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A

Victor Hugo

e à infância que nos une.





Aquele desejo de comer

as cores do lápis de cera passou

novamente por aqui.

(Jacinto Fabio Corrêa. Aroma. In: Poemas casados, 2003, p. 79)
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PREFÁCIOPREFÁCIOPREFÁCIOPREFÁCIOPREFÁCIO
Léa Stahlschmidt Pinto Silva*

Quando Tânia de Vasconcellos me anunciou o seu desejo de que o
prefácio deste livro fosse escrito por mim, vi-me em um difícil “espaço
entre” a alegria pelo reconhecimento e o estranho sentimento de talvez
não corresponder à expectativa do outro. Entretanto, como tenho para
mim que o reconhecimento convoca reciprocidade, cooperação mútua
e força para crescer, pude então ver-me capaz de responder positivamente
ao convite. Ele me fez entender o reconhecimento como o movimento
do outro que torna significativa a minha ação e, por essa razão, escrever o
prefácio deste livro dá significado ao meu percurso de professora e
pesquisadora de crianças e infâncias.

E sobre o livro, o que dizer? Que diálogos ele me convoca a tecer?
Com este livro, o que nos oferecem, a que nos convidam, o que nos
possibilitam os autores Maximiliano, Cassiano, Jader, Ângela, Tânia,
Adriana, Mônica, Ana Lúcia, Marcela e Ligia?

Já de início, a partir do título, eles nos convidam a dialogar sobre
crianças e infâncias e, inevitavelmente, com as crianças que fomos e com
aquelas que convivemos neste tempo.

No interior desse diálogo, discutem a infância e a cultura, desafiando a
possibilidade de nos contemplarmos a partir de uma nova perspectiva de
compreensão do conceito de infância, tomando como interlocutor Deleuze, e,
pautados nas contribuições da Sociologia da Infância, analisam o conceito de
culturas infantis e o impacto da concepção de infância nas práticas de Educação
Infantil.

A conversa sobre os “lugares da infância” e “as infâncias e seus
lugares” nos faz pensar e estabelecer a relação entre os lugares de

* Professora titular da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora.
Doutora em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pela Universidade de São
Paulo. Graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de Juiz de Fora e Mestre em
Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.
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experiência da infância e a formação de subjetividades; o debate sobre os
processos de produção da infância pautada nas categorias espaço, lugar e
território, identificando como esses processos culturais estão marcados
por um universo que envolve significações e materialidades, locais reais e
simbólicos, nos traz à lembrança “as coisas de criança” e os “lugares de
criança” bem representados na poesia de Manoel de Barros – Exercícios
de ser criança:1

Foi na fazenda de meu pai antigamente.
Eu teria dois anos; meu irmão, nove.
Meu irmão pregava no caixote
duas rodas de lata de goiabada.
A gente ia viajar.

Ao discutir a infância a partir dos binômios infância/tempo, infância/
aprendizagem, infância/brincadeira e, na medida em que se articula essa
discussão às dimensões da tradição e da contemporaneidade, da história e
da revolução que rompe o contínuo do tempo, da sabedoria da experiência
e da pobreza da barbárie, recupera-se, em certo sentido, a maneira de ver
da criança, como de novo nos ensina o poeta Manoel de Barros em
Achadouros:2

Acho que o quintal onde a gente brincou é maior do que a cidade. A gente só
descobre isso depois de grande. A gente descobre que o tamanho das coisas há
que ser medido pela intimidade que temos com as coisas.

Na origem da palavra “estética” está o significado daquilo que é
sensível, do que se relaciona com a sensibilidade. De que maneira a criança
percebe o belo? Com olhos de criança. Aqui o encontro entre Arte e crianças
é impostergável. Faz-se uma defesa apaixonada da importância das artes
no processo de humanização da educação.

Este livro não trata nem de estabelecer teoria, nem de ditar normas:
seus autores realizam, de uma bela maneira, a crônica reflexiva de

1 BARROS, Manoel. Exercício de ser criança. Rio de Janeiro: Salamandra, 1999.
2 BARROS, Manoel. Memórias inventadas: a infância. São Paulo: Planeta, 2003. (Fascículo
XIV).
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experiências que partem de suas vivências e pesquisas sobre infância e
cultura, para voltar a elas enriquecidos. E o diálogo sobre o funcionamento
da instituição de educação para crianças pequenas, o lugar da diversidade e
as políticas públicas que dão sustentação à prática da Educação Infantil no
Brasil corroboram isso.

