, recorrem às
crianças como interlocutoras competentes e autorais desse saber contemporâneo.
Assim, vemos crianças que historicamente foram silenciadas e anuladas por “não
saberem”, por serem consideradas seres menores e incapazes de participar de determinadas
situações e de determinados espaços sociais, concebidos pelo adulto como inadequados ou
inapropriados, sendo empoderadas a partir de uma complexa trama social, econômica e
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política, pelas regulações do poder, que segundo Dornelles (2011) produz artefatos culturais
nas infâncias, tornando-as visíveis. A visibilidade dessas crianças, portanto, é resultado do
poder que incide sobre elas, mas também do poder produzido por elas.
Por outro lado, diante das ambiguidades e contradições do mundo em que vivemos,
dialogamos também com as infâncias formadas por crianças que estão à margem da esfera
econômica, da indústria midiática, da publicidade apelativa e das novas tecnologias. Crianças
que, abandonadas, perambulam por calçadas gélidas.
Acrescentam-se, ainda, as trabalhadoras infantis, as prostituídas. As infâncias
paradoxais violentas e violentadas, a infância da “AIDS” e as crianças da noite. As crianças
dos subúrbios, das praças, dos canaviais, das roças. Na trama social tecida no seio da
sociedade contemporânea, são produzidas ainda muitas infâncias.
Quando nos deparamos com realidades tão diversas de “ser criança”, fruto de
processos civilizatórios também diversos, arrisco-me a problematizar a infância tendo em
vista o que ela pode apresentar em sua singularidade, tomá-la como o inesperado, o
acontecimento

imprevisto,

circunstanciado

pelas

questões

da

historicidade

e

da

temporalidade.
Dito de outra forma, citando G. Deleuze, que distingue também dois modos da
temporalidade, “de um lado, temos o devir e, do outro, a história” (DELEUZE, 1997, p. 210).
A história é tomada aqui como o contínuo, o tempo “Chronos”. O devir como o descontínuo,
o rompimento com a lógica linear do tempo cronológico, o tempo “aion”, onde se
materializam o inesperado, o acontecimento, o imprevisto, que faz surgir e ressurgir novos
inícios, fazendo abrir novas possibilidades.
Entendemos, como possibilidade de novos inícios, que é chegado o tempo para ouvir
as vozes das crianças, e elas têm muito a nos dizer. E aqui retomo uma das questões cruciais
deste estudo: Como as crianças percebem a si mesmas e as suas infâncias? O que as crianças
dizem de si mesmas? Partimos da premissa de que nenhuma das representações da infância,
construídas pelos discursos gerados por uma sociedade adultocêntrica, são adequadas para
entender

a

complexidade

de

realidades

plurais

vivenciadas

pelas

crianças

na

contemporaneidade.
Tais ponderações implicam reconhecer que, como adultos, precisamos nos abrir ao
diálogo com as crianças, isso porque, para Sarmento (2011, p. 27), elas “têm sido silenciadas
na afirmação da sua diferença ante os adultos, e na expressão autônoma dos seus modos de
compreensão e interpretação do mundo”. Esta afirmação nos chama a atenção para o fato de
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que não se trata apenas de ouvir, mas sim de se abrir a escutá-la em sua singularidade, com
suas múltiplas linguagens na apreensão do mundo.
Relembramos aqui os já citados autores da Sociologia da Infância (CORSARO, 2005;
QVORTRUP 1999; 2000; 2001; PINTO E SARMENTO, 1997), que vêm contribuindo para
ressaltar a importância de se “ouvir a criança”, concebendo-a como um sujeito social atuante
que merece ter “vez e voz”. Pinto (1997, p. 65) nos lembra que as crianças são seres capazes
de expressar seus sentimentos e suas ideias sobre o mundo que as circunda e que efetivamente
o expressam. E nos adverte, ainda, que há realidades sociais que só a partir do ponto de vista
das crianças e dos seus universos específicos podem ser descobertas, apreendidas e
analisadas.
Somam-se a estes estudiosos autores brasileiros e pesquisadores da infância, como
Rosemberg (1985), Kramer (2003) e Rocha (1999 e 2004), que são responsáveis e defensores
da inclusão das crianças nos processos de pesquisa. Tal iniciativa denota um esforço para
superar uma concepção que identifica a criança como imatura, incompetente, inexperiente, em
contraposição ao adulto pleno, e a infância como uma fase que precisa ser ultrapassada e
esquecida para atingir o paradigma adulto.
Dar voz às crianças, tirá-las do silêncio, pesquisar a partir do ponto de vista delas,
com olhos de criança, tem sido o objetivo de uma nova frente de pesquisas que vem
utilizando as entrevistas com as crianças e o uso das fotografias e o vídeo
(procedimentos até então não utilizados nas pesquisas da área da Educação Infantil),
para conhecer as formas de ser criança no interior das instituições educativas
(ROCHA, 2004, p.252).

Desse modo, diante dessa possibilidade de escuta das infâncias acontecimento,
situadas em contextos socioculturais plurais, é pertinente a problematização: Como conseguir
a construção de novas bases para a relação adulto/criança? É possível a construção de um
diálogo solidário com as crianças? Nessa perspectiva, lembramos o filósofo Martin Buber
(1982), ao fazer referência à importância da ação comunicativa na interação com o outro.
Estar em relação com o outro, como diz Levinas (1980), implica responsabilizar-se pelo
outro; nesse sentido, um relacionamento com o outro através do diálogo é parte necessária
dessa responsabilização, como o é a arte da escuta. Ouvir o outro assumindo uma condição de
alteridade.
Assim, podemos considerar que o encontro entre o adulto e a criança, na
imprevisibilidade das escutas, abre caminhos para a construção de um novo cenário, pintado
com as cores do arco-íris da infância, e por isso diz das possibilidades. Possibilidades de
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novas aventuras, de novos sonhos, do “era uma vez...”, de novas descobertas, do inesperado,
da dúvida, do diálogo. O diálogo solicita de nós o aprendizado da escuta, o que só é possível
fazer quando reconheço o outro como sujeito, quando não discrimino, quando estou aberto a
aprender com ele; somente escutando é que aprendemos a falar com o outro, e não para o
outro.
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4

CRIANÇA

FALA

DE

MUITOS

JEITOS:

A

PALAVRA

IMPREVISÍVEL NA INTERLOCUÇÃO COM AS CRIANÇAS.

[...] o estudo das crianças a partir de si mesmas permite descortinar
uma nova realidade social, que é aquela que emerge das
interpretações infantis dos respectivos modos de vida. O olhar das
crianças permite revelar fenômenos sociais que o olhar dos adultos
deixa na penumbra ou obscurece totalmente.

(PINTO E SARMENTO, 1997, p.27)
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Se olharmos a nossa volta, veremos crianças em todos os lugares: nas escolas, nas
creches, nas ruas, nas vilas, nas praças, nos condomínios das grandes cidades, nas periferias,
no campo, em povoados em meio às matas, nos acampamentos improvisados à beira das
estradas, nos lugares devastados pelas guerras, pelas epidemias e pela fome, nos sinais de
trânsito. Percebe-se que as realidades das quais essas crianças fazem parte são diversas e
múltiplas, fruto das culturas com as quais interagem nesses espaços. Daí resultam
experiências, saberes, modos de serem tratadas, por vezes de forma desigual, injusta e
excludente.
Toda essa realidade complexa que circunda a criança em suas infâncias sempre foi
traduzida (conforme vimos tratando neste trabalho) pela ótica adultocêntrica, numa
perspectiva muitas vezes depreciativa da criança, concebida como o ser pequeno, imaturo,
simples, insignificante, limitado, dependente, como vemos nos estudos de Kramer (2003) e
Sarmento (2007 e 2011).
As pesquisas que vêm se desenvolvendo nos últimos anos caminham numa outra
direção. Na direção em que é dado destaque às vozes infantis silenciadas, por nem sempre
terem sido escutadas pelos adultos. Vozes que podem revelar o modo próprio de expressão
das crianças. Assim, as diferentes crianças têm sido desnudadas em sua complexidade e
imprevisibilidade, a partir das singularidades dos modos de ser de cada uma - pequenas,
grandes, brasileiras, negras, indígenas, chinesas, todas elas produtoras de culturas infantis e,
portanto, partícipes da história.
As contribuições dos estudos socioculturais (VASCONCELLOS, 2008; SODRÉ,
2006 e 2007; SODRÉ E VASCONCELLOS, 2006; LOPES, 2010, 2011 e 2012) e, nas
últimas décadas, o interesse emergente da Sociologia da Infância, sobretudo nos estudos de
Sarmento (2007 e 2011), sem dúvida representaram um marco para as pesquisas nesta área.
Podemos citar aqui algumas premissas em que se encontram ancoradas as pesquisas neste
campo.
1. A infância reconhecida como categoria social e, portanto, uma construção
sociocultural situada num tempo/espaço/lugar;
2. Pesquisa a ser realizada com as crianças a partir da captura de suas “vozes”
historicamente silenciadas;
3. Novas significações sobre a infância, ou as diferentes infâncias;
4. Necessidade de um (re) encontro entre o ser criança e o ser adulto.
Para Pinto e Sarmento (1997), o estudo das crianças a partir delas mesmas possibilita
dar visibilidade aos sentidos, significados e representações sociais, frutos das interpretações
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infantis acerca das realidades sociais e dos modos de vida. O olhar das crianças sobre essas
realidades permite descortinar fenômenos sociais que escapam aos olhares viciados dos
adultos. Os autores afirmam: “Assim, interpretar as representações sociais das crianças pode
ser não apenas um meio de acesso à infância como categoria social, mas às próprias estruturas
e dinâmicas sociais que são desocultadas no discurso das crianças”. (PINTO E SARMENTO
1997, p. 25). Neste sentido, concordamos com estes autores e ressaltamos o quanto os adultos
têm a aprender sobre as realidades e os contextos em que estão inseridos, a partir do olhar
curioso das crianças que, ao desocultar as marcas adultocêntricas presentes nos diferentes
contextos, podem propor um contradiscurso para as estruturas sociais, tal como estão
colocadas.
O caminho trilhado nesta investigação teve como eixo central as crianças e a
ressignificação da infância, tendo em vista o que é “ser criança” e o que é “ser adulto”,
respaldado em uma abordagem qualitativa de pesquisa. A opção por este tipo de abordagem
se justifica por permitir descrições mais detalhadas das realidades, a partir da interação com
os sujeitos em seus próprios contextos, em que atuam como informantes ativos da pesquisa.
Este estudo teve a pretensão de investigar “o ser criança e o ser adulto”, a partir da
escuta de crianças, ou seja, as próprias crianças foram interpeladas a responder o que é ser
criança e o que é ser adulto, partindo de suas experiências ou vivências.
A partir das contribuições das crianças de 5 anos de uma escola de Educação Infantil
da cidade de Eunápolis, buscamos estruturar procedimentos e instrumentos que permitissem
atingir aos seguintes objetivos:
- Analisar como as crianças descrevem o ser adulto e o ser criança;
- Identificar fatores ressaltados pelas crianças sobre o que é pertinente ao ser adulto e
ao ser criança;
- Discutir os aspectos que apontam para a distância do ser adulto para o ser criança;
- Verificar como as crianças se referem à professora, quando analisam o ser adulto;
- Ponderar, mediante as análises das contribuições desses pequenos colaboradores, a
possibilidade do protagonismo das crianças a partir da Educação Infantil;
Por se tratar de um estudo exploratório, tendo em vista que não sofreu influência de
estudos similares, optamos por realizar a pesquisa em um único espaço educacional. Assim,
delimitar uma única escola de Educação Infantil como campo de pesquisa refletiu o caráter
singular deste trabalho, pela sua perspectiva exploratória, sem pressupostos ou hipóteses
prévias. Nesta pesquisa buscou-se, na singularidade da escola, a complexidade de cada
criança. Sandin Esteban (2010) assevera que a particularidade de uma realidade pode
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favorecer o desvelamento de fenômenos complexos. Portanto, a captura singular das
contribuições das crianças intenciona a compreensão de aspectos de culturas infantis
vivenciadas em um determinado contexto.
O estudo permitiu a descrição de um conjunto de informações e interpretações
produzidas pelas crianças. Essas informações foram colhidas através de procedimentos que
garantiram a fala e a participação ativa das mesmas21.

Lembrando aqui que ouvir não

significa necessariamente escutar. Portanto, se fez necessário perceber as crianças em suas
várias linguagens, e foi neste sentido que os desenhos infantis inseriram-se como importante
fonte de expressão simbólica e comunicativa das crianças.
Interessou neste estudo a garantia do protagonismo das crianças, as quais, como afirma
Vasconcellos (2007, p. 10), são “[...] informantes competentes de suas histórias singulares,
que, com especificidades próprias, expressam variadas dimensões culturais, presentes em toda
ação/atividade humana”. Isto posto, reafirmamos que o grande desafio colocado para os
adultos é aprender a dialogar com estes informantes singulares, de realidades também
singulares, mas que têm muito a dizer e ensinar sobre o mundo contemporâneo.
Atualmente percebemos o quanto se faz necessário aos adultos observarem
atentamente as crianças em seu modo particular de relacionar-se com as diversas realidades
do mundo contemporâneo. Os adultos precisam aprender a ouvir as crianças, e estas têm
muito a dizer. Precisam levar em conta o seu potencial de protagonismo social. E aqui
ressaltamos que não se pode mais pensar numa criança genérica, generalizável. As crianças
estão inseridas em contextos concretos, portanto é preciso levar em conta, na escuta infantil,
as diferentes infâncias produzidas nesses diferentes espaços.

4.1

AS PESQUISAS COM CRIANÇAS A PARTIR DELAS MESMAS

Na busca de dar visibilidade às vozes infantis na pesquisa com crianças, é preciso
destacar o cuidado que se deve ter para que o pesquisador, enquanto adulto, não fique refém
do seu olhar, colhendo e dando sentido apenas ao que lhe interessa ou convém, fruto das suas

21

Este estudo foi submetido ao Comitê de Ética com aprovação do mesmo para realização de pesquisa com este
grupo de crianças, sendo preservada a confidencialidade dos seus nomes conforme Termo de Consentimento
Esclarecido (TCL) no anexo B.
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próprias representações culturais. Vale salientar que na investigação com crianças é preciso
um mergulhar no universo da infância, para olhar as realidades sob a sua ótica.
Quanto a esse aspecto da investigação, Demartini (2009, p. 14) questiona:

Como entender o que as crianças falam, com seu mundo de fantasias, com suas
construções próprias e entendê-las a partir de nossa visão, de quem não é mais
criança? Esse é o desafio para os pesquisadores, analisar os relatos infantis com uma
construção teórico-metodológica de adultos sobre o material empírico coletado
também por adultos.

Concordando com Demartini, neste momento considero fundamental reafirmar a
minha convicção de que as crianças não podem mais ser concebidas a partir de uma lógica
adultocêntrica consolidada historicamente, e que deu origem a dois grandes discursos sobre a
infância, explorados nos estudos de Buckingham (2007). Um discurso sobre as crianças
representadas como sujeitos de uma categoria natural e outro que se ancora em processos
educativos silenciadores e excludentes, para as crianças.
Assim, ressaltamos que a investigação com crianças pressupõe “o descentramento do
olhar do adulto como condição de percepção das crianças e de inteligibilidade da infância”
(PINTO E SARMENTO, 1997, p. 26). Sem dúvida, para os autores, este é um dos desafios
colocados para quem tem o foco nas vozes e nas expressões das crianças, diz respeito à
questão dos procedimentos teórico-metodológicos, abordagens e tendências eleitos na
pesquisa. Mas o que já se tem construído e utilizado em termos de estratégias metodológicas
nas pesquisas com crianças? Quais os procedimentos mais eleitos?
Para Martins Filho (2011), são muitas as polêmicas quanto a essa questão, uma vez
que os procedimentos convencionais são muitas vezes insuficientes para captar as falas das
crianças. No entanto, as recentes pesquisas têm apresentado bons resultados na indicação da
abordagem qualitativa como a mais adequada, porque permite uma utilização de instrumentos
mais próximos das crianças estudadas.
No Brasil é muito nova a ideia de desenvolver pesquisas que tenham como
preocupação a escuta do ponto de vista das crianças. Rocha (1999) realizou um levantamento
de pesquisas sobre a infância, tendo como recorte a década de 1990, e foi possível constatar
que tais pesquisas traziam uma tentativa de utilização de metodologias mais próximas das
vozes infantis, o que revelou a heterogeneidade das culturas infantis. Porém, estas pesquisas
colocavam a participação das crianças de forma direta, mas nem sempre a partir de uma
interlocução com as mesmas.
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Uma breve visita ao banco de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (CAPES) é reveladora de que na atualidade vem crescendo o número de
grupos de pesquisa, teses e dissertações que têm como foco os estudos sobre a infância e as
crianças, porém muitos são os desafios a serem superados, principalmente diante das novas
problematizações com a contribuição das crianças.
Dentre os muitos estudos realizados e disponíveis no banco de dados da CAPES, no
que se refere à pesquisa com crianças enquanto participantes ativas do processo de
investigação, escolhi como recorte de pesquisa os trabalhos produzidos nos últimos cinco
anos, ou seja, de 2007 até 2011, entre dissertações e teses.
Neste recorte temporal, os trabalhos foram organizados tendo em vista que pelo menos
uma das palavras-chave sugerisse que a pesquisa contemplou estratégias metodológicas que
tivessem como foco a captura das vozes infantis e o protagonismo das crianças, em diferentes
questões relacionadas às vivências das diferentes infâncias. O Quadro I (anexo 1) apresenta
um primeiro esboço de como estes trabalhos foram selecionados.
As dissertações selecionadas (vide anexo A) traduzem a busca por estudos que tenham
por propósito ouvir as crianças dentro de uma concepção em que elas atuem como sujeitos
da pesquisa. Os estudos realizados têm em comum a busca por estratégias de participação das
crianças como algo que é possível e necessário.
O primeiro trabalho citado no Quadro I aborda a participação infantil nos processos de
gestão na escola da primeira infância, o que se torna fio condutor da pesquisa que apresenta
importante contribuição no vislumbrar de uma possível descentralização de poder dos adultos
que trabalham na escola de educação infantil.
O trabalho intitulado “Respeito, sou criança: as narrativas infantis sobre o mundo de
gente grande”, desenvolvido por Aline Sardeiro Santos (2007), focaliza as narrativas de
crianças sobre a infância e sua visão do mundo do adulto em relação a ela, objetivando
mostrar que a criança é capaz de falar do presente, a partir de experiências vividas,
retomando, assim, memórias e representações construídas nesse período de vida. O trabalho
evidencia o quanto as concepções do mundo dessas crianças são marcadas por um discurso
adultocêntrico.
Outro estudo que merece destaque foi desenvolvido por Elisangela Marques Moraes
(2010), intitulado “A infância pelo olhar das crianças do MST: ser criança, culturas infantis e
educação”. Ressaltamos como relevante contribuição desse trabalho a visibilidade dada à
criança, reconhecendo-a como ator legítimo da pesquisa, e não apenas como objeto.
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Estes são apenas alguns exemplos de estudos que recorreram às crianças como sujeitos
partícipes da pesquisa. Porém, cabe ressaltar que, no levantamento que fizemos junto ao
banco da CAPES, embora tenhamos encontrado 288 (duzentos e oitenta e oito) trabalhos
relacionados aos descritores criança, adulto e infância, apenas 33 (trinta e três) desenvolveram
pesquisas com as crianças, e não sobre elas.
A seleção que fizemos representa uma amostra de algumas pesquisas que foram
conduzidas na direção da garantia da escuta da voz das crianças e, sobretudo, na utilização de
procedimentos metodológicos que recorreram à interlocução com as mesmas, oportunizando a
aproximação pesquisador/criança, bem como o reconhecimento das especificidades próprias
das crianças, da representação simbólica, da atuação da criança como construtora na sua
própria constituição como ser humano, produtora ativa de culturas.
Este levantamento reflete a necessidade do incremento de estudos que busquem, nas
contribuições das crianças, respostas para diferentes indagações, enriquecendo o
conhecimento sobre as mesmas, com suas próprias contribuições. Especificamente neste
banco de dados não constatamos nenhum estudo que tivesse os mesmos objetivos da pesquisa
aqui apresentada. Desse modo, entendemos que este trabalho pode estar contribuindo para
inaugurar uma linha de análise sobre o ser criança e ser adulto e suas implicações na vivência
de diferentes infâncias.

4.2
O DESENHO COMO INSTRUMENTO DE MEDIAÇÃO NA PESQUISA COM
CRIANÇAS

Reiterando a relevância dos instrumentos e procedimentos metodológicos utilizados nas
pesquisas com crianças, mas sem perder de vista os desafios ao trilhar os caminhos da
investigação, como pesquisadora coloquei-me a seguinte indagação: Mas como ir ao encontro
das crianças? Como oportunizar as suas falas espontâneas? Como captar seus olhares, suas
vivências, suas subjetividades, de modo que sejam protagonistas durante todo o processo de
investigação? Qual ou quais os instrumentos que melhor se aplicam ao propósito deste
estudo? Aqui as reflexões de Sarmento e Pinto (1997) lançam luzes a estas questões, uma vez
que:

O estudo das realidades da infância com base na própria criança é um campo de
estudos emergente, que precisa adotar um conjunto de orientações metodológicas
cujo foco é a recolha da voz das crianças. Assim, além dos recursos técnicos, o
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pesquisador precisa ter uma postura de constante reflexibilidade investigativa. [...] a
não projetar o seu olhar sobre as crianças colhendo delas apenas aquilo que é o
reflexo dos seus próprios preconceitos e representações. O olhar das crianças
permite revelar fenômenos sociais que o olhar dos adultos deixa na penumbra ou
obscurece totalmente (SARMENTO E PINTO, 1997. p. 78).

Assim, o pesquisador, ao adentrar este campo investigativo, necessita desnudar-se da
visão de adulto para que possa perceber quais as alternativas metodológicas mais indicadas
para a captura das vozes infantis, numa interlocução adulto/criança pautada na alteridade.
Para a interlocução com as crianças tem sido frequente o uso de mediadores, tais como
o desenho, as fotografias e os vídeos. Sodré (2006 e 2007), ao apontar o uso do desenho
como recurso mediador, ressaltou que este instrumento revelou interpretações e concepções
sobre a realidade vivenciada por diferentes crianças (crianças de um assentamento, de
diferentes lugares), e se mostrou um eficiente meio de aproximação, permitindo dar
visibilidade aos modos de dizer da criança das realidades pesquisadas. Algumas crianças
usaram o desenho para efetivamente apontar os aspectos que estavam sendo estudados pela
pesquisa, enquanto outras o usaram para representarem elementos de seu interesse no
momento (desenharam o homem aranha), ao tempo em que respondiam, de forma objetiva, às
questões elaboradas pela pesquisadora. Desse modo, a autora aponta para o uso do desenho
como recurso mediador no processo de interlocução, haja vista que, a despeito dos elementos
que estão sendo reproduzidos pelas crianças, ele favorece a atenção desta ao que está sendo
pesquisado.
Tomando como exemplo as análises de Sodré, na construção dos procedimentos
metodológicos para este estudo/pesquisa, se fez a opção pelo desenho infantil, uma vez que
podemos reconhecer, tal como a autora, que o desenho das crianças guarda uma
especificidade: são mais do que simples desenhos, são reveladores da subjetividade infantil e
de suas leituras e inferências sobre as diversas realidades e circunstâncias vivenciadas por
elas, ou permite que a criança se mantenha atenta às questões propostas pelo estudo.
Podemos afirmar que é necessário elaborar uma interpretação da iconografia dos
traços infantis, a partir dos olhares e falas de seus autores – as crianças. Para a construção de
uma análise criteriosa dos desenhos infantis, é preciso levar em conta os aspectos envolvidos
nesta atividade, a saber: a criança que desenha, a fala dessa criança construída a partir do
desenho, o desenho em si e o contexto em que este foi produzido.
Outras pesquisas desenvolvidas com crianças, podemos citar Lopes (2012) e Gobbi
(2009), têm utilizado o desenho infantil como instrumento de interlocução com as crianças,
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uma vez que esse permite uma aproximação com a singularidade infantil, sendo um campo
fértil de possibilidades de análise dessa singularidade. Para esses autores, o desenho infantil é
considerado uma produção cultural das crianças e um instrumento revelador das
representações infantis.
Com um olhar mais atento às crianças, se percebe que a atividade de desenhar
extrapola a representação artística de realidades, sendo o desenho um elemento constitutivo
do mundo infantil e fonte de expressão das suas emoções, impressões, inferências e
representações do vivido e experienciado por elas. Ao prestar atenção às atividades das
crianças, percebe-se que habitualmente elas gostam de desenhar, e o desenho é um canal
privilegiado de expressão de suas ideias, vontades, emoções, enfim, do modo como leem a
realidade (DERDYK, 1989; FERREIRA, 2001; GOBBI, 2009).
Para Leite e Gobbi (2002), um dos autores que melhor insere a psicologia no diálogo
com outras abordagens socioculturais sobre o sujeito é Vigotski. Este teórico, em seus
estudos, ressalta a arte como produto da atividade humana, veículo que transcende a fronteira
imaginação/realidade e importante instrumento de criação e reelaboração de cultura. Assim,
os desenhos, para essas autoras, são signos que expressam a imaginação e a realidade
cotidiana resultante das interações sociais.
Vigotski (2009) destaca a atividade de desenhar como predominantemente criativa e
própria da primeira infância que, à medida que a criança cresce, vai perdendo a sua
importância. Aqui se evidencia (entre relevância e o declínio) a relação da atividade de
desenhar com o próprio processo de desenvolvimento humano. O autor cita os trabalhos de
Kersschensteiner (1854-1932), ao fazer referência ao momento em que surge o desenho,
quando a criança se encontra no primeiro estágio dessa atividade, sendo um marco essencial
dessa idade o fato de que a criança desenha de memória, e não de observação.
Isto posto, dialogando também com os estudos de Willats (2005), podemos inferir que
o desenho, para as crianças que se encontram na faixa etária definida para este estudo,
constitui importante instrumento de mediação no processo de interlocução, uma vez que
permite expressar o que a criança vivencia ou percebe do contexto que a circunda. Ela
desenha de memória, não havendo, portanto, compromisso com o que vê ou observa.
Assim, na constituição das linguagens infantis, o desenho aparece como uma
linguagem iconográfica importante na caracterização e assimilação das realidades e
impressões que a criança constrói sobre o mundo. O desenho infantil, diferente do desenho
adulto, guarda especificidades que são reveladoras dos silêncios, dos ditos e não ditos pela
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criança. É, portanto, um revelador das percepções visíveis e invisíveis da realidade infantil.
Como salienta Derdyk (1989):

O desenho configura um campo minado de possibilidades, confrontando o real, o
percebido e o imaginário. A observação, a memória e a imaginação são as
personagens que flagram esta zona de incerteza: o território entre o visível e o
invisível (DERDYK, 1989, p. 115).

Assim como Derdyk, reconhecemos o desenho como estratégia mediadora da fala da
criança, pois permite ao pesquisador um contato direto com a dinâmica do pensamento
infantil, que muitas vezes não é perceptível na linguagem verbal. Ao desenhar, outros
elementos de comunicação são captados, pois o corpo, o movimento, o olhar, a imaginação,
formam um conjunto de impressões, sentidos e significados do que a dinâmica do pensamento
infantil produz e reproduz na atividade de desenhar.
Embora seja uma prática recente entre os pesquisadores, a preocupação de desenvolver
metodologias que possam levar o adulto a escutar o ponto de vista das crianças tem revelado
que a atitude que coloca o adulto numa interlocução direta e densa, na posição de captar das
próprias crianças as peculiaridades e especificidades do mundo infantil, é algo que tem
motivado pesquisadores a querer conhecer o que as crianças pensam, sentem, dizem e fazem,
dando visibilidade aos jeitos de ser das mesmas.

4.3

O CAMINHO A SER TRILHADO NA PESQUISA

Reitero neste momento que sou consciente de que um dos maiores desafios
metodológicos ao iniciar esta pesquisa é o de como construir efetivamente um espaço
adequado de investigação que garanta o protagonismo das crianças. Ainda, que os discursos
construídos sejam alicerçados em suas experiências, suas falas, suas significações. Como
assegurar, na construção da pesquisa, a autonomia participativa das crianças, negada no
modelo de desenvolvimento cientificista, cartesiano e a-histórico que, pautado num discurso
adultocêntrico, apenas legitima ainda mais a verticalização de poder na relação
adulto/criança? Esta foi a principal indagação que me coloquei nesta fase da pesquisa.
Dessa forma, com tantas interrogações e dúvidas, busquei por estudos que tiveram
crianças como participantes (VASCONCELLOS, 2008; PINHEIRO, 2008; KRAMER E
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LEITE, 1998 e 2008; JOBIM E SOUZA; CASTRO, 2008; DEMARTINI, 2009, SODRÉ,
2006 e 2007), para encontrar subsídios metodológicos norteadores na definição dos
procedimentos de pesquisa mais adequados à interlocução com as crianças.
Assim, definimos no projeto de pesquisa, partir do desenho como instrumento
mediador da interlocução com as crianças. Deliberamos também a ordem das estratégias
metodológicas que configuraram a sistematização da recolha de informações junto às
crianças, bem como o processo de análise dessas informações.
Ao investigar a infância a partir do desenho infantil, o pesquisador necessita
estabelecer um vínculo relacional com as crianças, no propósito de captar as representações e
as explicações das mesmas, sobre o que produziu nos desenhos. Por meio da verbalização
sobre os desenhos, a fala infantil se torna reveladora de informações significativas sobre o
contexto histórico-cultural em que a criança vive e como o significa.
Entendendo a relevância da testagem do instrumento no processo de interlocução,
resolvemos, após a fase de construção dos fundamentos teórico-metodológicos que
subsidiaram este estudo, realizar a testagem do desenho na relação pesquisador e criança,
tendo como objetivo verificar a adequação das expressões utilizadas na aproximação com
elas, bem como nas perguntas disparadoras da atividade de desenhar, que pudessem garantir a
espontaneidade, a imaginação e, sobretudo, a narrativa das crianças ao dialogar sobre o que
desenharam.
Consideramos esta fase de testagem na pesquisa como fundamental para a tomada de
decisões sobre os passos subsequentes e a dinâmica em curso inerente a este tipo de estudo.
Para tanto, recorremos a crianças da mesma idade e de outra escola de Educação Infantil, com
o objetivo de testar e delinear os meios e modos do processo de produção dos dados para a
pesquisa.

4.3.1 Testagem e definição dos instrumentos e procedimentos de pesquisa

Para detalhar as decisões metodológicas elaboradas para o presente estudo, vamos
descrever o processo de interlocução com João Pedro22. Neste primeiro momento da pesquisa
optamos pela testagem do principal instrumento escolhido para a interlocução com as

22

João Pedro é o nome fictício que optei por colocar na criança, para garantir o sigilo. Este mesmo procedimento
será adotado para todas as crianças que participaram do estudo e estão citadas nesse trabalho. Os nomes foram
escolhidos de forma aleatória e são representativos de crianças que marcaram de alguma forma a minha trajetória
como pesquisadora da infância.
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crianças: o desenho infantil. Através de encontros pontuais, porém significativos e interativos,
com João Pedro, aos poucos fomos estabelecendo uma relação e uma ambiência necessárias
para que ele pudesse sentir-se à vontade para dialogar.
Quem é João Pedro?23 Qual a sua história? João tem 05 anos e está frequentando uma
escola de Educação Infantil. É mais uma de tantas crianças inseridas no contexto
contemporâneo, com todas as possibilidades e desafios que este pode oferecer. Desde os dois
anos de idade, antes de frequentar o ambiente escolar, João já buscava se expressar a partir
dos seus desenhos. Brincava de ler sozinho e inventava suas próprias histórias, dando voz aos
desenhos que produzia. No ambiente escolar é muito ativo e tem uma predileção por produzir
desenhos, o que contribuiu para minha aproximação com ele. Sem dúvida, João, como tantas
outras crianças desta idade, gosta de desenhar.
Em nosso primeiro encontro perguntei a João por que ele gostava de desenhar, e ele
respondeu: Gosto de desenhar porque é o que criança faz. E assim comecei o meu primeiro
diálogo com ele, tendo como instrumento de interlocução o desenho produzido:

Figura 3 - Desenho produzido por um menino- 5 anos

Fonte: Pesquisa piloto para testagem de instrumento
23

Ao solicitar a assinatura do termo de concordância para a pesquisa os pais falaram sobre João Pedro e o
indicaram como uma criança prolixa e que tem sempre respostas para diferentes assuntos. Principalmente
aqueles oriundos da parafernália tecnológica a que somos invadidos cotidianamente.
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- Pesquisadora: Criança desenha? E o que o adulto faz?
- João Pedro: Adulto é gente grande?
- Pesquisadora: Sim, adulto é gente grande.
- João Pedro: Gente grande faz compra. Gente grande gosta de comprar muito. Criança
brinca... Brinca na sala, brinca na escolinha, brinca na rua, brinca no parque. Gente grande
não pode brincar, porque não cabe nos brinquedos.
Nos encontros que se seguiram, nós, eu e João, brincamos de desenhar, e quando
propus que ele desenhasse o que é ser “gente grande”, foi logo dizendo: -vou desenhar gente
comprando coisas. Nos desenhos produzidos por João Pedro percebe-se a presença dos
artefatos culturais da contemporaneidade, marcados por uma cultura midiática, o que
corrobora com os estudos de Buckingham (2007), ao dizer que as crianças parecem viver cada
vez mais infâncias midiáticas, vistas como consumidoras, e suas experiências cotidianas
revelam imagens, mercadorias e artefatos culturais repletos das narrativas de uma sociedade
marcada pela indústria do consumo.
Na Figura 3 observamos que a criança desenhou uma figura humana maior que outra
e, um pouco mais abaixo, duas figuras humanas em tamanho menor. Quando perguntado
sobre quem havia desenhado, João Pedro disse que era ele com o seu pai. Ao ser questionado
sobre a diferença nos tamanhos de um em relação ao outro, ele disse que isso se devia ao fato
de que adulto é gente grande. Na sequência do desenho, João Pedro, quando perguntado,
acrescentou outros elementos na composição do seu desenho. Disse que desenhou crianças
brincando na rua, no parque e em casa. E que criança gosta muito de brincar. Vemos no
desenho de João Pedro, ainda, algumas representações de elementos da natureza. A presença
do sol no canto esquerdo do desenho, bem como de um pássaro voando constituem elementos
importantes para a complementação dessa análise, e parece indicar o quanto crianças são
sensíveis a aspectos e elementos da natureza.
Na Figura 4, ao desenhar “gente grande” comprando coisas, João Pedro foi deixando
evidente uma concepção de adulto que, além de provedor, parece ser um consumista. O adulto
reproduzido apresenta-se aos olhos dele como produto de um tempo cuja felicidade parece
estar associada ao prazer do consumo, como afirma Ghiraldelli (2000). Quanto ao ser criança,
João Pedro a relacionou com o brincar, dando ênfase a uma atividade que historicamente
deixou de fazer parte do mundo adulto e passou a ser vista como uma especificidade da
infância. Estas análises deram indicadores claros que a interlocução com a criança, mediada
pelo desenho, reafirmou a pertinência do recurso definido para a pesquisa e permitiu
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aprimorar as perguntas que seriam desencadeadoras das questões propostas pelo trabalho.
Ficou evidente que seria suficiente perguntar, de forma clara e objetiva, as questões
elaboradas para a pesquisa.
Desta importante fase resultou a construção dos procedimentos que foram adotados na
condução do processo de interlocução com as crianças participantes da pesquisa. Defini que
os desenhos seriam provocados em quatro momentos:
Momento 1:
•

Desenhe uma criança (descrever essa criança).

•

Desenhe um adulto (descrever esse adulto).

Momento 02:
• Desenhe coisas que as crianças fazem.
•

Desenhe coisas que os adultos fazem.

Momento 03:
•

Desenhe como é o dia dessa criança.

•

Desenhe como é o dia desse adulto.

Momento 04:
•

Desenhe uma criança junto com um adulto (o que eles fazem juntos).