Leitor, espere encontrar aqui autores cheios de vida que têm a
coragem de se despir dos estereótipos e preconceitos do adulto, para
tentar des-cobrir, em toda a sua intensidade, o complexo maravilhoso e
intrincado do universo infantil.

Juiz de Fora, 20 de julho de 2008





APRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃO
Grande é a poesia, a bondade e as danças... Mas o melhor

do mundo são as crianças.1

Esta publicação é um produto acadêmico oriundo das experiências
do Projeto de Extensão “Infância e Cultura: Diálogos com Gestores”,
oferecido pelo Departamento de Educação Matemática da Universidade
Federal Fluminense no município de Santo Antônio de Pádua, no interior
do Estado do Rio de Janeiro. O projeto se insere no eixo Infância e Cultura,
daquela cidade, que vem se configurando na UFF como um dos eixos
que fortalece a relação entre teoria, prática e comunidade.

O objetivo deste trabalho é possibilitar aos gestores da rede pública o
contato com a produção teórica recente sobre o tema da criança, da
infância, das culturas infantis e da Educação Infantil. Para atingi-lo,
procuramos fazer uma trajetória das atividades desenvolvidas entre a
universidade e a comunidade. Dentre os frutos da reflexão dos
profissionais, está o da professora doutora Tânia de Vasconcellos, que
organizou esta publicação, norteada por suas experiências no Núcleo
Multidisciplinar de Pesquisa, Extensão e Estudo da Criança de 0 a 6 anos
da UFF e sua atuação acadêmica no Curso de Licenciatura em Matemática
(Interiorização) – Pádua/UFF. A coordenação em vários projetos de
extensão na área da infância e cultura e a iniciativa de criar naquela região
uma rede de cooperação entre gestores de Educação Infantil, promovendo
o diálogo com eles, levou-a ao desenvolvimento de um projeto valioso,
com a ajuda de inúmeros colaboradores, que resultou na obra ora
lançada.

É com grande orgulho – por se tratar de fruto de uma iniciativa da
extensão – e alegria que a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal

1PESSOA, Fernando. Cancioneiro / Fernando Pessoa. Organização, introdução e notas Jane
Tutikian. Porto Alegre: L&PM, 2007. 183 p. (Coleção L&PM Pocket).
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Fluminense abraçou a idéia e deu suporte a esta publicação, na certeza de
estimular a reflexão crítica das práticas extensionistas, estabelecendo a
interação entre a universidade e a sociedade.

Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Fluminense

Niterói, 21 de julho de 2008



INTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃO
Tânia de Vasconcellos

Da minha aldeia vejo quanto da terra se pode ver no Universo...
Por isso a minha aldeia é tão grande como outra terra qualquer.1

Este livro é fruto de muitos encontros, os quais, certamente, não
serei capaz de elencar em sua totalidade. Refiro-me, portanto, àqueles
que me tocaram mais profundamente e à minha prática, àqueles que me
transformaram. Deixo que a leitura dos artigos aqui reunidos revele ao
leitor as outras possibilidades.

O primeiro encontro a que faço menção é o da universidade pública
com o interior. Interiorizar a universidade é um grande desafio, que não
se constitui, apenas, na disponibilização de cursos, mas também na
garantia de mecanismos e estruturas de interiorização da produção do
conhecimento. É produzir um conhecimento não apenas sobre o interior,
como também no interior e com o interior. Interiorizar a universidade
significa interiorizar o ensino de qualidade, a pesquisa e a extensão.

O lançamento deste livro assinala, ainda, a consolidação da presença
da Universidade Federal Fluminense na Região Noroeste do Estado do Rio
de Janeiro, no momento em que se constrói uma unidade no município
de Santo Antônio de Pádua, inaugura-se a Faculdade de Formação de
Professores e se instala o curso de Pedagogia.

Comemora-se, também, com este livro, o encontro entre a
universidade pública e as redes públicas municipais de Educação da Região
Norte-Noroeste. Destaque-se, aqui, o papel da extensão universitária como
uma das funções mais relevantes e desveladoras do papel social da
universidade como lugar de articulação entre ensino, pesquisa e
comunidade. A ampliação da ação extensionista tem viabilizado mudanças
significativas nas relações entre universidade e sociedade, construindo novas
parcerias calcadas na confiança e respeito mútuos.

1 PESSOA, Fernando. Ficções do interlúdio, 1: Poemas completos de Alberto Caeiro. Rio de
Janeiro: Nova Fronteira, 1980. p.43.
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Na origem dos textos apresentados neste livro encontra-se o Projeto
de Extensão “Infância e Cultura: Diálogos com os Gestores”, que contou
com a adesão de quinze secretarias municipais do Norte-Noroeste
fluminense: Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, Cardoso Moreira, Italva,
Itaocara, Itaperuna, Miracema, Natividade, Porciúncula, Santo Antônio
de Pádua, São Fidélis, São Francisco do Itabapoana, São João da Barra, São
José de Ubá e Varre-Sai. Cabe destacar o papel dos municípios de Santo
Antônio de Pádua e Itaperuna, que sediaram o projeto, pela acolhida à
nossa proposta e esforço anfitrião, bem como o envolvimento das
respectivas secretárias de Educação – Vera Kezen e Esmeralda Bussade.

A extensão universitária possibilitou também o encontro da pesquisa
sobre infância e crianças e a escola da infância que se constrói
cotidianamente. Os textos que compõem este livro representam a
ampliação de, originalmente, palestras proferidas pelos respectivos autores
aos participantes do projeto – os responsáveis pela educação infantil
pública em seus respectivos municípios. Construir uma interlocução vívida
entre a pesquisa e o chão da escola foi uma das intenções do projeto, a
qual não se concretizaria sem o encontro dos principais sujeitos:
professores, gestores, pesquisadores. Esse objetivo não seria alcançável
sem um outro encontro: o dos grupos de pesquisa.

Contribuíram para que esta trajetória alcançasse sucesso: Núcleo
Multidisciplinar de Pesquisa, Extensão e Estudo da Criança de 0-6 anos
(NUMPEC/UFF), dirigido por Dominique Collinvaux; Núcleo de Estudos
de Filosofia da Infância (NEFI/UERJ), dirigido por Walter Omar Kohan;
Grupo de Pesquisa em Geografia da Infância (GRUPEGI/UFF), dirigido por
Jader Janer Moreira Lopes. Tais encontros viabilizaram a criação, na Região
Noroeste fluminense, do Núcleo de Estudos de Infância e Cultura (NEIC/
UFF), que cabe a mim dirigir.

Por fim, a celebração maior – este livro marca o encontro entre
amigos. O prazer na interlocução entre nossas pesquisas, textos e fazeres;
a alegria de partilhar uma rede de ações que nos torna cúmplices dos
projetos uns dos outros; a tarefa acadêmica vivida com ludicidade e gosto
de infância.
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A infância que afirmamos aqui é fruto de construções culturais e
históricas, produto de relações sociais. Desse modo, a produção da infância
se dá imbricada a outros conceitos. Discutir a infância obriga a pensar tais
categorias em permanente e implicada construção – esta é a tarefa política
a que nos dedicamos. Este é um campo de embate e negociações no qual
se movem diversos atores sociais – adultos, crianças, instituições. Na
articulação das forças e tensões existentes, novos contornos se revelam,
nova face se configura nesse território de disputa. O estudo da infância, a
partir desse ponto de vista, será sempre o das territorialidades que a
circunscrevem: territorialidades infantis. Um processo dinâmico,
permanente, inconcluso.





INFÂNCIA E COLONIALIDADEINFÂNCIA E COLONIALIDADEINFÂNCIA E COLONIALIDADEINFÂNCIA E COLONIALIDADEINFÂNCIA E COLONIALIDADE
Maximiliano Valerio López

As páginas que seguem não têm outra pretensão que a de constituir
uma aproximação a um assunto que necessariamente deverá ser
desenvolvido em trabalhos posteriores. Trata-se de um exercício
exploratório e, portanto, inevitavelmente geral e aberto. Antes que uma
tentativa de resposta ou de solução de um problema, é preciso considerá-
lo como o desenrolar de uma pergunta. Esta poderia ser formulada da
seguinte forma: Qual o sentido da infância?