Figura 4 - Desenho produzido por um menino - 5 anos

Fonte: Pesquisa piloto para testagem de instrumento
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A partir da experiência de testagem dos instrumentos e procedimentos, optei por
solicitar às crianças seis desenhos que suscitassem o ser criança e o ser adulto, em diferentes
perspectivas. Na primeira, pretendia que reproduzissem uma criança (e posteriormente um
adulto), sem especificar nenhum elemento da cultura infantil (ou adulta). Desse modo, assim
como ocorreu com João Pedro, esperávamos que esses elementos aparecessem a partir da
percepção da própria criança, em cada um dos dois desenhos.
Na segunda solicitação decidi pedir que desenhassem coisas que as crianças (e
posteriormente os adultos) fazem, de modo que, com essa questão, surgissem elementos que
parecessem aos olhos da criança, inerentes à infância e à vida adulta. Portanto, trata-se de uma
nova abordagem que pode enriquecer ainda mais as análises destas concepções.
No desenho subsequente solicitei que reproduzissem o que crianças (e posteriormente
os adultos) fazem durante o dia. Com essa nova proposição, esperávamos que a partir do
aspecto temporal aparecessem diferentes cenas do cotidiano das crianças, bem como cenas
envolvendo adultos em seus ambientes, e que os desenhos estivessem carregados de
significados culturais dessas duas gerações. Durante a execução dos desenhos, ficou evidente
que podíamos elaborar questões subsequentes, tais como: O que essa criança está fazendo? O
que este adulto está fazendo? O que crianças fazem durante o dia? O que os adultos fazem
durante o dia?
É preciso esclarecer que, ao final de cada desenho, ou durante a sua execução, o
pesquisador podia inquerir sobre detalhes do que estava sendo desenhado, para registrar com
fidelidade os elementos contidos na reprodução. As formas de acolhimento, registro e análise
das falas das crianças, nos sucessivos momentos de interlocução, aconteceram da seguinte
maneira:
As interlocuções foram planejadas para acontecerem de forma espontânea, tomando
por base o desenho ou as falas das crianças. Estas foram impelidas a falar num primeiro
momento, e partindo da descrição do desenho, e posteriormente das falas colocadas, surgiram
outras perguntas no curso da interlocução. Para garantir uma interlocução tranquila e sem
elementos que pudessem desviar a atenção ou comprometer a espontaneidade, as falas foram
gravadas e depois transcritas para uma melhor análise, no momento da interpretação do que as
crianças nos revelaram.
Percebemos, no momento experienciado com João Pedro, que a forma de propor o
desenho e as estratégias de interlocução podem favorecer a fluência da criança e evitar a
timidez ao falar, bem como as tentativas de mudar o foco do assunto abordado, o que sinaliza
o caráter de dialogicidade e imprevisibilidade de uma pesquisa que prima pelo protagonismo
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da criança. Cabe ao pesquisador estar pronto para realizar intervenções que garantam o curso
da pesquisa, porém sem coibir a voz autônoma da criança nesse momento. Ressalto que a
escuta das falas das crianças e o valor das mesmas expressam a decisão política desta
pesquisa, portanto todo o esforço foi dispensado para garantir essa escuta.
No último desenho proposto para a criança, ela deveria reproduzir uma criança junto
com um adulto. Este último desenho também foi realizado com cada criança em separado,
porém as interlocuções sobre esta última solicitação aconteceram sob a forma de pequenas
rodas de conversa, mediadas pelos desenhos produzidos a partir do mote: o que crianças e
adultos fazem juntos. O objetivo desse momento nas rodas de conversa foi oportunizar o
confronto entre as crianças, na relação face a face, que pode oportunizar a discussão sobre as
distâncias ou aproximações geracionais, reafirmando seus lugares como sujeitos do
pensamento. Lembro o que diz Larrosa (2004, p.152), sobre o sentido do pensar e as palavras.
[...] E pensar não é somente ‘raciocinar’ ou ‘calcular’ ou ‘argumentar’, como nos
tem sido ensinado algumas vezes, mas é, sobretudo dar sentido ao que somos e ao
que nos acontece. E isto, o sentido ou o sem-sentido, é algo que tem a ver com as
palavras. E, portanto, também tem a ver com as palavras o modo como nos
colocamos diante de nós mesmos, diante dos outros e diante do mundo em que
vivem.

Portanto, a partir de Larrossa, tencionamos, nessas rodas de conversa, perceber como
as crianças veem e como relatam o que vivenciam, por serem produtos e também produtores
de cultura.
No dizer de De Angelo (2011), as rodas de conversa se constituem em espaços em que
as diversas interações das crianças são valorizadas como atividades dialógicas dessas com
seus pares e com os adultos, oportunizando uma construção coletiva do conhecimento. E
acrescenta Motta (2011), citando Vigotski, que a fala é um dos signos mais importantes na
mediação, com vistas ao desenvolvimento da criança.
Portanto, este último desenho prescindiu de interlocuções individuais durante o
processo de reprodução do mesmo. Percebemos que a interlocução nestas rodas de conversa
forneceram ainda mais elementos para refletir sobre as concepções que as crianças revelam
sobre a infância na relação com o adulto.
As rodas de conversa, que em certa medida estão para os grupos focais realizados nas
pesquisas qualitativas, puderam fornecer as bases para as reflexões sobre as concepções
infantis acerca do ser criança e do ser adulto, de forma coletiva. Os grupos focais, além de
fortalecer concepções já formuladas, também permitem que cada elemento reveja criticamente
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suas análises, e a formação de consenso admite que a contribuição do grupo se aproxime do
fenômeno que está em foco (ser criança e ser adulto), de forma mais próxima da realidade
vivenciada pelas crianças.
Em se tratando de investigações com crianças, como nas demais, há consenso nas
pesquisas quanto à utilização de mais de um procedimento metodológico, na busca da
compreensão do fenômeno a ser estudado. Poderíamos afirmar, como Quinteiro (2000,
p.112), que os novos procedimentos usados “formam um feixe que não se esgota e que
apresenta inúmeras dificuldades para serem vencidas pelo pesquisador”.
Dessa forma, contar com a fala de cada criança, particularmente, permitiu um
processo de interlocução sobre o fenômeno em estudo. Contudo, na roda de conversa elas
conseguiram avançar nas suas análises e desvelar, nos consensos, a forma como têm
vivenciado ser gente pequena em um mundo de gente grande.
Em síntese, como procedimento metodológico definimos solicitar, num primeiro
momento, dois desenhos em que cada criança, individualmente, desenharia uma criança e
discorreria sobre ser criança. Em seguida, desenharia o ser adulto e responderia às questões
pertinentes a essa análise.
Quanto às questões propostas, elas versavam sobre: O que é ser criança? O que as
crianças fazem durante o dia? Quem é essa criança que está sendo desenhada? O que ela está
fazendo? ... Enfim, o desenho permitia a elaboração de perguntas que iam sendo construídas
de modo a propiciar condições para as análises da criança.
Quanto ao segundo desenho, as perguntas foram as seguintes: Quem é esse adulto? O
que esse adulto está fazendo? O que é ser adulto? É bom ser adulto? Por quê? Em sua opinião,
é melhor ser adulto ou ser criança? Por quê? As respostas a cada uma dessas perguntas
podiam desencadear novas.
Em um outro dia a criança era convidada a fazer mais dois desenhos. No primeiro,
solicitávamos que desenhassem o que criança faz. Durante a execução do desenho, foram
planejadas perguntas como: Quem é essa criança que está sendo desenhada? O que está
fazendo? No segundo desenho a criança deveria reproduzir um adulto fazendo alguma coisa.
Assim como nos desenhos anteriores, as perguntas subsequentes eram feitas no propósito de
aprofundar a análise do ser adulto na perspectiva da criança.
Em outro momento as crianças foram solicitadas a elaborar um único desenho, onde
reproduzissem um adulto e uma criança. Como nos outros desenhos produzidos, foram feitas
algumas perguntas, que tinham por propósito detalhar o que foi desenhado por cada criança.
Interessava analisar em que circunstâncias ou em que atividades criança e adulto podiam estar
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juntos, e quais características dessas atividades e circunstâncias. Como exemplo, podemos
citar: O que eles estão fazendo? Quem são essas pessoas? O que essas pessoas fazem juntas?
O que você mais gosta de fazer quando está com um adulto?
Como último momento, convidamos as crianças, em grupos de 04, para socializarem
os desenhos que produziram no momento anterior (criança e adulto fazendo coisas juntos).
Essa roda de conversa tinha por propósito verificar se havia consenso na análise do processo
de interação entre adulto/criança, exposto em cada desenho apresentado. Para tanto, cada
criança foi convidada a apresentar seu desenho, e durante as apresentações as demais
poderiam fazer perguntas.
Ao final das apresentações, agradecemos a colaboração de cada uma, e relembrei
todas as etapas anteriores do estudo. Além de realmente agradecer a colaboração de cada
criança e valorizar o seu esforço, pretendíamos instigar cada grupo a retomar o ser criança e o
ser adulto de forma coletiva, com o objetivo de identificar aspectos consensuais que podem
representar a realidade vivida pelas crianças na relação com o mundo adulto.

4.4

O QUE FAZER COM OS DESENHOS E AS FALAS DAS CRIANÇAS

Os elementos apontados pelas crianças, em cada desenho, foram identificados e
listados a posteriori, após realização dos momentos de interlocução com os desenhos e na
roda de conversa. Para a análise dos desenhos, partimos do pressuposto de que foram
constituídos socialmente. Desse modo, não se buscou uma análise interpretativa das
produções gráficas das crianças em si, mas sim compreendê-las a partir de suas próprias
verbalizações. Assim, valorizamos mais o processo de produção do que o produto final.
As informações colhidas junto às crianças foram analisadas e organizadas à luz da
análise de conteúdo de Bardin (1979), que possibilita uma descrição detalhada dos elementos
reveladores da investigação, sem perder de vista os ditos e interditos presentes, desnudados
nas subjetividades dos sujeitos envolvidos.
A análise de conteúdo, segundo Bardin, pode ser definida como:

Um conjunto de técnicas de análise de comunicação visando obter, por procedimentos
sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo mensagens, indicadores (quantitativos ou
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não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de
produção/recepção destas mensagens (1979, p. 42).

Sendo assim, neste estudo a análise de conteúdo foi tomada como uma técnica de
análise considerada rápida e eficaz, na condição de se aplicar a discursos diretos e simples.
Neste caso, o conteúdo no qual realizamos a análise dos significados das unidades e contextos
foi a palavra, mediada pelo instrumento do desenho infantil. Para as inferências, na
identificação do campo semântico a partir de uma análise quantitativa, realizamos a
categorização dos sentidos que emergiram das informações reveladas na interlocução com as
crianças. Estas permitiram a inferência de conhecimentos relativos aos sentidos e significados
de ser criança e ser adulto, no âmbito da lógica infantil.

4.5

DESCREVENDO O LOCAL DA PESQUISA

O Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI), onde foi desenvolvida a pesquisa,
está situado no centro da cidade de Eunápolis – BA. Este centro de educação infantil atende
crianças na faixa etária de 4 e 5 anos. Em funcionamento desde o ano de 2005, o CMEI
atendeu, até o ano de 2009, crianças de 04 a 06 anos de idade, distribuídas nas turmas de
Jardim I, Jardim II e Alfabetização. Já no ano de 2010, a escola atendeu crianças na faixa
etária de 03 a 5 anos de idade. Em 2011, em conformidade com a Res. CNE/CEB 6/2010 24, a
escola passa a não mais atender crianças com idade de 03 anos.
O CMEI apresenta em seu quadro um total de 23 funcionários, sendo 11 professores,
05 profissionais na equipe gestora (dentre eles a diretora e uma coordenadora pedagógica), 01
monitor no laboratório de informática e 06 funcionários na equipe de apoio. A escola tem
funcionamento nos dois turnos, atendendo 223 crianças, distribuídas em 06 turmas pela
manhã, com um total de 96 crianças, e 06 turmas no turno vespertino, com um total de 127
crianças.
A escola possui uma boa estrutura física, com 06 salas amplas para atividade com as
crianças, 02 banheiros, 01 sala de apoio aos professores, 01 secretaria, 01 cozinha, 01
almoxarifado e ampla área externa. Possui ainda dois ambientes informatizados, com 27
24

Resolução CNE/CEB 6/2010. Diário Oficial da União, Brasília, 21 de outubro de 2010, Seção 1, p. 17, que
define as Diretrizes Operacionais para a matrícula no Ensino Fundamental e na Educação Infantil
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computadores e monitor de apoio pedagógico às crianças e professores, nas aulas
desenvolvidas nesses ambientes.
Em seu projeto político pedagógico, apresenta como missão oferecer um ensino de
qualidade, por meio de profissionais qualificados, para garantir a satisfação e o atendimento
aos requisitos da clientela atendida, direcionando esforços para a formação de um ser humano
que conheça seus direitos e construa uma ideia de mundo.

4.6

AS CRIANÇAS

As crianças ingressantes nessa instituição de Educação Infantil são oriundas de vários
bairros da cidade, inclusive da zona rural, o que contribui para gerar uma representatividade
bastante diversa dos contextos em que vivem aquelas que participaram da amostra da
pesquisa. No universo de alunos matriculados para o ano de 2013, um total de 223 crianças,
109 são meninas e 114 meninos, distribuídos em 06 turmas por turno.
Ao traçar o perfil geográfico das turmas, tendo em vista os bairros e os locais em que
residem, elegemos uma turma de Jardim II, do turno matutino, com 15 alunos. Esta turma
representou o universo de crianças com as quais desenvolvemos toda a interlocução nas
diversas fases da pesquisa. Os critérios que adotamos para compor o grupo de crianças foram
a representatividade geográfica, tendo em vista os bairros em que residem, garantindo assim
um recorte significativo do contexto vivenciado por elas, bem como a disposição das crianças
em participar da pesquisa.
Reiteramos que delimitar uma única escola de Educação Infantil como campo de
pesquisa, e por amostragem um grupo representativo de 15 crianças, reflete o caráter singular
deste trabalho, pela sua perspectiva exploratória, sem pressupostos ou hipóteses prévias.
Nesta pesquisa se buscou a singularidade, sem perder de vista a complexidade de cada
criança.
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5 GENTE GRANDE, GENTE PEQUENA, SER CRIANÇA, SER
ADULTO – O QUE DIZEM AS CRIANÇAS?

“[...] acreditamos que a criança pode produzir discursos sobre si
mesma, sobre o(s) outro(s) e sobre os eventos, de forma que possa
existir a partir de seu próprio discurso, de sua maneira própria de ver
e de pensar”.

(FRANCISCHINI E CAMPOS, 2008, p.108)
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5.1 SER CRIANÇA E SER ADULTO: UMA ANÁLISE NA PERSPECTIVA DAS
CRIANÇAS

Para melhor esclarecermos os procedimentos metodológicos adotados nessa pesquisa,
e como foi realizada a transcrição dos dados produzidos, optamos por descrever, de forma
minuciosa, todo o processo de interlocução com uma criança identificada aqui como Nina, a
primeira menina da turma de 5 anos a participar do momento de interlocução. Assim,
procuramos propiciar condições para que se possa fazer uma análise crítica dos
procedimentos adotados neste momento da pesquisa, oportunizando também que novos
estudos possam ser desenhados a partir das experiências aqui relatadas.
O processo de interlocução que se segue foi realizado com uma menina da turma, a
qual se mostrou bastante falante e ativa. Em muitos momentos, referindo-se ao estudo que
estávamos realizando, perguntava: - “Vamos fazer pesquisa hoje, tia visitante?” E não
escondia a sua frustração quando percebia que naquele dia outro colega é quem iria participar.
Diante desse comportamento, buscávamos conversar com ela e dizer que em outro momento
ela iria participar novamente.
Este estudo foi desenvolvido em quatro momentos, conforme já explicitamos
anteriormente. Em cada um deles produzimos diferentes informações com a contribuição das
crianças. Nos três primeiros momentos, recorremos ao desenho como instrumento de
mediação para o processo de interlocução com cada criança, a exemplo de autores já citados
anteriormente, tais como Lopes (2012), Gobbi (2009) e Sodré (2006 e 2007).
Para análise dos desenhos, optamos por tabular os elementos reproduzidos a partir das
questões solicitadas em cada desenho. Para este procedimento recorremos à análise de
conteúdo, tal como indicada por Bardin (1979), no propósito de descrever as inúmeras
possibilidades levantadas pelas crianças, na análise de cada fenômeno, bem como identificar
as mais frequentes, pois estas devem representar melhor o aspecto em estudo. Todos os
desenhos foram analisados desta forma.
Para analisar a discussão nas rodas de conversa também recorremos à análise de
conteúdo. Relacionamos os aspectos presentes nos desenhos com os ressaltados nos debates
com as crianças e oportunizamos o confronto de ideias, de modo a destacar as sínteses
consensuais (quando surgiam) ou as diferentes argumentações.
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5.2 DESCREVENDO O PROCESSO DE INTERLOCUÇÃO NOS DESENHOS 1 E 2:

Para dar visibilidade ao processo de interlocução, vamos descrever a interação com
uma criança, na reprodução dos dois primeiros desenhos. Pretendemos deixar evidente que a
análise dos dados pode ser feita a partir de tabelas, porém é preciso ressaltar que o processo
de interlocução é determinado pelas questões norteadoras planejadas para a pesquisa,
acrescidas de outras que se impõem no curso do processo de interação da pesquisadora com a
criança. Por conseguinte, inicialmente vamos descrever e analisar o processo de interlocução
com uma criança e, em seguida, apresentar as descrições e as análises das respostas das
quinze crianças, a partir de tabelas ou gráficos, no propósito de refletir, de forma objetiva e
sintética, os elementos apontados durantes as interlocuções com elas.

5.2.1 Primeiro momento – Interlocução com o desenho 1 de Nina

A criança foi convidada a participar do estudo, iniciou a reprodução do primeiro
desenho (desenhar uma criança), e durante a sua consecução o seguinte diálogo teve início:

Pesquisadora: - Desenhe pra mim, uma criança.
(Criança inicia o desenho)
Pesquisadora: - Quem é essa criança?
(Continuando a desenhar, a criança responde:)
Nina: -Eu.
Pesquisadora:- O que você gosta de fazer?
Nina: - Eu gosto de desenhar, de brincar... Eu gosto de brincar de pega-pega com meus
amigos que moram perto da minha casa.
Pesquisadora: - E o que mais que você acha que criança faz?
Nina: - Criança gosta de brincar de boneca, gosta de brincar de Barbie...

Nas respostas dessa criança (que continuou desenhando durante toda a interlocução),
fica evidente que, para ela, criança faz coisas muito específicas, através de ações como
brincar e desenhar, que caracterizam um modo singular de ser e que a diferem dos adultos.
Assim, o brincar aparece como uma das possibilidades de ser criança. Pereira e Jobim (2005,
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p. 28) afirmam que a criança gosta de brincar e concebem o período da infância como o
tempo e lugar das paixões, dos desejos e das experiências pessoais, que antecedem os limites
da palavra e da razão, possibilitadas pelo brincar.
Muitos estudos salientam a atividade do brincar não apenas como diversão, mas como
importante elemento para o desenvolvimento e sociabilidade das crianças, como podemos
confirmar nos estudos de Kishimoto (2011). A autora aponta que as brincadeiras das crianças
carregam uma predominância de realidades internas sobre as externas, em que facilmente o
sentido atribuído às coisas pode ser substituído por outro. A exemplo disso podemos citar um
ursinho de pelúcia ser utilizado como filhinho, numa situação de brincadeira, e a criança
imitar o choro do seu irmão pequeno. Assim, na atividade do brincar a criança constitui um
modo de recriar e assimilar as experiências socioculturais dos adultos.

Pesquisadora: - E quando as crianças não estão brincando, o que fazem?
Nina: - Elas assistem televisão. Eu assisto de vez em quando o Clube dos desenhos.
Pesquisadora: - Você acha que o adulto também gosta de assistir televisão? Ele assiste o quê?
Nina: - Gosta sim. Assiste jornal e novela.
Pesquisadora: - E criança gosta de assistir novela?
Nina: - Eu assisto. (Rsrsrsrsrs)
Pesquisadora: - Você acha que assistir novela é coisa de criança ou coisa de adulto?
Nina: - Coisa de adulto. Eu acho dos dois né, de criança e de adulto. Mas eu acho que é mais
de adulto.

Como se vê nesta parte do diálogo, a criança parece saber o quanto a televisão, este
recurso midiático da contemporaneidade, a faz aproximar do mundo adulto. Aqui destacamos
os estudos de Buckingham (2007), ao anunciar que vivemos num cenário onde o apagamento
das fronteiras entre a criança e o adulto parece ser uma realidade eminente, e que a cada
momento as crianças tornam-se mais presentes em espaços antes próprios do adulto. Quando
essa criança diz que assistir novela na televisão é coisa de adulto, faz uma clara referência aos
conteúdos a que tem acesso nesse tipo de programação televisiva, os quais, na análise dela,
dizem respeito a realidades do adulto. Assim, as mesmas informações são fornecidas aos
adultos e às crianças, indistintamente, o que nesse momento evidencia o quanto a fronteira
entre o mundo adulto e o mundo da criança se apaga ou se torna tênue.
Buckingham (2007, p. 7) acrescenta ainda que: “poderíamos mesmo dizer que hoje o
próprio significado de infância nas sociedades contemporâneas está sendo criado e definido
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por meio das interações das crianças com as mídias eletrônicas”. E sem dúvida uma das
principais ferramentas das mídias eletrônicas é a televisão.
Ainda na sequência desse momento de interlocução, o diálogo continua:

Pesquisadora: - E o que criança faz durante o dia? Por exemplo: o que você faz durante o
dia?
Nina: - Eu acordo, escovo os dentes, eu tomo café da manhã. Depois vou lá, tomo meu banho,
me arrumo e fico brincando com minhas irmãs, esperando pra vir pra escola.
Pesquisadora: - E o adulto faz o que durante o dia? Por exemplo: sua mãe?
Nina: - Ela escova os dentes e veste a roupa dela de ir pro trabalho. Ela trabalha o dia todo,
de manhã e de tarde.

Ao analisar a sequência deste trecho de interlocução descrito acima, vemos o quanto
os aspectos relacionados aos cuidados, que marcam rotinas e fazem parte da construção social
das crianças, são relevantes para Nina. Asseveramos que, quando ela faz referência a
determinados hábitos, mostra o quanto as crianças precisam de cuidados. Por mais que as
atividades lúdicas, como as brincadeiras, possam ser importantes e significativas para suas
vidas, os comportamentos rotineiros de higiene e alimentação, entendidos como hábitos
socialmente construídos, são também movimentos necessários, tanto para adultos quanto para
crianças.
Percebemos ainda, nesse trecho, como o brincar novamente é citado como
característica do ser criança, e o trabalho como característica do ser adulto. Podemos dizer
que, na análise dessa criança, o trabalho está para o adulto, assim como o brincar está para a
criança. As explicações da criança deixam implícito que a atividade do trabalho está
relacionada com a possibilidade de constituição de uma família, e ambos são marcas da vida
ativa de ser adulto.
Portanto, partindo das reflexões e análises dessa criança, podemos dizer que as
crianças integram uma categoria geracional, mediada por uma historicidade e uma
temporalidade, na qual constroem processos de construção simbólica dos seus mundos e
modos de vida, estabelecendo com os adultos, interações que as levam não só a reproduzir as
culturas sociais em que se encontram inseridas, mas também a recriá-las. Para esta última
afirmativa, recorremos a Prout (2005), que discute a análise relacional, a geração e a trajetória
de vida, e propõe que deixemos de ver a infância como categoria essencializada para vê-la
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como algo que se constrói no sistema de relações, abrindo-se ao caráter multidisciplinar da
infância.
Quanto ao desenho reproduzido por Nina, pode-se observar na figura 5 que ela
desenhou a si própria (quase no centro do desenho), com uma blusa de bolinhas.
Aparentemente25, também produziu o rabo de cavalo que estava usando no dia. Além disso,
no canto esquerdo do papel, ela reproduziu outra criança com a qual estava brincando de
pega-pega. Esta segunda criança, é uma vizinha que frequentemente brinca com ela. Aparece
ainda no desenho uma casa e o sol, o que parece indicar que estas brincadeiras acontecem em
uma área externa ou na rua.
Quanto às brincadeiras em espaços externos, como a rua, por exemplo, podemos citar
a visão de Kishimoto (2011), que considera as brincadeiras tradicionais como possibilidade de
perpetuação da cultura infantil, de desenvolvimento da sociabilidade, bem como do prazer de
brincar. A autora acrescenta que as brincadeiras livres e espontâneas da criança garantem a
presença do lúdico nas situações imaginárias vivenciadas por elas. Assim, quando Nina brinca
ao ar livre com outras crianças, cria possibilidades de perpetuação da cultura infantil de forma
livre, espontânea, imaginativa e imprevisível.
Apesar das poucas informações iniciais propiciadas por este primeiro desenho, é
possível perceber indícios de que o brincar está relacionado com a presença de outra criança e
em ambiente externo, enquanto que assistir à televisão está relacionado à presença do adulto e
ao ambiente interno da casa, o que nos faz acreditar que a mídia televisiva é um recurso
tecnológico que aproxima crianças e adultos em suas casas. Aqui, buscamos dialogar com
Buckingham (2007), ao argumentar que as crianças já não podem mais ser excluídas ou
protegidas das informações que circulam no mundo adulto, no qual temas como violência,
consumismo exacerbado, política e tantos outros se fazem presentes. Para este autor, a
contemporaneidade, com todos os seus desafios, parece ser um tempo em que nossas crianças
precisam ser preparadas para lidar com a diversidade de informações a que são submetidas,
por isso novas estratégias são necessárias para proteger os direitos das crianças, enquanto
consumidoras dessas informações e cidadãs de direito.

25

Não inquirimos a criança sobre este detalhe. Inferimos por que os traçados foram desenhados na cabeça, no
mesmo lugar do rabo de cavalo.
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Figura 5 - Desenho 1 produzido por Nina - 5 anos.

Fonte: Pesquisa de campo.

Cabe ressaltar, que apesar de não ser o momento de discutir o ser adulto, pois a
intenção era focar, neste primeiro desenho, na discussão sobre o ser criança, o adulto apareceu
nas argumentações da criança. Em vista desse fato, solicitamos que ela também falasse sobre
o ser adulto.
A inscrição de valores e subjetividades sobre gêneros – feminino e masculino, realizase no contexto de uma determinada cultura da qual sofre forte influência. Em nossa cultura,
cuidar da educação de crianças é a tarefa tradicionalmente realizada por mulheres em
ambiente familiar. Sobre essa questão Buss-Simão (2012) acrescenta que ao tomarmos a
masculinidade e a feminilidade como construções de gênero, constatamos que meninos e
meninas são educados e ensinados, desde bem pequenos, a assimilares modelos pré-
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determinados e excludentes do que é ser homem ou mulher em cada cultura ou sociedade.
Nesse sentido, é pertinente afirmar que a criança pequena, por conviver no mundo feminino,
precisa vencer um desafio de sobreviver a essa invisibilidade, fruto de uma desvalorização
histórica do gênero feminino, e atingir a vida adulta. Essa discussão nos leva a relacionar
alguns elementos apontados por Nina, quando se reporta às atividade de cuidado (alimentação
e higiene) e também quando cita que brinca de boneca Barbie. Sarmento et al. (2002), ao
investigarem essa questão, ressalta que o trabalho faz parte do cotidiano das crianças e
acontece tanto fora quanto dentro da esfera familiar. No que se refere à participação social das
crianças enquanto membros ativos do espaço doméstico, assevera que nas atividades
relacionadas ao cuidado (escovar os dentes, tomar banho) e alimentação (tomar café) são mais
frequentes a presença das meninas, o que acaba por reproduzir as formas sexistas de
atribuição dos afazeres domésticos, os quais muitas vezes são materializados em suas
brincadeiras com bonecas e casinha.
Kuhlmam Junior (2011) destaca que as crianças, ao participarem das relações sociais
que estabelecem, assimilam valores e comportamentos oriundos do contexto em que vivem,
uma vez que as relações sociais são partes integrantes de sua vida e marcam seu
desenvolvimento. Assim, podemos dizer que a construção da visão de mundo, pela criança, se
dá a partir de elementos culturais produzidos em determinados contextos sociais nos quais
vivenciam conflitos e tensões, produzem interpretações simbólicas acerca de suas
experiências, resultando na elaboração das culturas infantis.
As bonecas citadas não apareceram no desenho, o que vem estar em concordância com
os estudos de Sodré (2006), quando assinala que o desenho serve de recurso mediador para
um processo de interlocução e permite que a criança se comunique com a pesquisadora com
fluência. Segundo a autora, o desenho e a oralidade se complementam, pois possibilita o
aprofundamento do tema, sem que seja necessária a presença de todos os elementos apontados
no desenho.
5.2.2 Segundo momento – Interlocução com o desenho 2 de Nina

Pesquisadora: - Desenhe um adulto.
Nina: - Vou desenhar a mãe de Lavínia.
Pesquisadora: - Como você acha que é ser adulto?
Nina: - Deve ser legal porque tem filho, tem filha... É... Aprende a ler. Pode ter dinheiro,
comprar as coisas pra filha...Comprar as coisas pra ela.
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Pesquisadora: - O que é ser criança pra você?
Nina: - É muito legal porque a gente fica correndo, brincando, brincando de Barbie, de
boneca, de pega-pega, de esconde-esconde.
Pesquisadora: - Você acha mais legal ser criança ou ser adulto?
Nina: - Ser criança.
Pesquisadora: - Por quê?
Nina: - Porque ser criança é mais divertido (rsrsrsrsrs). Ser adulto é um pouquinho chato, eu
acho. Não sei direito.
Pesquisadora: - Fala pra mim, coisas que adulto faz e que criança também faz.
Nina: -Tomar banho, dormir, tomar café da manhã, escovar dente e assistir televisão.

Nessa última sequência a criança reforça as características marcantes, já citadas no
primeiro desenho, que diferem o ser criança do ser adulto. Ao responder à primeira pergunta
(Como você acha que é ser adulto?), ressalta aspectos como a maternidade, o trabalho, o
consumo e o acesso aos bens do mundo letrado, como sendo elementos próprios da pessoa
adulta. Estes elementos, que são descritos como pertinentes ao mundo adulto, e que são
revelados tanto na oralidade quanto no desenho, estão carregados de significados culturais
dessa distância geracional entre adultos e crianças. Quanto a essa questão, já destacamos em
outro momento do texto os estudos na área da Sociologia da Infância, e aqui citamos Prout
(2004, 2005) e Qvourtrup (2010), no que diz respeito ao reconhecimento da infância enquanto
categoria social que se constitui a partir de suas relações sociais e trocas interativas com
outros grupos geracionais. Para esses autores, faz-se necessário perceber a infância enquanto
categoria ou um coletivo social, e as crianças como atores competentes e, portanto, produtoras
de culturas.
Sobre este aspecto podemos dizer que as crianças, ao mesmo tempo em que sofrem
influências culturais advindas do mundo adulto, também imprimem suas marcas ao se
tornarem produtoras autênticas de cultura. Nesse sentido, Sarmento (2007b, p. 23) argumenta
que as culturas infantis “vivem do vaivém das representações do mundo feitas pelas crianças
em interação com as representações ‘adultas’ dominantes”. Assim, a infância começa a ser
desnudada em sua complexidade a partir das singularidades dos modos de ser das crianças,
todas elas produtoras de culturas infantis e, portanto, partícipes da história dos dois mundos:
adulto e infantil.
Sobre a questão ser criança, a resposta dada foi clara e com argumentos como: “É
muito legal porque a gente fica correndo, brincando, brincando de Barbie, de boneca, de
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pega-pega, de esconde-esconde” e acrescenta ainda que “ser criança é mais divertido”.
Parece que fica evidenciado, através das experiências dessa criança, que elas podem fazer
coisas que o adulto não pode, e o que crianças fazem é muito mais prazeroso. Na perspectiva
da criança, fica explícito que o adulto tem que trabalhar, e essa atividade parece se configurar
como uma atividade não divertida. Ao contrário, Nina usa a palavra “chato” para qualificar o
trabalho dos adultos. Para ela, esta atividade não favorece a vivência de situações prazerosas.
Nesse sentido, podemos inferir, a partir das análises dessa criança, que o ato “chato”
de trabalhar do adulto, antagonicamente, está em contraposição ao ato “divertido” de brincar
da criança. São atividades que no curso da história foram se tornando definidoras de fronteiras
entre o mundo do adulto e o mundo da criança. Se em outras épocas adultos e crianças
participavam das mesmas atividades, como trabalhar, dançar, brincar, pois elas envolviam
toda a comunidade, isso não ocorre do mesmo modo nos dias atuais. Com as mudanças
geradas pelas novas formas de organização social, a partir dos processos de industrialização e
urbanização das sociedades, tal como afirmam Silva et al. (2005), a vida das crianças foi se
estruturando em contraposição aos modos de vida do adulto, pela crescente importância que
foi sendo delegada ao trabalho, e consequentemente pela desqualificação que foi sendo dada
ao brincar.
Em outros estudos (KUHLMANN, 2011; DEL PRIORE, 2000; POSTMAM, 1999),
vemos o quanto a criança foi vítima de mudanças ocorridas no curso da história, sendo
tomada algumas vezes como ser incapaz, incompleto, inferior ao adulto. Ou, como afirma
Vasconcellos (2007), pela invisibilidade que sofre quando não é vista a partir de suas
peculiaridades, e sim de forma hegemônica. A autora discute que é preciso subverter a ótica
desse duplo esquecimento, a partir de estudos de diferentes áreas que criem condições de
diálogos com as crianças, com vistas à produção do conhecimento científico. Deste modo, ela
insiste que é preciso entender as crianças em seus mundos, a partir do ponto de vista das
mesmas, evitando o uso de “categorias genéricas que só enxergam sua incompletude e
imaturidade biossociopsíquica, transformando-as em simples objeto de investigação”
(VASCONCELLOS, 2007, p 08).
Fica evidente, nessas análises, que o brincar, que na ótica adultocêntrica é concebido
como algo de menor importância, nas palavras dessa criança é considerado como uma
atividade que qualifica melhor o ser criança. Nesse sentido, a autora discute trabalhos que
buscam reconhecer e respeitar as diferentes expressões e falas das crianças como seres
pertencentes a uma cultura plena de valores e sentidos, que elas passam a integrar a partir de
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seu nascimento, ao tempo em que os vai ressignificando ou modificando, como protagonistas
autorais.
Silvia et al. (2005) acrescentam, ainda, que a função do brincar está relacionada ao
valor simbólico que a criança atribui à brincadeira, haja vista que se configura como uma
associação entre ação e ficção, que possibilita a representação de mundo a partir dos objetos
ou dos brinquedos que manipula.
Nesse sentido, quando Nina utiliza-se da boneca Bárbie em suas brincadeiras, esta
atividade está impregnada de valores culturais representativos do contexto em que vive,
ressignificando-os.
Durante o processo de interlocução com Nina, ela foi elaborando o desenho 2 (Figura
6), ao ser solicitada para desenhar um adulto.

Figura 6 - Desenho 2 produzido por Nina - 5 anos.

Fonte: Pesquisa de campo.
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O primeiro aspecto que chama a atenção neste segundo desenho é o tamanho da figura
humana reproduzida, em relação à representação da criança na Figura 5. Na dimensão do
traçado há uma coerência em ser criança e ser pequeno e ser adulto e ser grande.
Indiscutivelmente adultos são maiores que crianças, principalmente se elas têm cinco anos,
porém não podemos deixar de asseverar que a distância adulto criança pode ter contribuído
para essa diferença.
Além disso, esta figura mostra-se com os braços abertos, tendo à direita uma casa e
mais acima as “coisas” que compra para ela e para a filha. Foge ao objetivo do estudo,
aprofundar o motivo pelo qual Nina optou por desenhar a mãe de uma colega. Contudo, é
possível pressupor que esta pessoa se apresenta a essa criança de forma acolhedora ou
receptiva, pelo aparente sorriso e os braços abertos.
Quando solicitada a representar um adulto, escolheu uma pessoa cujas características
evidenciadas no desenho podem representar o que ela entende como deve ser o ser adulto.
Destaca-se que, para essa criança, a figura feminina reproduzida é apresentada como o ser
provedor da casa, e estes dois elementos estão presentes no desenho (a casa e as coisas que
compra).
Ghiraldelli (2000) e Baumam (2001, 2005, 2007) já apontam para o consumismo
como uma marca da atualidade. Porém, a figura feminina como referência para tanto pode
representar o contexto de vida dessa criança. Dito melhor, ela pode ter como provedora
mulheres, ou deseja ter como provedoras as mulheres da família, ou ter dificuldades de
enxergar os homens da família como provedores.
Quando Nina foi inquirida a citar coisas que os adultos fazem, ela se reportou às
atividades de alimentação e higiene, especialmente destacando: -Tomar banho, dormir, tomar
café da manhã, escovar dente e assistir televisão. Mais uma vez, nesse segundo desenho, a
criança se reporta a essas atividades como inerentes ao mundo adulto, apesar de no desenho
anterior ter afirmado que são atividades de adultos e crianças. O brincar não aparece, e muito
menos o trabalhar, neste momento da resposta. Porém, o trabalhar já foi ressaltado neste
desenho, tal como no desenho anterior. Assim, podemos afirmar que a criança mostra, nas
suas falas, que está sendo uma informante competente de suas histórias singulares e,
consequentemente, que está respondendo às questões do estudo com coerência.
Ao concluir a análise do processo de interlocução com essa criança, podemos afirmar
que ela apresenta elementos claros de sua percepção sobre o que são marcas do ser criança,
bem como do ser adulto. Ao ser questionada sobre se é mais legal ser criança ou ser adulto,

100

conclui que ser criança é melhor do que ser adulto, evidenciando sua concepção de infância
como um tempo mais divertido do que o do adulto. Podemos acrescentar que a criança em
questão traz em suas experiências imagens que valorizam mais o ser criança do que o ser
adulto.
A preocupação com a descrição desses dois momentos foi evidenciar como as crianças
reproduzem os processos de reflexões e análises, a partir das perguntas feitas pelo estudo. As
suas falas e desenhos permitiram deduzir concepções e experiências sobre o que é ser criança
e o que é ser adulto, bem como reafirmar suas contribuições para as pesquisas na área.
No próximo item, apresentaremos alguns trechos das falas de quinze crianças e
traçaremos discussões a respeito das descrições e análises das suas respostas, a partir de
tabelas ou gráficos que reflitam os elementos apontados em suas análises.

5.3 ANÁLISE DOS DESENHOS SER CRIANÇA E SER ADULTO

Como já foi visto anteriormente, no primeiro desenho as crianças foram solicitadas a
desenhar uma criança, e ao longo do desenho algumas questões foram sendo apresentadas. As
questões foram as seguintes: Quem é essa criança? O que ela está fazendo? Por quê?
A análise dessas respostas pode ser vista no Quadro I. Para a construção do mesmo,
optamos por colocar em separado as respostas das meninas das respostas dos meninos. Assim,
nas sete primeiras linhas temos as respostas dos meninos. Daí em diante, temos as respostas
das meninas.
O Quadro I deixa evidente que, das quinze crianças, só duas reproduziram a si
mesmas. A maioria (08 crianças) reproduziu um colega, o que corresponde a 57%, e 29% a
uma criança do meio familiar.