Entretanto, é preciso reconhecer que a maioria das perguntas
pressupõe algumas afirmações ou intuições, embora estas se apresentem
de modo hipotético. Proponho, assim, começar por uma distinção que
espero torne mais inteligível o problema que desejo abordar: refiro-me à
distinção entre significado e sentido. O primeiro é convencional e
medianamente estável; o segundo é circunstancial. O significado de uma
palavra invariavelmente é encontrado nos dicionários e, ainda que exista
algum grão de ambigüidade, reconhecemos seus contornos com relativa
clareza. Desse modo, todos nós sabemos a que estamos fazendo referência
quando pronunciamos as palavras “casa”, “guerra”, “amor”, “verdade”,
“pobreza”. Não acontece o mesmo com o sentido. Para entendermos o
sentido de uma palavra, é essencial considerarmos o campo de forças no
qual essa palavra é posta em funcionamento.

Tentaremos, assim, pensar o sentido da infância. A distinção anterior
evidencia que não se trata de saber qual é o significado convencional da
palavra “infância”, aquele que aparece no dicionário, mas de apreender
seu sentido, o que nos levará a questionar pelas forças que esse conceito
expressa. Para isso, teremos de levar em conta o meio a partir do qual
formulamos a pergunta. Ou seja, precisaremos refletir sobre o que ela
quer dizer aqui e agora.

É importante assinalar que não estaremos tratando diretamente de
crianças, mas da infância como conceito. Ou seja, estaremos lidando
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com a idéia de infância. Um conceito é muito mais que a forma em que
as palavras refletem uma determinada realidade material. Os conceitos
têm vida própria; são a matriz a partir da qual extraímos da realidade, que
é múltipla, caótica e ambígua, uma série de traços, a partir dos quais
podemos capturá-la e fazê-la funcionar em um mundo cultural
determinado. Desse modo, um conceito expressa uma realidade
complexa, sendo esse conceito sempre menos que a realidade que
expressa. O conceito é um recorte da realidade que a reduz e a estabiliza,
tornando-a compreensível e governável. No entanto, na mesma operação,
o conceito não considera a pluralidade e a ambigüidade constitutiva do
real. De algum modo, os conceitos constituem uma espécie de realidade
paralela que acabamos considerando como “a realidade”, mas que, no
entanto, é apenas uma perspectiva, um recorte, que, como todo recorte,
não leva em conta outras realidades para as quais não temos conceitos.

Essa espécie de fundo de imanência, ou simplesmente realidade
que escapa ao conceito, não deve ser confundida com o que se acostuma
denominar “mundo objetivo”, pois o objetivo é o que a razão já ordenou
e capturou. Os objetos não estão antes dos conceitos, mas eles são seu
resultado. Também não deve ser confundido com o que denominamos
“contexto histórico”, dado que os chamados fatos históricos são
construções da razão, ou seja, fazem parte do âmbito conceitual. O que
escapa ao conceito é uma realidade muito mais caótica, ambígua e
incompreensível. Uma realidade que ainda não é nem objeto nem história.
O que há fora de nossos conceitos é um campo de forças, para o qual não
temos nomes. Por isso, pensar é entrar em contato com essas forças por
meio dos conceitos.

Os conceitos não existem isoladamente. Gilles Deleuze e Felix Guattari
diriam que eles não são simples, mas sempre comportam outros
conceitos.1  Ou seja, um conceito está formado por outros conceitos. Eles
são como arquipélagos ou constelações, por isso devem ser considerados
por suas relações. Só se alcança o entendimento de um conceito quando

1 DELEUZE e GUATTARI, 1992.
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se descobre com quais outros conceitos ele se liga ou comunica. Por
exemplo, se podemos afirmar – as crianças são o futuro – é porque o
conceito de infância que estamos utilizando envolve uma dimensão
temporal. Pensar um conceito é desenvolver aquilo que nele está
implicado. Tornar explícito o que nele está implícito.

Em resumo, é possível distinguir duas dimensões do conceito. Uma,
estrutural, mostra-nos que os conceitos jamais existem de forma isolada,
mas agrupados em constelações, sendo preciso, para entender o seu
sentido, descobrir os outros conceitos que integram a estrutura
conceitual, no interior da qual esse conceito adquire sentido. Porém, a
dita estrutura não é suficiente para garantir o sentido do conceito, daí a
necessidade de reconhecer uma outra dimensão, que podemos
denominar genética, que assinala a íntima relação que uma constelação
conceitual mantém com forças não-conceituais que se expressam nela.
Assim, como já observado, um conceito expressa um campo de forças.
Esse campo é diferente em cada lugar e em cada momento. Se um conceito
se separa das forças que o constituem, ele se torna incompreensível e
perde toda sua força e sentido.