QUADRO I - As respostas dos meninos e das meninas sobre: quem é a criança
reproduzida, o que está fazendo e por que.

Nome da
criança
CAUÊ

Quem é a criança
desenhada
Meu colega (Miguel).

BRUNO

Meu primo.

O que ela está fazendo
Brincando e andando de
bicicleta.
Ele bate na pessoa.

Por quê?
Criança gosta de brincar.
Porque ele gosta de bater, e a
mãe dele bate nele quando ele
bate nos outros.
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MIGUEL

Sou eu.

Desenha pessoas, casa, faz
coisas de brinquedo.

ROSSINE

Meu colega (Miguel).

Criança brincando de vídeo
game e de pega-pega.

JOAN

Meu colega (Miguel).

Brincando com os amigos.

LUCCA

Meu primo.

Brinca, desenha e estuda.

JOSÉ BENTO

Minha
(Anita).

NINA

Sou eu.

GABRIELA

Uma criança.

FERNANDA

É você (a
pesquisadora)

ISABELA

Minha
(Gabriela).
Minha irmã.

colega

CATARINA

Minha
(Gabriela).

colega

ANITA

Minha
(Gabriela).
Minha
(Gabriela).

FRANCIS

VIVIAN

colega

Porque criança gosta de fazer
dever, comer, brincar, almoçar
e tomar café.
A única coisa que eu gosto de
fazer é jogar vídeo game. Essa é
a coisa mais boa que criança
gosta.
Criança brinca. Joga no play.
Também brinca com os amigos,
faz amigos...
Porque criança brinca.

Brincando de monta monta
(referindo-se a jogos de
montar).
Brincando de pega-pega
com meus amigos que
moram perto da minha casa.
Assiste filme quando está
em casa. Na escola ela
brinca, ela estuda, ela
também lancha na escola.
Está desenhando folha
(Referindo-se a folhas de
árvores).
Criança faz desenho.

Porque gosta de brincar.

Ela é feliz.

colega

Brinca de boneca e de
casinha.
Faz dever na escola. Brinca
de massinha e brinca no
recreio.
Brinca, corre e estuda.

colega

Fazendo desenho...

É que na escola ela quase não
obedece à professora.

Não respondeu.

Porque as crianças brincam.

Porque sim.

Não respondeu.

Ela é feliz porque eu já vi uma
criança feliz.
Porque criança é uma pessoa.

Estes percentuais ficam mais visíveis na Figura 7, onde destacamos apenas a escolha
dos meninos. Nele percebe-se que apenas 14% dos meninos reproduziram a si mesmos. Este
percentual se aproxima do apresentado pelas meninas, tal como pode ser visto na Figura 8.
Logo, fica evidente, tanto na Figura 7 quanto na Figura 8, que meninos e meninas
desenharam mais os seus colegas quando solicitados a desenhar uma criança. Esse é uma dado
interessante, pois ao desenhar a criança estão colocando em um suporte gráfico uma reflexão
sobre suas experiências, seu ambiente e a memória do que está acontecendo constantemente
em seu meio social. Ou seja, ao desenhar os colegas ela pode estar expressando suas relações
socioafetivas, construídas no seio da cultura escolar.

102

FIGURA 7 - Quem é essa criança, para os meninos.

Nesse sentido, autores como Corsaro (2005 e 2011) e Sarmento (2007), ancorados na
teoria de Vigotski, ressaltam que uma das características significativas das crianças é a
interação com seus pares, e que através dela constroem a aprendizagem de elementos de uma
cultura intrageracional.
Podemos destacar, ainda, como ficaram evidentes as preferências, tanto dos meninos
quanto das meninas, em relação aos seus pares, bem como o destaque dado para algumas
crianças em relação a outras. As crianças Miguel (para os meninos) e Gabriela (para as
meninas), por exemplo, parecem ser bastante sociáveis, uma vez que aparecem com uma certa
frequência nos desenhos dos colegas e são citadas ao fazerem referência a momentos lúdicos
e interativos no espaço escolar.
Quanto à pergunta acerca do que a criança desenhada está fazendo, verificamos, na
Figura 9, que 53% responderam que essa criança está brincando, o que se torna coerente com
a resposta de João Pedro, no estudo piloto realizado, quando afirmava que a criança brinca.
Vygotsky (2007) também relata o quanto o brincar é importante para o desenvolvimento
infantil. Para esse autor, o brincar é uma atividade específica da infância, em que a criança
recria a realidade usando os sistemas simbólicos de que dispõe.
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FIGURA 8 - Quem é essa criança, para as meninas.

Acrescentamos Sarmento (2007, 2011) a essa análise, ao considerar o brincar como
uma prática social na qual as crianças articulam os conhecimentos que já construíram acerca
do seu contexto sociocultural, com outros saberes que adquirem na atividade do brincar.
Nesse sentido, ao afirmarem que “a criança brinca”, as crianças deste estudo revelam o quanto
esta atividade é vista por elas como significativa para as relações sociais entre seus pares e
também com os adultos, bem como na construção de novos saberes e ressignificação de seu
universo cultural.
A segunda resposta mais frequente foi desenhar, seguida de tarefas na escola. São duas
atividades que podem fazer parte mais especificamente do contexto educacional que
frequentam, haja vista que a escola reserva um período para as atividades de desenho, bem
como a realização de tarefas com vistas ao favorecimento de aprendizagem de conteúdos. A
maior frequência do desenho, em relação às atividades escolares, pode estar indicando uma
preferência das crianças por esta atividade. As observações registradas no caderno de campo
revelam que as crianças ficavam muito mais tempo fazendo tarefas do que desenhando. É
possível relacionar estas diferentes frequências a partir das questões apontadas por Vigotski
(2009), quando discorre sobre o desenho como uma estratégia de suporte ao pensamento da
criança e inerente à fase da primeira infância, quando elas desenham mais predominantemente
de memória, não tendo, portanto, nenhum compromisso com o que vê ou observa.
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FIGURA 9 - O que essa criança está fazendo.

Ainda sobre o desenho, Willats (2005) afirma que crianças pequenas desenham o que
sabem, enquanto que as mais velhas desenham coisas que elas veem, por isso as crianças e os
adultos veem coisas diferentes nos desenhos. Adultos exigem mais objetividade, enquanto
que o desenho das crianças serve enquanto recurso para entender as suas subjetividades. Ou
seja, o que elas entendem acerca do que estão vendo ou do que vivenciam.
As duas últimas questões foram apontadas em baixa frequência (assistir filme e bater
nas pessoas) e devem estar refletindo aspectos específicos do processo de desenvolvimento
das duas crianças que se reportaram a essas atividades. O que pode esclarecer os motivos que
levaram as duas a citarem esses fatores fica mais claro na análise das justificativas das
respostas apontadas por elas.
Bruno justificou que criança bate, com a seguinte explicação: Porque ele gosta de
bater, e a mãe dele bate nele quando ele bate nos outros. Aqui, essa criança parece denunciar
a presença de atos de violência intrafamiliar, ainda muito presente nos contextos familiares. A
esse respeito, dialogamos com Azevedo e Guerra (2001) que, ao fazer referência à violência
dos pais para com os filhos, dizem haver, em diversas sociedades e também na sociedade
brasileira, comum a todas as classes sociais, a cultura de bater nos filhos, a fim de melhor
educá-los. Essa cultura, que está alicerçada nas práticas do período colonial, sobretudo na
disciplina jesuítica, é uma herança de uma sociedade patriarcal e adultocêntrica, marcada por
um conjunto de ideologias excludentes, na qual a criança fora concebida como um ser menor
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diante do adulto. O ser incapaz, imperfeito, que necessita de punição para ser moldado ao
convívio em sociedade. Essa criança, portanto, parece indicar que está submetida a um
contexto punitivo e violento, que é internalizado e reproduzido por ela nas relações com seus
pares, perpetuando assim um modelo de violência.
Uma única criança, Gabriela, também informou que criança assiste a filme, e a
resposta para justificar essa afirmativa foi: Assiste filme quando está em casa. Na escola ela
brinca, ela estuda, ela também lancha na escola. Essa criança parece indicar a escola como
um espaço onde ela brinca, reconhecendo-o como espaço de ser criança, ou seja, espaço onde
ela faz coisas que são específicas do ser criança, como brincar e estudar. Em outro momento,
justifica que em casa assiste à televisão com os adultos, o que nos indica que nesse espaço o
assistir televisão é uma atividade do lazer do adulto, do qual ela acaba fazendo parte, por
conviver num contexto centrado nas preferências do adulto.
Na Figura 10, reproduzimos, de forma ilustrativa, a questão em foco – ser criança – e
podemos perceber elementos reveladores da relevância do brincar para essa criança. Cauê
reproduz três situações diferentes do brincar. Inicialmente, na parte superior da página,
desenha os colegas brincando e, quando inquirido sobre quem são estes colegas, indica apenas
Miguel. No diálogo a pesquisadora pergunta como é essa criança, e ele afirma que tem
barriga, olho, nariz e boca, e que gosta de brincar na sala. Miguel já foi citado também por
outras crianças, o que parece indicar que suas brincadeiras em sala chamam a atenção de
todos. Essa característica levou três das quinze crianças envolvidas na pesquisa, a representar
o ser criança. Isso nos faz questionar os motivos que levam à escolha de uma criança que
aparentemente brinca em um espaço (sala) que é destinado ao estudar. A percepção dessas
três crianças pode nos remeter às análises de Sarmento (2007, 2011), Vasconcellos (2007,
2008) e Corsaro (2005, 2011), quando enfatizam as críticas aos contextos adultocêntricos,
como a sala.
Retomando os estudos foucaultianos, podemos analisar a percepção dessas três
crianças sob a ótica das relações de poder, que como propõe Foucalt (1991), é uma força
produtiva e reativa. Assim, onde há poder, coexiste o contrapoder, balizando as relações numa
espécie de jogo de forças. Nesse sentido, podemos dizer que Miguel pode chamar a atenção
das outras crianças por adotar uma postura subversiva ao contexto adultocêntrico da sala de
aula, legitimando-o como espaço para brincar.
Prosseguindo o diálogo, a pesquisadora pergunta o que é ser criança, e a resposta foi a
seguinte: é ser pequeno; que nasceu em pouco tempo. Com essa resposta, a criança deixa
evidente que a distância geracional está baseada em tempo de vida e em dimensão corporal.
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Além disso, ao ser questionada sobre o que é ser adulto, Cauê responde: Adulto é uma pessoa
maior, uma pessoa que trabalha. Com estes dois elementos ele retoma o trabalho como
atividade própria do adulto, bem como o aspecto da dimensão corporal. Mais uma vez, o
trabalho é apontado para o adulto como um fenômeno que o diferencia do ser criança, e
consequentemente reforça a visão do adulto como provedor, que tem como parte da sua
responsabilidade o sustento da família. Esse valor outorgado ao adulto reafirma a força do
mundo adultocêntrico, que distancia as idades limítrofes (crianças e idosos) e os torna
subalternos.

Nesse sentido, conforme citado anteriormente no texto, tomando como

inspiração os estudos de autores como Bujes (2002), Corazza (2002), Dornelles (2011),
Narodowsky (2001), os quais, apoiados nas leituras das obras de Foucault, descreveram a
sujeição da criança e o seu silenciamento num mundo adultocêntrico. Podemos avizinhar
infância e poder, ao problematizar o lugar e o valores sociais atribuídos às crianças pela voz
dos adultos e pôr um ponto de vista adulto.

FIGURA 10 - Desenho produzido por um menino - 5 anos.

Fonte: Pesquisa de campo.
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Ao logo da história assistimos relações sociais desiguais, construídas e legitimadas por
discursos opressores e excludentes. As crianças sendo inferiorizadas em relação aos adultos,
as mulheres em relação aos homens, os negros e índios em relação aos brancos, os pobres em
relação os ricos, os velhos em relação aos mais novos. Podemos afirmar, a partir dos estudos
de tais autores, bem como a partir dos elementos presentes nas falas de Cauê, que no cerne
dessa questão está a relação entre cultura e poder, marca de uma sociedade adultocêntrica, na
qual as relações entre os sujeitos são construídas sob valores culturais que reforçam distâncias
geracionais adulto/criança, materializadas na subordinação da criança frente ao adulto.
Na construção do processo de interlocução, Cauê descreve os demais desenhos
presentes na Figura 10, quando afirma que a criança estuda, brinca e anda de bicicleta.
Embora na sua fala ele não se reporte à criança que está na parte inferior do desenho, soltando
pipa, a brincadeira representada pode revelar o seu interesse por essa atividade.
Quanto às outras respostas, 23% das crianças disseram que estavam desenhando, o que
nos parece bastante significativo, uma vez que a atividade de desenhar, para a criança,
conforme já citado neste trabalho, é um canal privilegiado de expressão de suas ideias,
vontades, emoções, enfim, do modo como leem a realidade (DERDYK, 1989; FERREIRA,
2001; GOBBI, 2009). Assim, o desenho infantil é considerado uma produção cultural das
crianças e um instrumento revelador das representações infantis acerca das suas experiências
e de como significam o que vivenciam, sendo, portanto, o meio mais eficiente para exprimir
as memórias de suas vivências.
Ainda nessa mesma perspectiva, foi solicitado às crianças que fizessem outro desenho,
agora com a proposta de desenhar um adulto. Para a construção dessa segunda análise,
optamos também por colocar em separado as respostas das meninas das respostas dos
meninos. Assim, da criança 1 a criança 7 temos as respostas e a idade dos meninos. Daí em
diante, temos as respostas das meninas e as respectivas idades.
Após organizarmos, no Quadro II, as informações reveladas pelas crianças, sobre o ser
adulto, foram traçados gráficos, no propósito de analisá-las.

QUADRO II - Quem é esse adulto, e o que está fazendo.

CRIANÇA
CAUÊ
BRUNO

QUEM É ESSE
ADULTO
Meu pai.
Meu tio que trabalha na
escola.

O QUE ELE ESTÁ
FAZENDO
Trabalhando. Ele trabalha de
carreta.
Ele desenha coisas pra
criança, e ele trabalha de

POR QUÊ?
Ele carrega ferro lá.... pra
outros lugares.
Não respondeu.

108

moto.
Ele tá indo trabalhar.

MIGUEL

Meu pai.

ROSSINE
JOAN

Meu pai.
Pode ser mulher?

LUCCA

Esse é meu pai. Ele tem
40 anos.

JOSÉ BENTO

Os adultos trabalham.

NINA

- É... Meu amigo. Ele
mora na casa da minha
vó.
A mãe da minha colega.

GABRIELA

Uma pessoa.

FERNANDA
ISABELA
FRANCIS

Um adulto.
Pode ser meu pai.
Um adulto.

CATARINA

Uma pessoa.

Ela está na faculdade,
aprendendo.
Fazendo coisas.
Adulto faz comida.
Faz um bocado de coisa.
Limpa a casa e vai pra o
trabalho também.
Trabalhando.

ANITA

Uma pessoa que é
grandona.

VIVIAN

Eu acho que pode ser
meu pai.

Ele tem um trabalho.
Adulto faz comida. Adulto
mulher. Adulto homem não
faz comida.
Ele trabalha e a adulta faz
comida (referindo-se à mãe)

Ela trabalha o dia todo, de
manhã e de tarde.

Trabalha, vai na loja, compra
roupa, compra camisola pra
dormir e também vai na
padaria pra comprar pão e
também compra no mercado.
Faz comida, arruma a casa. E
minha vó sempre faz isso.

Ele ganha dinheiro pra
comprar comida.
Adulto sabe trabalhar.
Porque é homem.

Quando meu pai tá lá no
trabalho, minha mãe tá lá
no trabalho, aí eu fico
com a minha irmã.
E as crianças brincam.

Pode ter dinheiro,
comprar as coisas pra
filha...comprar as coisas
pra ela.
Os adultos fazem muitas
coisas difíceis.
Não respondeu.
Não sei.
Porque adulto gosta de
trabalhar e contar história
pra criança.
Porque criança estuda e
adulto trabalha.
Porque adulto é muito
grande.

Ser gente grande é muito
bom. Porque minha
prima, ela cresceu rápido,
e ela viajou pra casa do
namorado dela.

Ao observarmos atentamente a Figura 11, percebemos que, para os meninos, a
representação mais significativa de adulto é a da figura do pai, tendo em vista que aparece em
57% das respostas à pergunta: Quem é esse adulto? Já as meninas responderam mais
frequentemente que o adulto desenhado por elas era uma pessoa grande, o que representou
38% das respostas dadas. Alguns aspectos interessantes podemos considerar nas análises
dessas respostas. Para os meninos, vemos que a questão de gênero parece ser determinante
para definição do adulto. Em algumas respostas, o pai aparece como o chefe, o provedor da
família, e a mãe como o adulto responsável pelas atividades domésticas, como podemos
perceber em um trecho da interlocução com Lucca a seguir:
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Pesquisadora: - Desenhe um adulto.
Lucca: - É claro que adulto é maior
Pesquisadora: - Quem é esse adulto que você desenhou?
Lucca: - Esse é meu pai. Ele tem 40 anos.
Pesquisadora: - E o que adulto faz?
Lucca: - Ele trabalha e a adulta (sic) faz comida (referindo-se à mãe dele). E a irmã cuida da
gente quando meu pai está lá no trabalho, e minha mãe tá fazendo o trabalho dela.

FIGURA 11 - Quem é esse adulto, para meninos e meninas.