Para entender o sentido da infância, necessitamos entender os
conceitos com os quais esta se comunica e as forças que nela se expressam.

O conceito de infância reaparece com força na Europa depois da
Primeira Grande Guerra. Um autor que o traz à discussão é Walter
Benjamin e já em sua obra ele aparece vinculado a outros dois conceitos
– o de alteridade e o de experiência – formando com eles uma pequena
constelação. Para entender o sentido dessa emergência, é preciso se
perguntar pelas forças que essa trilogia expressa. Parece-me ver nela o
reverso do eurocentrismo – que começa a se debilitar durante as guerras
de independência do século XIX e acaba de se derrubar quando a empresa
colonial européia se volta sobre si mesma e atinge seu próprio território.
As mesmas idéias que outrora serviram para justificar a destruição de
povos distantes e a apropriação de suas riquezas parecem ecoar nas que,
no começo do século XX, levaram a devastação à própria Europa. O mesmo
etnocentrismo, a mesma ferocidade, aumentados pela proximidade. O
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binômio civilização-barbárie parecia revelar toda sua arbitrariedade
ideológica, pois era a civilização e não a barbárie que agora destruía as
cidades européias. Era a culta Alemanha, berço dos grandes pensadores
do século XIX, que invadia a França. Quando a Europa percebeu a
destruição tão próxima, tão íntima, justificada pelas mesmas idéias de
superioridade e progresso que séculos antes ela mesma havia construído,
sentiu medo de si própria. O cansaço e a tristeza se apoderaram dela,
fazendo-a emudecer, o que podemos escutar nitidamente nas palavras
de Walter Benjamin:

Uma nova forma de miséria surgiu com esse monstruoso desenvolvimento da
técnica, sobrepondo-se aos homens.2  [...]

Pobreza de experiência: não se deve imaginar que os homens aspirem a novas
experiências. Não, eles aspiram a libertar-se de toda experiência, aspiram a
um mundo em que possam ostentar tão pura e tão claramente sua pobreza
externa e interna, que algo de decente possa resultar disso.3

Ficamos pobres. Abandonamos uma depois da outra todas as peças do patrimônio
humano, tivemos que empenhá-las muitas vezes a um centésimo de seu valor
para receber em troca a moeda miúda do “atual”. A crise econômica está
diante da porta, atrás dela está uma sombra, a próxima guerra. A tenacidade é
hoje privilégio de um pequeno grupo dos poderosos que sabe Deus não são
mais humanos que os outros; na maioria bárbaros, mas não no bom sentido.
[...] Em seus edifícios, quadros e narrativas a humanidade se prepara, se
necessário, para sobreviver à cultura.4

O que as palavras de Benjamin expressam é mais que conceitos.
Elas denunciam um estado de espírito que envolve e vivifica seu
pensamento. Onde ele cita “a humanidade”, devemos ler “a Europa”, e
onde ele escreve “à cultura”, devemos ler “ao eurocentrismo”, pois é
claro que o único novo nessa devastação era o fato de ela ter acontecido
no coração do império. É importante não nos esquecermos de que na
época em que a história universal européia nomeia como “humanismo”

2 BENJAMIN, 1994, p. 115.
3 BENJAMIN, 1994, p. 118.
4 BENJAMIN, 1994, p. 119 (grifo do autor).
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(séculos XIV a XVI), “século de ouro” (séculos XVI e XVII) e “ilustração”
(séculos XVII e XVIII), conheceram-se na África e na América devastações
piores que as da Primeira e Segunda guerras mundiais.

E é dessa angustiosa desilusão, provocada pela Primeira Guerra, que a
pergunta pelo Outro emerge na Europa no despontar do século XX.

A pergunta pela alteridade expressa, na Europa de pós-guerra, essa
decência de que nos fala Benjamin, decência que não tem como não ser,
também, uma vergonha. Vergonha de saber que o nazismo não é uma
anomalia e, sim, o herdeiro legítimo do conquistador europeu dos séculos
passados. A pergunta pelo Outro renasce dessa nova experiência de ruptura,
a partir da qual o eurocentrismo se torna obsceno aos olhos da Europa.

Entretanto, a pergunta pelo Outro só resulta nova em virtude das
novas condições em que é enunciada, pois a Europa já havia formulado
essa pergunta a si mesma exatamente no momento em que sua expansão
colonial começava. Assim o testemunha a célebre disputa que no ano de
1550 sustentaram em Valladolid (Espanha) o filósofo Gines de Sepúlveda e
o padre dominicano e bispo de Chiapas Bartolomé de Las Casas. O debate
marca o momento de apogeu de uma discussão que vinha se desenvolvendo
desde o início da Conquista, visando a construir um discurso jurídico-moral
que tornasse aceitável aos olhos de Espanha a apropriação daquelas terras e
seus recursos. O que estava em jogo no debate era a concepção que do
Outro fazia o pensamento europeu da época e a forma em que essa imagem
se compunha com o desejo de enriquecimento e a pulsão de domínio das
potências européias em expansão.

Contrapunham-se, assim, duas doutrinas. A primeira – baseada em
Aristóteles e representada por Sepúlveda – concebia a hierarquia como
condição natural da sociedade humana; a segunda – representada por
Las Casas –, apelando ao universalismo cristão, afirmava ser a igualdade o
estado natural. A idéia de infância aparece com freqüência de ambos os
lados do confronto. Se para Sepúlveda e os defensores da desigualdade
natural, os indígenas eram como crianças em virtude de sua
irracionalidade e imaturidade, para Bartolomé de Las Casas e os defensores
da igualdade, aqueles compartiam com as crianças sua inocência e
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ductilidade. A idéia de infância atua como uma dobradiça, permitindo a
articulação de ambas as posições e transformando-se em um conceito-chave
que permite desenvolver a Conquista em termos pedagógicos.

A infância possui um status ambíguo, uma espécie de
indeterminação entre a identidade e a diferença, entre a igualdade e a
desigualdade, principais categorias que, como o assinala Todorov,
estruturaram a relação com o Outro durante a conquista de América.
Esse status está dado pelo fato de as crianças serem, ao mesmo tempo,
“um de nós”, no sentido de terem nascido de nós e de prolongarem
nossa existência depois da morte, e diferentes de nós, na medida em
que não falam nossa língua e desconhecem nossos costumes. Desse
modo, a meio caminho entre o próprio e o alheio, entre o mesmo e o
Outro, entre a identidade e a diferença, a infância revelou-se como um
conceito-chave na construção de uma nova tecnologia de controle social:
o colonialismo.

A partir das bases jurídicas do Império Romano e da universalidade do
Cristianismo, a Europa inventou o colonialismo, uma das mais sutis
tecnologias sociais, cujo mecanismo consiste no estabelecimento de uma
“identidade-diferencial” que suspende a igualdade no tempo, negando-a e
prometendo-a simultaneamente. Esse mecanismo será concebido pela
Escola de Salamanca como “evangelização”. Posteriormente, despojado de
seu conteúdo religioso, será adotado por outras potências coloniais européias
sob o nome de “processo civilizatório”.

Afirmando que “os indígenas são como crianças”, os conquistadores
espanhóis fundamentavam e legitimavam a inevitabilidade de sua
intervenção em termos pedagógicos e evangelizadores. Pois, ao pensar no
Outro como criança, torna-se natural e necessário exercer sobre ele um
poder de tutela, em virtude do qual os indígenas devem ser encomendados
aos cuidados de um espanhol encarregado de tornar efetiva sua igualdade.

As duas posições doutrinárias que se confrontam nos primeiros
anos da Conquista, tanto aquela que gravita em torno da identidade,
quanto a que o faz em torno da diferença, findam por se conciliar em
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uma imagem do Outro como “não-ser”, ou como “não ser ainda”. Isso
é possível porque as duas concepções gravitam em torno da falta. Nas
descrições de Gines de Sepúlveda, aos indígenas faltam racionalidade, uso
da escrita, pudor etc.

[…] são mais bárbaros do que se possa pensar, pois falta-lhes absolutamente
qualquer conhecimento das letras, ignoram o uso do dinheiro, geralmente
andam nus, inclusive as mulheres, e carregam fardos sobre os ombros e as
costas, como animais, por longos percursos.5

Para Sepúlveda, toda diferença se reduz a uma inferioridade que os
mostra como semi-humanos, a meio caminho entre o homem e o animal.
Do outro lado, nas descrições de Bartolomé de Las Casas, falta-lhes a
maldade, a desmedida ambição e a ferocidade dos espanhóis.