Para essas crianças, as distâncias geracionais e de gênero parecem bem delimitadas,
inclusive a irmã de Lucas já assume parte das atividades domésticas. Ressaltamos que as
crianças constroem as distinções de gênero a partir do que as “inundam cotidianamente, pois
as identidades femininas e masculinas infantis estão sendo compostas, em grande parte, nos
diálogos com as representações imagéticas que circundam nossos atos e pensamentos, dos
mais banais aos mais complexos” (CUNHA, 2007, p. 3). Sendo assim, ao sugerir que o adulto
(pai) trabalha e a adulta (mãe) faz comida, a criança parece indicar que para ela o trabalho
está relacionado à questão de gênero, existindo atividades que são realizados por homens e
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atividades outras que são realizadas por mulheres. Aqui, interessa destacar que as impressões
que essa criança elabora sobre sua realidade social e sobre determinados valores femininos
produzidos pela nossa cultura, bem como os modos de vida construídos no seio da sociedade
contemporânea, são tomados como possíveis “modelos” generalizáveis de modos de ser,
indicando posições sociais e relações de poder.
Nos estudos de Bichara (2001) a questão de gênero é discutida no contexto das
brincadeiras infantis. A autora acrescenta que: “Por mais fantasiosa que seja uma brincadeira
infantil, um poderoso agente da realidade está presente: a estereotipia de gênero. Meninos
brincam de temas considerados masculinos, e as meninas daqueles considerados femininos”.
(BICHARA, 2001 p. 20). Considerando os estudos da autora, podemos dizer que, ao
reproduzir papéis sociais em suas brincadeiras, as crianças vão construindo suas identidades,
definindo a si mesmas e os outros por especificidades e marcadores culturais de gênero.
Para Vygotsky (2004), a brincadeira é uma forma natural de trabalho das crianças e
um dos inúmeros recursos utilizados por ela para produzir sentidos sobre as realidades
vivenciadas. Dessa forma, a brincadeira cumpre importante papel na construção da identidade
de gênero das crianças, bem como na desconstrução e questionamento de comportamentos e
funções sociais desempenhadas por homens e mulheres.
Além de reproduzir o pai (57% dos desenhos), cabe destacar a presença de outra figura
masculina: o tio, representado em 14% dos desenhos. Os outros 14% informaram que haviam
desenhado um adulto. Logo, em 85% dos desenhos os meninos desenharam figuras
masculinas. Apenas 15% dos demais desenhos reproduziram a mulher como ser adulto. Entre
os meninos é possível perceber a maior ocorrência da figura masculina nos desenhos
produzidos, indicando que para esse grupo de crianças o gênero masculino tem maior
visibilidade enquanto protótipo de ser adulto. Mais uma vez, como sinaliza Paechter (2009),
as crianças sofrem forte influência dos contextos adultocêntricos em que vivem, nos quais são
atravessadas por determinantes socioeconômicos, culturais, étnicos, de gênero, etc., e como
sujeitos sociais ativos estabelecem padrões culturais que normalizam suas condutas e seus
modos de vida em relação aos seus pares e aos adultos com os quais convivem. Desse modo,
as concepções de gênero são inculcadas nas crianças pelos adultos, assim como também são
socialmente construídas por elas nas suas interações sociais.
As respostas das meninas apresentam uma perspectiva diferente à dos meninos. De
forma equilibrada, elas desenharam figuras masculinas, descritas como meu pai (25%) e um
adulto (25%), e figuras femininas – uma mulher (12%) e uma pessoa grande (38%). Ao
analisarmos o que essa pessoa grande faz, constatamos que ela realiza atividades como:
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- Trabalha, vai na loja, compra roupa, compra camisola pra dormir e também vai na padaria
pra comprar pão e também compra no mercado.
- Ela está na faculdade, aprendendo
- Trabalhando.

Consequentemente, excluindo a última explicação, a qual não esclarece o gênero, fica
claro que esta pessoa é do gênero feminino. Contudo, 50% das respostas das meninas
indicaram que o adulto reproduzido era o pai (25%) ou um adulto (25%). Desse modo, as
respostas das meninas ajudam a confirmar as distâncias de gênero já apontadas pelos
meninos, que representaram em 85% dos desenhos, figuras do gênero masculino.
Para a análise das atividades que o adulto reproduzido pelas crianças faz, optamos por
descrever as respostas em termos percentuais, com o objetivo de evidenciar de forma sintética
as informações das crianças sobre as atividades dos adultos.
O trabalho apareceu de forma mais frequente tanto para os meninos (62%) quanto para
as meninas (37%). Essa questão, já discutida por Sarmento et al. (2002) e Silva et al. (2005),
novamente é colocada pelas crianças como definidor do ser adulto e das distâncias geracionais
entre o ser criança e o ser adulto.
A segunda informação destacável são as atividades de cuidados com a casa e
alimentação, que apareceram nas respostas dos meninos (25%) e meninas (27%), porém com
uma frequência maior para as meninas. É notório que não se trata de um estudo quantitativo,
porém essas frequências percentuais são representativas de uma classe da Educação Infantil
composta por quinze crianças, pois todas participaram do estudo. Assim, mais uma vez as
crianças apontam que o trabalho e os cuidados com a casa são atividades inerentes ao adulto.
Cabe destaque para as respostas variadas e que foram incluídas na categoria outros, quais
sejam: compra coisas (duas meninas), estuda na faculdade (uma menina) e desenha para as
crianças (um menino).
Comprar coisas novamente é apontado pelas crianças como sendo algo do universo do
adulto, como consequência da atividade do trabalho. Podemos dizer que essas atividades estão
diretamente relacionadas com o papel de provedor da família ocupado pelo adulto, seja ele
homem ou mulher que, ao trabalhar, ganha dinheiro e provê a família dos bens de consumo
que necessita e/ou deseja. Nesse aspecto, retomamos Baumam (2007), que em seus estudos
discute o consumo como um elemento representativo da contemporaneidade, impulsionado
por uma dinâmica social pautada no fato de que somos o que consumimos. Ao justificar por
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que e para que adultos trabalham, as crianças disseram que adulto compra coisas e que
gostariam de ser adultas para terem dinheiro e poder também comprar coisas. Mais uma vez,
as crianças parecem indicar o quanto o consumo se configura como uma das marcas
determinantes de um contexto social pautado numa lógica pós-industrial que se constitui e se
configura sob o prisma do consumismo.
Outro elemento a ser considerado relevante nas respostas dadas pelas crianças, diz
respeito ao fato de adulto estudar na faculdade. Ao justificar porque indicou essa atividade
como própria do adulto, a criança acrescentou: - Os adultos fazem muitas coisas difíceis. Aqui
cabe considerar ainda que esta atividade foi indicada como realizada por uma mulher (a mãe
da criança). Neste momento, recorremos aos estudos acerca das realidades plurais vivenciadas
pelas crianças na contemporaneidade. Autores como Guidens (1991 e 2002), Baumam (1998,
2001, 2005 e 2007) e Santos (1993,1995) fazem ponderações sobre a emergência de novos
modos de vida. A mãe, que à noite persegue sua formação educacional, a qual não foi possível
realizar em outros momentos da sua vida, aparece como um bom exemplo das novas
configurações dos modos de vida na sociedade contemporânea, marcada por processos que
indicam o fim de padrões estabelecidos e o surgimento de novas formas de interpretar o
mundo em sua complexidade.

5.4 ANÁLISE DE DESENHOS DISCUTIDOS COM AS CRIANÇAS EM PEQUENOS
GRUPOS

Optamos por realizar uma atividade em grupo com as crianças, no propósito de
aprofundar as questões discutidas pelo estudo. Para tanto, recorremos a um terceiro desenho
solicitado a elas: “o que criança e adultos fazem juntos”. Realizamos três “rodinhas de
conversa”, em que participaram 04 crianças. A pesquisadora participou de cada uma das
rodas. Com isso, discutimos os referidos desenhos com doze das quinze crianças. Este número
justifica-se pelos seguintes motivos: uma criança estava doente e parou de frequentar a escola;
outra havia sido transferida; a terceira faltou no dia em que realizamos o último grupo de
debate. Como já estava no final do segundo semestre, não foi possível contar com a
participação destas três crianças.
Essas rodas de conversa, conforme já informamos no capítulo metodológico, foi
mediada pelos desenhos produzidos a partir do mote o que crianças e adultos fazem juntos. O
objetivo desse momento nas rodas de conversa é oportunizar o confronto entre as crianças, no
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livre exercício da argumentação e contra-argumentação, partindo de suas ideias e
experiências. Visa, ainda, criar oportunidades de discussão acerca das distâncias e
aproximações geracionais na relação adulto/criança.
Para evitar ‘contaminação’ comum, quando crianças são interpeladas em situações
grupais, adotamos um procedimento em que, primeiro, a criança contava apenas para a
pesquisadora o que está desenhando ou desenhou. As discussões nas pequenas rodas de
conversa viriam em momento posterior, no dia seguinte. Observamos que tal procedimento
contribuiu para garantir a fidelidade às suas ideias, uma vez que ao relatar para a pesquisadora
o que haviam desenhado, as crianças experimentavam a possibilidade de confirmação e
consolidação do que pensavam enquanto desenhavam.
No que diz respeito às rodas de conversa, confirmamos a sua relevância no referido
momento da pesquisa, ao dialogar com os trabalhos de De Angelo (2011) e Motta (2011), no
reconhecimento desses espaços grupais como potencialmente interativos, nos quais é
valorizada a atividade dialógica das crianças com seus pares, oportunizando uma construção
coletiva do conhecimento, partindo de suas visões de mundo.
Para melhor esclarecermos de que forma os procedimentos adotados nessa fase da
pesquisa foram realizados, optamos por descrever detalhadamente todo o processo
desenvolvido com um dos três grupos de roda de conversa. Ressaltamos que esta fase da
pesquisa teve a duração de uma semana, com a realização de dois momentos distintos: a
produção do desenho por cada criança, individualmente, com breve interlocução com a
pesquisadora, e o momento coletivo nas rodas de conversa.
Após a produção dos desenhos individuais, com o mote Desenhe o que crianças e
adultos fazem juntos, realizamos a interlocução, gravada da mesma forma que nas
interlocuções anteriores; no dia seguinte, apresentamos a proposta do momento coletivo ao
primeiro grupo de quatro crianças e buscamos explicar detalhadamente o que iríamos realizar.
Desse modo, juntamente com as crianças, foram definidas as seguintes orientações:
- Cada um, em seu momento, iria explicar o que desenhou;
- Após a explicação do desenho para o grupo, as outras crianças poderiam tecer
comentários, se quisessem;
- A pesquisadora iria fazer algumas perguntas, e cada criança, por vez, iria responder;
- Esse momento coletivo também seria gravado;
- Como esse momento seria uma conversa, a cada pergunta feita poderiam responder
como quisessem.
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Assim, apresentamos a seguir a rodinha de número três, para ilustrar o processo
realizado.

Rodinha nº 3

Inicialmente, cada uma das crianças descreveu o que havia desenhado, na seguinte
sequência:

Pesquisadora: - O que crianças e adultos fazem juntos, e que vocês representaram nos seus
desenhos?
Gabriela: - Eu desenhei eu e minha irmã brincando com meu pai e minha mãe. (rsrsrsrs) E eu
andando de carro com meu tio. Eu também vou no mercado com a minha tia.
Cauê: - Eu cuidando da minha irmã com a minha mãe, e eu lavando o carro com minha mãe,
porque eu moro num lava jato. E eu também vou passear com a minha mãe, na casa da
minha tia.
Rossine: - Eu tomo conta do meu irmão, com a minha mãe. Ele é um bebê muito
pequenininho (nesse momento Rossine mostra o tamanho do bebê com as mãos). Eu também
fico jogando vídeo game com minha mãe.
Francis: – Eu vou pra escola com minha mãe.

Neste primeiro momento da roda de conversa foi possível perceber a prevalência de
atividades já descritas em momentos anteriores de interlocução, com a mediação dos desenhos
representativos de criança e de adulto. Destacamos o brincar com o adulto (os pais) na fala de
Gabriela, ao dizer: Eu desenhei eu e minha irmã brincando com meu pai e minha mãe. Essa
criança parece indicar o quanto é significativo para ela poder experienciar momentos
interativos e lúdicos em família. O que também foi indicado por Rossine, ao dizer: Eu
também fico jogando vídeo game com minha mãe.
Os estudos de Vigotski (2001) enfatizam a importância das relações sociais, bem
como da brincadeira na vida das crianças, principalmente se esta realizar-se em momentos
interativos entre pais e filhos, pois é possível compreender “que quase todas as nossas reações
mais importantes e radicais são criadas e elaboradas no processo da brincadeira infantil”
(VIGOTSKY, 2001 p.120). Nesse sentido, o ato de brincar, enquanto atividade criadora,
marcado pela cultura e mediado pelos sujeitos sociais com quem a criança se relaciona,
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constitui-se num espaço privilegiado de novas formas de entendimento do real, que por sua
vez possibilita o desenvolvimento infantil.
É possível perceber, na sequência da interlocução coletiva com esse grupo, a presença
das crianças, juntamente com os adultos, em atividades de cuidado dos irmãos menores, bem
como em situações de trabalho doméstico. Gobbi (1997) faz referência ao aparecimento de
afazeres domésticos nos desenhos de crianças, evidenciando, sobretudo, a realidade
vivenciada por mães/mulheres que, como tantas outras, assumem dupla jornada de trabalho,
por isso às vezes acabam por solicitar a ajuda das crianças na realização de algumas tarefas do
cotidiano, como nas situações de cuidado com os irmãos menores, por exemplo. Isso fica
evidente na fala de Rossine, quando diz: Eu tomo conta do meu irmão, com a minha mãe. Ele
é um bebê muito pequenininho. Ao observar os desenhos produzidos por essas crianças, bem
como suas falas, percebemos o quanto é possível captar episódios da realidade vivida por elas
e o quanto o cotidiano doméstico imprime marcas na significação do ser adulto.
Outro dado assinalado, ainda no que diz respeito ao que fazem juntamente com os
adultos, revelaram situações em que a companhia do adulto se faz necessária. Aí se torna
evidente a função protetiva do adulto para com as crianças. Em perguntas subsequentes a esse
respeito, Rossine acrescentou: as crianças não podem sair sozinhas.
Na sequência da interlocução coletiva, as crianças foram interpeladas pela
pesquisadora, a responderem se é melhor ser adulto ou ser criança, conforme explicitado no
trecho a seguir:

Pesquisadora: - Na opinião de vocês, o que é melhor, ser criança ou ser adulto?
Francis: - Ser criança, porque criança pode brincar e se divertir.
Cauê: - Ser adulto, porque adulto pode trabalhar, pode vender coisas...
Rossine: - Ruim de ser adulto é trabalhar e também fazer muito trabalho em casa.
Francis: - É bom ser adulto, porque tem dinheiro.
Nesse trecho da interlocução26, vemos o quanto a questão do trabalho é apresentada
como marca do mundo adulto. Para essas crianças, a atividade do trabalho, já apontada nas
interlocuções individuais, é reafirmada como elemento definidor de distâncias geracionais
entre adultos e crianças. Além disso, o trabalho também é relacionado ao sustento familiar e à
possibilidade de adquirir dinheiro, para assim tornar-se um consumidor legítimo. Sem dúvida,

26

Mediada agora pelas perguntas - O que é melhor? - Ser adulto ou ser criança?
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os elementos apontados por essas crianças são reveladores dos contextos socioeconômicos
vivenciados por elas, bem como das marcas de estruturas familiares contemporâneas.
Ao observarmos atentamente a Figura 12, temos uma síntese do que as crianças
produziram em seus desenhos e também reafirmaram nas três rodinhas a respeito do que
crianças e adultos fazem juntos. Chama-nos a atenção a presença da atividade do brincar com
maior incidência (24%), nos momentos interativos entre adultos e crianças. Se considerarmos
o conjunto de atividade lúdicas e recreativas citadas pelas crianças, a exemplo da atividade de
jogar vídeo game (7%), fazer desenhos (4%), vou passear (17%), assisto desenho na televisão
(10%), somado a própria atividade do brincar (24%) temos um indicar de (62%), número
bastante expressivo de momentos lúdicos e prazerosos no cotidiano dessas crianças. Esse
dado parece expressar que esse grupo de crianças tem experiências nos contextos familiares
que privilegiam momentos de brincadeiras entre pais e filhos.
FIGURA 12 – O que crianças e adultos fazem juntos.

Considerando a importância da brincadeira para o desenvolvimento infantil, e tendo
em vista que o brincar se faz presente no cotidiano dessas crianças, torna-se fundamental
problematizarmos a respeito de como a brincadeira é concebida e interpretada nos contextos
familiares vividos por elas. Que mecanismos de poder e artefatos culturais da
contemporaneidade se fazem presentes nos modos de brincar experienciados entre crianças e
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adultos? Na rodinha nº 1, uma menina, Isabela, ao referir-se ao fato de brincar com a sua mãe,
disse: Eu estou brincando com minha mãe, de Poli. Na sequência, outra menina coloca: Eu
estou brincando de montar casinha com minha mãe e meu tio, com meu primo e minha prima.
Considerando essas análises, podemos perceber claramente, nos modos de se conceber esse
brincar familiar, elementos que revelam valores, concepções e visões de mundo que podem
ser transmitidos, assimilados e ressignificados pelas crianças, construindo novos sentidos para
o mundo dos adultos.
Podemos destacar ainda como relevante na Figura 12, que logo após o brincar, a
atividade que se destaca é exatamente a presença das crianças em atividades domésticas,
conforme evidenciado na sequência da roda de conversa descrita. Assim, 21% dessas crianças
disseram ajudar em casa; somados com os 10% que disseram tomar conta dos irmãos, teremos
31% dessas crianças envolvidas em atividades que normalmente são concebidas como
atividades próprias dos adultos.
Outras situações são apontadas pelas crianças, como, por exemplo, assistir televisão.
Chama-nos a atenção um número pequeno de crianças que disseram assistir a programas de
televisão destinados aos adultos (7%). Embora os recursos de mídia sejam uma marca da
contemporaneidade, as falas dessas crianças parecem indicar que existe um certo controle
quanto à exposição das mesmas a programas televisivos. Sobre esse aspecto, Miguel
acrescenta: - Eu já assisti novela e jornal. É bom, por causa que tem coisas no jornal que eu
fico vendo... Ver jornal é coisa de adulto, porque tem coisa que mata pessoas. (Referência
feita a cenas de violência).
Buscamos, no diálogo com Bukinghan (2007), problematizar a questão da polêmica
relação entre as crianças e os recursos midiáticos da contemporaneidade, sobretudo quando
nos deparamos com situações de violência, como descrita por Miguel. A esse respeito, o
referido autor sinaliza para o fato de que não podemos devolver as crianças da
contemporaneidade para os chamados “jardins secretos” da infância moderna. “As crianças
estão escapando para o grande mundo adulto – um mundo de perigos e oportunidades onde as
mídias eletrônicas desempenham um papel cada vez mais importante” (BUKINGHAMM,
2007, p. 295). Nesse sentido, concordamos com o autor e partimos do pressuposto de que
estamos lidando com um fenômeno complexo, e que se faz necessário assumirmos uma
postura que entende ser necessário oportunizar às crianças a garantia de direito de acesso aos
recursos de mídias, preparando-as para aprender a lidar com eles e, assim, construir novos
sentidos sobre o mundo e suas realidades culturais, tornando-se participantes ativas e autorais
por direito.
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O último aspecto revelado por essas crianças, e que merece destaque, está relacionado
às atividades de passeio e lazer, que realizam juntamente com os adultos. No grupo de doze
crianças que participaram desses três momentos distintos de roda de conversa, 17% indicaram
situações onde passeiam juntamente com os adultos. As situações citadas foram as mais
diversas, desde idas ao supermercado a brincadeiras no parque, passeio de carro e banhos de
piscina. Quando relatavam esses momentos, deixavam evidente o quanto estes são prazerosos
para elas.
E aqui, recorremos a Larosa (2001), para lembrar que as crianças são seres do
acontecimento e, como tal, configuram-se como sujeitos intempestivos e imprevisíveis,
integrando uma categoria geracional, mediada por uma historicidade e uma temporalidade.
Nesse sentido, é pertinente dizer que as crianças participantes desse estudo deixaram indícios,
nas suas análises, e possibilidades de se construir novos sentidos e caminhos para as
distâncias ou aproximações geracionais, reafirmando seus lugares como sujeitos do
pensamento.
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6 TECENDO REFLEXÕES FINAIS – UMA CONSTRUÇÃO EM
ABERTO

“Por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de
água no mar. Mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota.”