Os lucayos [...] viviam realmente como a gente da Idade de Ouro, uma vida que
poetas e historiadores tanto louvavam. Tinha a impressão de ver neles nosso pai
Adão, no tempo em que vivia em estado de inocência.6

Todorov assinala:

É interessante ver que Las Casas é levado a descrever os índios em termos quase
inteiramente negativos ou restritivos: são gente sem defeitos, nem assim, nem
assado. [...] O que afirma deles positivamente são apenas estados psicológicos
ou anímicos: bons, tranqüilos, pacientes: nunca uma configuração cultural ou
social que possa ajudar a compreender as diferenças.7

A imagem do Outro oscila entre dois pólos: o da inocência e o da
imaturidade, duas notas que bem lhe cabem a infância e acabam se
conciliando em uma progressiva saída dessa falta, mas que na verdade a
cria e a sustenta ao infinito. Assim, por uma ou outra via é possível afirmar:
“Os indígenas são como crianças”. Eles têm alma, porém, trata-se de
uma alma de criança. As crianças representam uma ausência e essa
ausência favorece a projeção e a apropriação do Outro em termos
relativamente toleráveis para o imaginário europeu. A pedagogia, seja na
forma da evangelização, seja na forma da civilização que se afirmará

5 TODOROV, 1999, p. 188.
6 TODOROV, 1999, p. 197.
7 TODOROV, 1999, p. 198 (grifo do autor).
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posteriormente, é o dispositivo que permite tornar essa falta produtiva no
esquema colonial. Assim, os habitantes originários da América podem ser
anjos ou demônios, porque no fundo não são nada ainda é só chegarão a
ser por meio da progressiva assimilação à cultura dos conquistadores. Essa
concepção colonial fará dos povos conquistados um lugar vazio onde a
Europa poderá projetar seus medos e suas esperanças.

A América é pensada pela Europa como terra nova, terra de futuro,
lugar exótico, exuberante e desmedido, oscilando sempre entre o
bárbaro e o bom selvagem. Bosque dionisíaco onde o mundo civilizado
se perde e se encontra simultaneamente. A negação do Outro serve à
Europa para afirmar sua identidade, experimentar sua potência,
confirmar sua superioridade e para projetar seus desejos e utopias
políticas de renovação e mudança.

A ambigüidade da infância permite conciliar em um só conceito a
igualdade e a desigualdade, a identidade e a diferença, o que, somado à
visão cronológica e progressiva do tempo, própria do Cristianismo,
permitirá o desenvolvimento de uma nova tecnologia de controle social
que terá a forma de um “ainda não”. Trata-se de um dispositivo de ordem
temporal que suspende a igualdade no tempo. As crianças são iguais no
conceito, mas a efetivação dessa igualdade fica suspensa no tempo, um
tempo que a educação, na forma da evangelização ou do processo
civilizatório, promete preencher, sem jamais fazê-lo realmente. A
progressiva separação entre Igreja e Estado dos anos posteriores, longe de
acabar com esse dispositivo, irá aperfeiçoando-o. O dispositivo temporal
de suspensão da igualdade em um “ainda não” indefinido, desenvolvido
pela Escola de Salamanca no século XVI, permitiu a realização da conquista
da América em clave pedagógica e constituirá a base a partir da qual as
sociedades modernas pensaram, não só a relação com os países
colonizados, como também a relação com as classes populares. Também
essas últimas serão atingidas por essa “igualdade diferencial” que permitirá
diluir a igualdade efetiva em um processo educacional infinito. Esse sutil
mecanismo de suspensão temporal da igualdade, pelo qual a educação
cria a distância que ela afirma tentar superar, tem sido explorado no fim
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dos anos de 1960 por Ivan Illich8  e, em tempos mais recentes, por Jacques
Rancière, em seu livro O mestre ignorante.9

A pergunta pelo Outro que reaparece na Europa no século XX é
diferente, posto que já não expressa um entusiasmo expansionista, senão
uma profunda desilusão, um estupor. Pois o horror que atingiu a Europa
no começo desse século não foi produto da barbárie do Outro e sim da
própria civilização. Comovida e desiludida, a Europa silencia-se. A barbárie
é agora própria. Ela deverá, nas palavras de Benjamin, sobreviver à cultura,
quer dizer, a si própria. As grandes idéias de superioridade e progresso que
acompanharam a expansão colonial e a construção da Modernidade se
tornam insustentáveis.