(MADRE TEREZA DE CALCUTÁ, 1910-1997)
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As coisas das crianças aprendem-se ficando com as crianças.
(MALAGUZZI ,1999)

Neste momento de reflexões finais e sínteses retomamos o nosso ponto de partida,
tendo em vista o que nos inspirou durante toda a travessia e que nos trouxe até aqui.
Tomamos como decisão de pesquisa estar com as crianças. Ficar junto delas, para que
pudéssemos conhecê-las melhor, e após um período de 6 (seis) meses, estando com elas, foi
possível adentrar seus mundos e seus modos de vida. Procuramos entender como se
relacionam com seus pares e, principalmente, como contam, recontam e significam as
distâncias e aproximações com outra geração – os adultos. No estudo, nos inspiramos em
Vigotski (2004,2007, 2009), quando elegemos o termo significado, especialmente quando ele
enfatiza que em sua trajetória de desenvolvimento o ser humano interage com outros, na
tentativa de buscar compreender o meio sociocultural que o cerca, meio este carregado de
significados culturais. Para este autor, o significado é um fenômeno do pensamento que se
materializa a partir de generalizações ou conceitos expressos pela linguagem. Daí destaca-se a
relevância do meio social para a constituição do sujeito. Nesse sentido, esse estudo situou-se
na fronteira entre a discussão criança/adulto. Como pesquisadora, optamos por construir a
trajetória da pesquisa, colocando-nos, como adulto/pesquisador, disponível ao inesperado, ao
nos deixar tocar pela novidade que cada criança inaugura a cada momento.
Dessa forma, tendo as crianças como informantes autorais dessa pesquisa, nos
propusemos questões que ofereceram elementos a serem considerados na composição de um
quadro complexo de reflexões sobre a infância e as crianças contemporâneas, que podemos
sintetizar nos seguintes questionamentos: Como as crianças descrevem o ser criança e ser
adulto hoje? É possível inferir, das respostas delas, elementos ou aspectos que aproximam ou
distanciam estas diferentes gerações? Que indicativos estas respostas podem propiciar para a
Educação Infantil? Os objetivos assumidos pela pesquisa tiveram por propósito investigar a
possibilidade do desvelamento das concepções acerca do ser criança e ser adulto, a partir da
ótica de um determinado grupo de crianças de cinco anos.
O percurso da pesquisa esteve fundamentado num aporte teórico que possibilitou
situar a infância como uma construção social e histórica, marcada por processos culturais,
sociais, étnicos, econômicos, políticos etc., haja vista que são crianças que vivem em um
município do estado da Bahia e frequentam uma classe de uma escola de Educação Infantil
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Municipal. Daí emergem possibilidades de autorizar essas crianças, tendo em vista as
contingências de seus modos próprios de vida no contexto contemporâneo.
A contemporaneidade nos impulsiona a ressignificar as diferentes infâncias, uma vez
que as certezas que serviram de base para a construção de um olhar generalista sobre as
crianças começam a ser questionadas e já não conseguem mais explicar a complexidade das
diversas infâncias situadas nos mais variados contextos sociais. Ou seja, a infância não pode
mais ser concebida a partir de uma ótica adultocêntrica que cristalizou o modo de se
compreender as crianças, uma vez que várias infâncias constituem cotidianamente nossa
cultura: a criança urbana, a criança que vive no meio rural, aquela que vive na periferia,
aquela que consome em excesso, aquela que é submetida ao trabalho precoce e tantas outras.
Essas infâncias plurais nos conduziram aos estudos da sociologia da infância, que
forneceram novos elementos a serem considerados, compondo o quadro geral deste complexo
e imprevisível cenário no qual se constroem as pesquisas que têm as crianças como
interlocutoras. Destacamos como mérito dessa área de estudo o fato de romper com o modo
limitado pelo qual a infância e as crianças foram estudadas.
Reitero que o trabalho que ora apresentamos está relacionado à nossa trajetória como
professora da educação básica que desde o início da docência via as crianças de modo
particular, e passa a assumir uma postura comprometida com os saberes e fazeres das
mesmas, reconhecendo-as como ativas participantes das realidades em que vivem. Tal postura
nos impulsionou a trilhar caminhos que reconhecem as crianças enquanto atores sociais e
agentes consumidores e produtores de cultura. Vale ressaltar que quando nos propomos a
trabalhar com crianças precisamos nos desnudar da nossa ótica adultocêntrica, para
compreender o modo peculiar como as crianças de diferentes contextos significam as suas
vivências e percebem as situações a sua volta, na cultura com a qual interagem.
Assim, torna-se pertinente revelar alguns pontos de reflexão sobre as crianças
participantes da pesquisa, pois sabemos que se trata de um grupo que guarda especificidades
que o diferenciam de outros grupos de crianças, principalmente porque vivem sob
determinadas circunstâncias socioeconômicas e culturais que imprimem marcas que
influenciam suas infâncias. Por essa razão, ressaltamos o caráter singular desse trabalho, que
objetiva a captura também singular das contribuições das crianças, oportunizando a
compreensão de aspectos de culturas infantis vivenciadas em uma determinada condição de
vida sociocultural.
Face ao exposto, na tentativa de elucidar as questões colocadas nesse estudo,
desenvolvemos a pesquisa num Centro de Educação Infantil – CMEI –, no município de

122

Eunápolis, junto a um grupo de 15 (quinze) crianças de 5 (cinco) anos de idade, que
integravam uma turma do turno vespertino.

Para garantir o protagonismo ativo delas,

optamos pela utilização do desenho como recurso mediador e facilitador do processo de
interlocução com as mesmas. Sobre esse aspecto, recorremos a estudos que assinalam ser o
desenho um importante recurso de mediação na captura das vozes infantis, permitindo dar
visibilidade as suas percepções acerca das situações vivenciadas por elas. Vale ressaltar o
quanto o desenho se mostrou eficiente na aproximação com as crianças e na formação de
vínculo entre as mesmas e a pesquisadora. Notadamente, a cada episódio de produção de
desenhos e interlocuções, com registro de suas falas, as crianças colaboradoras desse estudo
se mostravam mais interessadas e dispostas a participar como protagonistas autorais.
Respondendo a algumas das questões propostas nessa pesquisa, as crianças indicaram
ser o brincar uma marca que singulariza a infância. Em suas falas ficou evidenciado o quanto
esta atividade é vista como significativa para as relações entre seus pares e também com os
adultos de seu convívio. Podemos dizer que a atividade do brincar carrega uma potência na
consolidação das marcas da cultura, bem como na reconstrução de novos significados e
interpretações para as situações vivenciadas por essas crianças. Portanto, o brincar apresentase como atividade indispensável e integrante do dia-a-dia desse grupo de crianças. Pode-se
reafirmar que através das brincadeiras elas materializam suas fantasias, suas vivências, suas
emoções, seus encantamentos, suas descobertas, interpreta o que veem e se reafirmam como
agentes produtores de cultura.

Aqui destacamos que as brincadeiras de faz de conta,

evidenciadas em seus desenhos e falas, contribuem com estas crianças na compreensão do
mundo real, por meio do mundo imaginário, visto que o jogo simbólico possibilita à criança
imitar, imaginar, internalizar regras, enfrentar seus medos e angústias, ou seja, permite
analisar a realidade que a cerca e que está constituída de regras, valores e princípios que
precisam ser decodificados ou ressignificados.
Considerando os dados relativos ao ser criança, muitos foram os indícios apontados
por elas, no que diz respeito ao que entendemos aqui como estreitamento da fronteira entre o
adulto e a criança. Revelaram nas cenas do cotidiano vivenciadas, que as atividades
concebidas como sendo próprias do mundo adulto ganham centralidade também no mundo da
criança. A esse respeito podemos citar os artefatos da cultura midiática na qual estamos
inseridos. Entre eles, as crianças participantes dessa pesquisa apontaram ser a televisão algo
pertencente ao mundo adulto, principalmente no que diz respeito à determinada programação
com conteúdos como violência e fatos políticos, que perpassam os conteúdos das novelas,
filmes e telejornais. São programas que as confrontam com dramas, notícias e dilemas, que

123

são inerentes ao mundo adulto, mas que passam a envolver direta ou indiretamente cada
pessoa, seja ela adulto ou criança, que os assiste. Para ilustrar, podemos citar uma
determinada criança que, ao ser interpelada a esse respeito, numa das interlocuções, disse não
estar autorizada a assistir ao programa de televisão do adulto. Porém, acrescentou que
persistia na sala, para participar desta programação, no propósito de assistir e, provavelmente,
entender o que lhe era vetado da vida adulta. É pertinente acrescentar que, ao expor o seu
pensamento sobre essa questão, a criança sorriu, como se quisesse demonstrar que para ela tal
atitude representava uma transgressão ou uma travessura.
Considerando o que foi dito por essa criança, é possível afirmar que determinadas
especificidades da vida adulta causam fascínio sobre as crianças, o que pode ser explicado
pela curiosidade sobre o ser adulto, suas experiências e suas inúmeras possibilidades de estar
no mundo. Acrescenta-se, em última análise ainda, o fato de que as mudanças nas relações
sociais contemporâneas, causadas, sobretudo, pelos impactos das novas tecnologias,
autorizam as crianças a acessar espaços até bem pouco tempo considerados como territórios
dos adultos.
Por conseguinte, pelos elementos presentes nos desenhos e nas falas das crianças,
ficou evidente a influência dos meios eletrônicos na realidade vivida por elas, inclusive no
contexto de um município que, distante dos grandes centros urbanos, recebe imagens e sons
de outras realidades, produzindo oportunidades para novos significados, não só para os
adultos como também para as crianças, tendo em vista os processos interativos entre as mídias
e as famílias. Assim, podemos sugerir que testemunhamos na contemporaneidade o
desvelamento de novas possibilidades de configurações na relação adulto/crianças,
ressignificadas pelos recursos midiáticos, especialmente pela TV, que foi o mais citado.
Cumpre dizer que, nas interlocuções, as crianças fizeram referência a determinados
hábitos de cuidados, higiene e alimentação, como atividades significativas para suas vidas,
sendo consideradas por elas movimentos necessários tanto para adultos com para crianças.
Cenas de cuidados (alimentação e higiene) foram representadas em seus desenhos, sendo
descritas e relacionadas aos afazeres domésticos, frequentemente atribuídos à figura feminina,
revelando que a esfera familiar dessas crianças é fortemente marcada por questões de gênero
construídas num modelo de sociedade que ainda mantém as distâncias de gênero acrescidas às
distancias de gerações.
Assim, podemos dizer que estas marcas se perpetuam também nesta realidade
estudada, a despeito da diversidade de elementos culturais produzidos em determinados
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contextos sociais nos quais vivenciam conflitos e tensões, produzem interpretações acerca de
suas experiências, o que caracteriza o aspecto plural da infância.
No que diz respeito ao ser adulto, o elemento revelador daquilo que o singulariza e
diferencia das crianças é o trabalho. Essa atividade foi apontada nas falas das crianças como
um fenômeno que marca a vida do adulto e o coloca na condição de provedor e responsável
pelo sustento da família, o que reforça a figura do adulto como aquele que está no controle, e
da criança como aquela que está subjugada ao poder que o adulto exerce sobre ela. Nesse
caso, podemos dizer que a relação entre crianças e adultos é marcada pela forma como estes
diferentes papéis são concebidos, haja vista que as crianças convivem com uma sociedade
forjada em espaços adultocêntricos, que desconsideram as especificidades do ser criança e que
favorecem a sua “invisibilidade”27.
É evidente no estudo que, para esse grupo de crianças, há um imperativo do brincar
como sendo coisa de criança e do trabalho como próprio ao adulto. Elas asseveram que o que
as diferencia dos adultos é o fato de que o trabalho atribui aos adultos responsabilidades e
obrigações, como o sustento da família, e que esta atividade ocupa demais os adultos. Citam
que o trabalho rouba do adulto a possibilidade de se divertir e de usufruir de elementos que se
tornaram próprios ao mundo das crianças, como os brinquedos. Também indicam que do
trabalho provém o dinheiro, que permite ao adulto comprar muitas coisas. Neste sentido,
algumas demonstraram interesse em poder dispor também de dinheiro para adquirir coisas de
seu interesse. Essa marca de poder permite que seja o adulto aquele que determina o que é
necessário ou importante para as crianças.
As análises dos desenhos produzidos também apontam características que evidenciam
a distância entre os adultos e as crianças. Ao serem solicitadas a desenhar o adulto, algumas o
representaram em tamanho maior e justificaram que criança é pequena e adulto é grande. Sem
dúvida, adultos são maiores do que crianças de cinco anos, no entanto não podemos deixar de
considerar que a distância adulto/criança também pode se materializar na representação do
tamanho do adulto.
A partir do horizonte compreensivo revelado nas falas das crianças desse estudo, em
outros aspectos elas teceram concepções de infância nas quais as crianças, embora
dependentes dos cuidados dos adultos, possuem suas próprias experiências e significam o
mundo através delas. Assim, podemos dizer que suas infâncias não estão totalmente
aprisionadas aos modelos de uma sociedade pensada e construída pelos adultos. Ao se
27
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exporem, através dos seus desenhos e da fala de suas vivências (tal como as compreendem),
as crianças se revelam como seres do acontecimento, que se fazem e se constituem nas
relações geracionais e intergeracionais do seu tempo. Elas constroem modos de ver e estar no
mundo, mas também se abrem à multiplicidade de olhares e possibilidades diante do vivido.
São seres do acontecimento, do inesperado, do jamais pensado, e como tal, também são
provocativas e propositivas. Nesse sentido, desafiam as estruturas rígidas e excludentes de
uma sociedade construída a partir de processos nos quais a relação adulto/criança materializase de forma verticalizada e marcada pela relação de poder/dominação.
Durante a pesquisa foi possível constatar a riqueza de conhecimentos e saberes
advindos das crianças, principalmente quando estas têm a possibilidade de dizer o que pensam
e quais as suas compreensões sobre aquilo que vivenciam. Embora vivendo numa sociedade
que na maioria das vezes as silencia e invisibiliza, as crianças têm muito a nos dizer sobre as
diversas realidades do seu cotidiano.
Assim, demos destaque a determinados aspectos revelados pelas crianças que
protagonizaram esta pesquisa acerca do ser criança e ser adulto, bem como das distâncias e
aproximações geracionais. Podemos dizer que se aproximam quando encontram nos adultos
companheiros para os jogos de vídeo game, assistem TV, produzem desenhos, fazem
passeios, cuidam dos afazeres domésticos, cuidam dos irmãos menores, participam de
brincadeiras. Situações apontadas pelas crianças, ao serem interpeladas a representar nos
desenhos o que fazem junto com os adultos. Contudo, o estudo aponta a necessidade de
observar, por exemplo, as brincadeiras adulto/criança citadas, para verificar como brincam, do
que brincam e com que frequência isto acontece. Sem dúvida, podemos dizer ainda que se
aproximam ao compartilhar os artefatos de mídia presentes no cotidiano, que se constituem
como linguagens, e/ou meios de comunicação e circulação de informações da
contemporaneidade. Porém, se distanciam nos momentos em que os adultos saem para
trabalhar, assistem a determinados programas de televisão, usam da força repressiva diante de
condutas julgadas como inadequadas, determinam quais são as necessidades das crianças, sem
levar em conta os seus interesses, e se mostram autoritários nas situações em que realizam
atividades junto com elas.
Quanto aos distanciamentos geracionais adulto/criança podemos exemplificar
destacando que o trabalho é indicado pela maior parte dos meninos e meninas, como principal
atividade do adulto, uma vez que 60% disseram que os adultos trabalham. A televisão é
apontada como um recurso de entretenimento dos adultos, e os programas assistidos e citados
por elas (novelas, telejornais e filmes) foram apontados como conteúdos próprios do mundo
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adulto. No que se refere ao uso da força repressiva, uma criança relatou que quando ela faz
coisa errada, bate numa outra criança, por exemplo, o adulto, no caso em questão, a mãe, bate
nela também. Fazendo referência à aquisição de bens de consumo por parte do adulto,
denunciaram que são estes que compram coisas destinadas a elas. Nos relatos foi possível
perceber, ainda, que mesmo nos momentos em que realizavam coisas juntamente com os
adultos, estes apareceram no controle de tais situações. Sem dúvida, todas essas situações
indicadas produzem impactos nos modos como as crianças atribuem significados às suas
experiências e indicam como os papéis e lugares sociais vão sendo demarcados, definindo e
redefinindo as fronteiras geracionais entre adulto e criança.
No que se refere aos desenhos produzidos pelas crianças, a figura adulta mais
desenhada pelos meninos foi o pai, e pelas meninas, uma pessoa grande. O fato dos meninos
desenharem de forma expressiva a figura do pai, para representar um adulto, sugere que a
realidade familiar desses meninos é marcada por valores patriarcais que legitimam o pai como
provedor da família. Assim, desde bem pequenos os meninos vão interiorizando a dominação
do gênero masculino, tomando-o como referência de poder e autoridade. Parece perceptível,
portanto, que a questão de gênero foi um elemento determinante para a representação
diferenciada do adulto, para meninos e para meninas. Estas, ao serem indagadas sobre quem
era a pessoa grande representada, deixaram indícios de que são do gênero feminino, quando
esclarecem que essa pessoa adulta realiza atividades domésticas semelhantes as que são
realizadas por mulheres, como, por exemplo, comprar roupas, comprar camisolas, cuidar da
casa, dentre outras.
Quanto à figura de criança desenhada, constata-se que tanto meninos quanto meninas
desenharam seus próprios colegas, o que parece indicar a interação entre os seus pares como
uma das especificidades do ser criança. A esse respeito, tendo em vista os estudos de
Vigotski, asseveramos que os sujeitos se constituem nas relações que estabelecem com o
outro, e que nesse aspecto a linguagem tem papel preponderante para o desenvolvimento da
criança como sujeito social e histórico. Assim, a interação criança-criança permite que elas
possam legitimar a sua linguagem, firmar sua cultura infantil, bem como se apropriar de
elementos da cultura escolar. Para esse grupo de criança, os processos de sociabilidade
também foram evidenciados quando algumas foram desenhadas com mais frequência do que
outras, sendo citadas nas interlocuções relacionadas a momentos interativos de brincadeiras
no espaço escolar.
Tendo em vista as diversas análises descritas pelas crianças, bem como a forma
criativa, competente e autoral como conduziram os momentos de interlocução, podemos dizer
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que é possível se construir novas relações com as crianças, sobretudo nos espaços de
Educação Infantil, nos quais elas possam atuar de forma participativa e contributiva na
construção de processos educativos mais emancipatórios, que garantam a visibilidade do ser
criança em suas singularidades.
Nesse sentido, ao fazermos referência aos espaços de Educação Infantil e à
necessidade de que os mesmos sejam repensados no sentido de possibilitar o protagonismo
das crianças, consideramos relevante destacar algo que nos chamou a atenção e merece
estudos posteriores: a invisibilidade da professora, nos desenhos produzidos pelas crianças,
quando solicitadas a desenhar o adulto. Em nenhum dos desenhos produzidos pelas crianças a
professora foi desenhada como representação do adulto. Há que se dizer que tal fenômeno não
foi explorado nesse estudo, e em nenhum momento as crianças foram interpeladas a dizer por
que não representaram a professora em seus desenhos, e temos clareza de que esta relação
merece análises mais criteriosas e/ou desdobramento em novas pesquisas.
Ciente desse desafio, ousamos falar da visibilidade e invisibilidade na relação
criança/adulto no espaço da educação infantil. Parece que quando os adultos se relacionam
com as crianças, tendem a não percebê-las em suas singularidades. Ao contrário, tendem a
enquadrá-las num estereótipo de criança, e nesse sentido elas não são questionadas ou
consultadas no planejamento ou na organização do tempo e espaço da educação. Torná-las
visíveis exige do adulto, neste caso, do adulto professor ou professora, olhar a criança como
“um outro”, estabelecer um diálogo com ela e se permitir ser tocado pela experiência nada
previsível das infâncias. Contar com a contribuição das crianças pode romper com a
invisibilidade histórica imposta a elas e, talvez, tornar a figura da professora mais visível aos
seus olhos, quando tiverem de eleger um adulto para ser reproduzido.
No entanto, sabemos que a discussão sobre o protagonismo das crianças, nos
diferentes espaços que frequentam, foi perpassada por processos históricos de uma sociedade
que se constituiu de forma adultocêntrica, nos quais se produziram discursos hegemônicos
sobre a infância. Como adultos, nos empoderamos de “saberes”, os quais utilizamos para
atribuir sentidos ao que vivemos e experimentamos. Assim, aprendemos a nos relacionar com
as crianças a partir de uma ótica pré-concebida pela qual as olhamos, mas não as percebemos
como sujeitos concretos.
Para ampliar o olhar sobre esta questão, o estudo fortalece a análise de que é preciso
reconstruir uma pedagogia para as crianças, que ressignifique as diferentes infâncias,
consideradas em sua temporalidade e historicidade. Uma educação que não trate as crianças
como iguais, mas que as perceba como seres singulares, com especificidades, desejos e
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sonhos. Assim, é possível favorecer uma Educação Infantil que possibilite a visibilidade de
cada criança, a partir das contribuições delas junto ao processo educacional, e
consequentemente, possibilite também a visibilidade da professora ou do professor como
parceira/o no processo de mediação entre os diferentes saberes que a escola pode propiciar.
As ponderações que fizemos aqui, sobre o processo de invisibilidade nas relações
criança/adulto, sinalizam que se faz pertinente um repensar das bases nas quais se construíram
e se consolidaram tais relações, no sentido de indicar possíveis caminhos para a construção de
um diálogo solidário com as crianças. Defendemos nesse estudo um lugar diferenciado para
as crianças, junto aos adultos, na cultura contemporânea, que nos permita ser tocados por suas
singularidades, sua maneira de ver e estar no mundo, reconhecendo que temos muito a
aprender com elas.
Nessa perspectiva, asseveramos que a pesquisa que aqui se inscreve nos instiga ao
desdobramento de novos estudos que assumam a atitude política de possibilitar a escuta das
crianças, abrindo-se às suas ideias, ao que elas pensam e interpretam sobre as diversas
realidades vivenciadas no dia a dia. Para tanto, fica aqui também o convite a pensar no
permanente diálogo entre o adulto e a criança que fomos e que nos acompanha por toda a
vida, para estarmos sensíveis a nós mesmos e aos outros. Marcas de tempos que se
entrecruzam nas relações intergeracionais entre adultos e crianças.
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ANEXO A – Dissertações que recorreram às crianças como informante no período de 2007 a
2011
Ano: 2007

Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Autor: Clarice Veríssimo Isaia
Titulo: A participação Infantil nos processos de gestão na Escola da Primeira
Infância
Resumo: Essa dissertação aborda a participação infantil nos processos de gestão na
escola da primeira infância, propondo como objetivo de pesquisa analisar situações de
participação das crianças na gestão escolar e possibilidades de efetivar novos caminhos
de gestão com elas. O estudo é realizado em uma escola pública municipal, situada na
periferia da cidade de Porto Alegre/RS que atende a crianças menores de sete anos,
sendo este o campo de pesquisa. Compreende o panorama da política social na busca
das bases de investimentos nas gestões administrativas anteriores deste município, pelo
campo da Educação Infantil, sob o eixo de uma Administração Popular com projeto
educacional da Escola Cidadã o que reflete nos programas e projetos educacionais de
atendimento à infância atual. Nesse contexto de investigação, emprega a metodologia
de pesquisa-ação com o intento de atuar efetivamente no campo de pesquisa,
envolvendo adultos e crianças. Procura coletivamente levantar e efetivar novas
trajetórias de ação quanto à gestão na escola com as crianças das turmas dos Berçários,
Maternais e Jardins. Os instrumentos que foram utilizados, desde momentos formais de
conversações individuais e/ou em grupos como em vários momentos informais no
cotidiano da escola, são variados. O inusitado e o imprevisto se desenvolvem também
no pesquisador, pois as situações brotam sem estar no “script da história”. As
observações, conversações e as práticas sociais explicitam que esse espaço público é
direito das crianças e pensado para elas. Vivenciando a concepção de infância como
sujeito de participação nas práticas sociais e pedagógicas, este trabalho vislumbra uma
possível descentralização de poder dos adultos que trabalham na escola de educação
infantil.
Ano: 2007

Instituição: Universidade Federal de Goiás

Autor: Aline Sardeiro dos Santos
Titulo: RESPEITO, SOU CRIANÇA: as narrativas infantis sobre o mundo de
gente grande
Resumo: O presente trabalho tem como objeto de estudo as narrativas de crianças sobre
a infância, sobre as suas vidas em relação ao mundo do adulto. Tem como base teórica
os estudos da História Cultural com Chartier (1990), Melo (2007), Ariès (1981), Burke
(1992), numa interlocução constante, guardadas as devidas diferenças, com Bakhtin
(1992), Vygotsky (1998), Brait (2005), dentre outros. Para esse estudo, de perspectiva
qualitativa, foram feitas entrevistas com crianças de uma escola municipal de Goiânia -
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GO e utilizados como critérios de seleção das crianças, a idade, o tempo de
permanência na escola e a mesma quantidade de meninos e meninas. A pesquisa
investigou como a criança percebe e narra sua visão do mundo do adulto em relação a
ela, objetivando mostrar que a criança é capaz de falar do presente a partir de
experiências vividas, resgatando assim, memórias e representações construídas nesse
período de vida, num espaço sócio-cultural determinado. Como resultado da pesquisa
realizada fica, principalmente, a compreensão de que a vida das crianças trafegam é
constantemente determinada pela vida dos adultos.
Instituição: Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC
Programa de pós-graduação
Autor: Juliana da Silva Uggioni
Titulo: "OI, MEU NOME É JEFFERSON E SOU UMA CRIANÇA": Ser criança
sob o olhar das crianças.
Ano: 2008

Resumo: O intuito desta pesquisa é compreender o que é ser criança na ótica das
crianças, através do intercâmbio dialógico entre as crianças e eu, e delas entre si,
entrelaçando com os teóricos aqui evidenciados. Na etapa exploratória, os locais de
pesquisa foram: o Colégio Madre Teresa Michel, escola de educação básica, particular
e católica; e o espaço sócio-educativo Centro Regional de Assistência Social (CRAS),
ambos na cidade de Criciúma, Santa Catarina. Os sujeitos pesquisados foram crianças
na faixa etária de seis a doze anos. A investigação fundamenta-se nas concepções de
infâncias de autores como Jobim e Souza (1994), Kramer (1996) e Sarmento (2007a).
Ainda neste sentido, privilegia-se a visão de infâncias de Walter Benjamin (2002), que
traz a não-infantilização da criança, bem como a desnaturalização da visão do senso
comum sobre infâncias. A criança é aqui entendida como criadora de cultura e, por
isso, traz-se à tona a fala dos próprios meninos e meninas sobre o que é ser criança.
Teórico-metodologicamente falando, esta é uma investigação qualitativa, cujo
instrumento de construção e compilação dos dados consubstancia-se em espaços de
narrativa, seguidos pelo procedimento da devolutiva. Nessa investigação, dividi os
dados em duas categorias privilegiadas de análise: relações crianças, brincadeiras e
brinquedos, e relações adultos x crianças. A visão das crianças sobre o que é ser
criança mostra que os sujeitos da pesquisa foram unânimes em responder: infâncias é
uma categoria geracional, consubstanciada por relações que vêm imbuídas,
atravessada, permeadas por condições, dependências socioeconômicas, étnicas, de
gênero, políticas e culturais – o que coincide com a concepção de infâncias dos
autores/teóricos tomados aqui como base.
Ano: 2009

Instituição: Universidade Federal da Paraíba

Autor: Andréia Dutra Escarião
Titulo: O que pensa a criança pequena sobre a escola infantil
Resumo: O presente estudo partiu do interesse em aprofundar os estudos sobre a
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criança pequena, e o que pensa sobre a escola infantil. Como forma de desenvolver esta
pesquisa tivemos como eixo os seguintes objetivos: Identificar o que pensa a criança
sobre a escola infantil; Relacionar as necessidades e expectativas da criança com as
propostas voltadas para Educação Infantil; Analisar os dados referentes às necessidades
e expectativas das crianças com relação à escola infantil, com o propósito de melhoria
da qualidade de ensino. Sendo assim, o nosso aporte teórico se deu a partir dos estudos
de autores que se propuseram a escrever sobre a criança pequena: Ariès, Kramer,
Kuhlmann Jr., entre outros. Como proposta metodológica, optamos pelo estudo de caso
do tipo microetnográfico. A amostra foi uma turma com oito crianças, todas com cinco
anos de idade, em uma escola de João Pessoa-PB. Utilizamos a observação, desenhos
como forma de expressão da criança, o registro das falas das crianças através de
gravação e a aplicação de um questionário com as mães ou responsáveis pela criança,
com o objetivo de compreender os motivos pelos quais houve a escolha da escola
infantil referida. Os resultados evidenciaram a expressão da criança através do desenho
e da fala, apontando a escola infantil como um espaço destinado ao aprendizado e à
Brincadeira.
Ano: 2010

Instituição: Universidade Federal do Pará

Autor: Elisangela Marques Moraes
Titulo: A infância pelo olhar das crianças do MST: ser criança, culturas infantis e
educação.
Resumo: As pesquisas sobre infância no Brasil têm apontado na direção de uma nova
forma de olhar a infância, trazendo a criança como um ator legítimo da pesquisa e não
apenas um objeto de investigação. Olhar para a criança do MST é vê-la como um ser
que participa da organicidade do MST. Neste sentido, questiono: Quais os sentidos e
significados de infância nas falas das crianças do assentamento mártires de abril do
MST? A pesquisa foi realizada no assentamento Mártires de Abril do MST, localizado
em Mosqueiro, um distrito da cidade de Belém. Para recolher os dados da pesquisa,
utilizei oficinas e entrevistas em grupo com as crianças do assentamento. Das oficinas
participaram ao todo 23 crianças, estas oficinas tinham como objetivo me aproximar
das crianças e criar um clima de confiança para as entrevistas. As falas das entrevistas
foram transcritas e organizadas em sete categorias temáticas. Os resultados da pesquisa
apontam para os diversos olhares que as Crianças do Assentamento Mártires de Abril
têm sobre a infância: elas veem a infância como o tempo do brincar e que ser criança
no MST é vivenciar uma experiência lúdica de participação em um movimento que luta
pelos direitos dos excluídos.
Ano: 2011

Instituição: Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio
Grande do Sul
Autor: Dagma Heinkel
Titulo: SER CRIANÇA É IR À ESCOLA, TER AMIGOS DE MONTÃO: A
escuta da infância em seu “ofício de aluno”.
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Resumo: Esta dissertação busca destacar a infância enquanto ator social, através da
visibilidade das vozes da criança do 1º ano à 4ª série da Educação Básica que vive a
sua infância no cotidiano de uma escola da rede privada de ensino. Trata-se de uma
pesquisa em torno das concepções de “ofício de aluno” e “ofício de criança”, com base
na Sociologia da Infância, mais especificamente em Regine Sirota (2001, p.15).
Autores como Sarmento, Sarmento & Pinto, Narodowski, Rousseau, Ariès, Larrosa,
Corsaro, dentre outros, articulam e mobilizam momentos ímpares de reflexões na
tessitura desta pesquisa. Os caminhos metodológicos que construí para esta pesquisa
são qualitativos, sendo que a escuta da palavra da criança na escola em seu “ofício de
aluno” e “ofício de criança” é construída através de observações diretas nos momentos
do recreio, com registros no diário de campo, nas entrevistas estruturadas, nas fotos, no
recolhimento de vozes gravadas, nos desenhos e poesias espontâneas das crianças e em
alguns recortes de jornais e revistas que tratam das vivências e experiências da infância
de hoje. Este estudo aponta a importância da disponibilidade de escuta do adulto para a
sensibilidade dos ditos e não ditos da infância se vendo e se percebendo no contexto
escolar, assinalando a importância de considerar as necessidades e especificidades da
infância e seus modos singulares de apreensão e ressignificação do mundo que a cerca,
no (com) partilhamento de saberes construídos nas relações de estar entre iguais, no
reconhecimento do sujeito social que ela já é, e que dizem da beleza dos seus muitos
modos de interação e socialização.
Ano: 2011

Instituição: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

Autor: Marisônia Matos Pamphylio
Titulo: OS DIZERES DAS CRIANÇAS DA AMAZÔNIA AMAPAENSE SOBRE
INFÂNCIA E ESCOLA
Resumo: Esta pesquisa Foi desenvolvida na Escola Municipal de Educação Básica
Castelo, localizada na comunidade rural de Anauerapucu, no Município de Santana no
Estado do Amapá. Apresentando como problemática: Com este estudo objetivou-se
analisar as concepções das crianças da comunidade rural de Anauerapucu sobre
infância e escola. Dentro da abordagem qualitativa, utilizou-se alguns procedimentos
etnográficos na coleta dos dados empíricos, por proporcionar uma investigação mais
detalhada e profunda da realidade estudada. Em face do entendimento de que as
crianças são sujeitos co-participantes para a construção deste estudo, escolheu-se um
grupo de crianças de 05 anos de idade, da educação infantil. Utilizou-se como fontes de
coleta de informações elementos metodológicos tais como: diário de campo,
observação, fotografia, gravação, entrevistas coletivas, oficinas de múltiplas linguagens
com intuito de incentivar a expressividade das crianças. Os dados da pesquisa nos
levaram a perceber a partir do ponto de vista das crianças que as concepções de
infância estão relacionadas as condições das brincadeiras e que a escola é concebida
como espaço agradável para fazer amizades, para se estar, mas também se apresenta
como um espaço de manifestação do desejo de vivenciar a liberdade de ser criança por
meio das brincadeiras.
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE
– PPGEDUC (MESTRADO)
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – CAMPUS I SALVADOR
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário(a), da pesquisa
“GENTE PEQUENA E GENTE GRANDE” – O QUE DIZEM AS CRIANÇAS DE UM
CMEI EM EUNÁPOLIS- BA SOBRE SER CRIANÇA E SER ADULTO. Apresento as
informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste
documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador
responsável.
INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:
TÍTULO: “GENTE PEQUENA E GENTE GRANDE” – O QUE DIZEM AS
CRIANÇAS DE UM CMEI EM EUNÁPOLIS- BA SOBRE SER CRIANÇA E SER
ADULTO
OBJETIVOS:
 Analisar o significado do ser criança e ser adulto na perspectiva das
crianças;
 Identificar aspectos que podem estar favorecendo (ou não) as
distâncias entre crianças e adultos;
ESPAÇO: CMEI - Centro Municipal de Educação Infantil, situado no Município de
Eunápolis/BA, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação de
Eunápolis - BA
SUJEITOS: interlocução com crianças de 4 e 5 anos alunos do referido CMEI e
oriundos de diversas localidades do município.
FASES DA PESQUISA:
Fase I – Estudo exploratório – Apresentação da pesquisa e todas as suas
implicações.
Fase II – Levantamento de dados - utilização do desenho como recurso mediador
de interlocução com crianças de 4 e 5 anos. Essas interlocuções serão gravadas em
áudio e posteriormente transcritas para subsidiar as análises. A pesquisa, a recolha
dos desenhos e as interlocuções acontecerão no CMEI - Centro Municipal de
Educação Infantil.
I. Especificação dos riscos, prejuízos, desconforto, lesões que podem ser
provocados pela pesquisa:

A pesquisa prevê possíveis riscos aos seus participantes, uma vez que
os sujeitos coparticipantes são crianças na faixa etária de 4 e 5 anos, que ao
produzir os seus desenhos e nas interlocuções com a pesquisadora irão
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revelar suas concepções de mundo. E mesmo diante da confidencialidade
dos seus nomes, e considerando que vamos manter o sigilo de suas
identidades, substituindo os seus nomes por fictícios quando da elaboração
dos resultados e publicização, conforme orientação da Resolução 196/96
Conselho Nacional de Saúde e do Estatuto da Criança e Adolescentes (Lei
8069/90), estarão sujeitos ao julgamento e interpretações de outros mediante
a publicização do seu modo próprio de pensar a vida e a relação com adultos
nos resultados desse estudo.
II. Descrição dos benefícios decorrentes da participação na pesquisa:
O benefício esperado no presente estudo é oferecer relevante contribuição para o
campo da educação infantil na medida em que a relação adulto/criança se realiza
também na escola, de forma especial, através da figura da professora, que nesta
relação assume o lugar de mediadora aproximando a criança do universo cultural
construído.
III. Esclarecimento sobre participação na pesquisa
 A pesquisa será desenvolvida no período de junho a dezembro de 2013,
podendo ser encerrada antes desse período, bem como poderá ser prorrogada até
março de 2014;
 Não haverá nenhum tipo de pagamento ou gratificação financeira aos participantes;
 Em todas as fases da pesquisa, a pesquisadora se deslocará em direção ao local
onde os sujeitos da pesquisa se encontram, não gerando dessa maneira nenhum
gasto financeiro e/ou prejuízo para o participante;
 Os pais e/ou responsáveis pelos sujeitos da pesquisa poderão a qualquer momento
retirar o consentimento dado para a realização desta pesquisa e publicização das
informações.
IV. Contato dos pesquisadores
 Maria Jacilda da Silva Farias Laurindo – Rua Mem de Sá, 810, Vivendas
Costa Azul, Eunápolis BA. CEP: 45820-470 Tel.: (73) 8107- 4998 (Mestrando
responsável pela pesquisa)
 Liana Gonçalves Pontes Sodré – Rua Turqueza, 160, Kaikan, Teixeira de
Freitas – BA. Cep: 45992-225 Tel.: (073) 8857- 6061 (Orientadora do curso
de mestrado)

Eunápolis(BA), ____ de __________ de 2013.

_____________________________________________
Maria Jacilda da Silva Farias Laurindo
Coordenadora da Pesquisa
_____________________________________________
Responsável pelo sujeito da pesquisa