Esse motivo benjaminiano do sobreviver à cultura será tematizado
por Jean-François Lyotard com o conceito de pós-modernidade. Para esse
autor, será necessário sobreviver aos grandes relatos que legitimaram a
Modernidade e que, eu diria, são inseparáveis das tecnologias sociais
desenvolvidas durante e a propósito da expansão colonial.

Os “metarrelatos” a que faz referência A condição pós-moderna são aqueles
que têm marcado a modernidade: emancipação progressiva da razão e da
liberdade, emancipação progressiva ou catastrófica do trabalho (fonte de valor
alienado no capitalismo), enriquecimento de toda a humanidade através do
progresso da tecnociência capitalista, ou ainda, se contarmos o cristianismo
dentro da modernidade (oposto, portanto, ao classicismo antigo), salvação das
criaturas por meio da conversão via o relato crístico do amor mártir. A filosofia
de Hegel totaliza todos esses relatos e, neste sentido, concentra em si mesma a
modernidade especulativa.10

O novo campo de forças que Lyotard procura pensar com o conceito
de pós-modernidade é altamente complexo, mas, para além de suas
determinações pontuais, ele traduz o pressentimento de que algo tem
mudado na sensibilidade européia do século XX. As respostas são
diversas. Oscilam entre a tentativa, um tanto nostálgica, de retomar e

8 ILLICH, 1973.
9 RANCIÈRE, 2002.
10 LYOTARD, 1996, p. 29 (grifo do autor).
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aperfeiçoar o projeto moderno, no caso de Habermas, até a radicalização
do processo em busca de uma nova experiência possível, como no caso
de Lyotard, Deleuze, Foucault, dentre outros. De qualquer modo, seja
qual for a resposta, o acirramento da polêmica em torno da morte ou
permanência do projeto moderno, como a propensão aos réquiens
nas diferentes áreas do saber, morte da história, do sujeito, da obra, do
autor etc., testemunha uma mudança nas forças vitais da Europa na
segunda metade do século XX.

Como dirá Lyotard: “’Auschwitz’ pode ser tomado como um nome
paradigmático para a “não realização” trágica da modernidade [...] Trata-
se do crime que abre a pós-modernidade.11

O horror da guerra torna qualquer palavra supérflua, qualquer
justificativa intolerável e o eurocentrismo, obsceno e vergonhoso. O silêncio
é a única resposta digna ante o sem-sentido. A Europa está triste e esgotada
e seu esgotamento se lhe apresenta como uma nova infância. Mas dessa
vez não se trata da infância do Outro, senão da própria. Esta parece ser a
intuição de Giorgio Agamben, em seu ensaio Infância e história. O filósofo
italiano, tradutor de Benjamin, retomará o tema da impossibilidade da
experiência para pensar suas condições de possibilidade, as que
encontrará preci-samente na infância.

Uma experiência originária, portanto, longe de ser algo subjetivo, não poderia
ser nada além daquilo que, no homem, está antes do sujeito, vale dizer, antes
da linguagem: uma experiência “muda” no sentido literal do termo, uma in-
fância do homem, da qual a linguagem deveria, precisamente, assinalar o
limite. [...] Uma teoria da experiência poderia ser somente, neste sentido, uma
teoria da in-fância. E seu problema central deveria ser formulado desta maneira:
existe algo como uma in-fância do homem? Como é possível a in-fância como
fato humano? E, se é possível, qual é o seu lugar? 12

Trata-se de alcançar em si próprio uma condição infantil que
permitiria criar as condições para uma nova experiência. A terceira face

11 LYOTARD, 1996, p. 30 (grifo do autor).
12 AGAMBEN, 2005, p. 58 (grifo do autor).
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da metamorfose espiritual nietzscheana parece ter encontrado finalmente
seu momento histórico.

A infância que reduz o Outro a um duplo neutralizado da Europa
tornou-se insustentável e, com ela, a idéia de processo civilizatório. O
etnocentrismo agoniza, embora não tenha morrido. O tom pedagógico
que acompanhou a expansão colonial deixa lugar ao silêncio e, com ele,
uma infância própria, condição de possibilidade de uma nova experiência
européia do Outro e de si mesma. Michel Foucault tem expressado com
simplicidade e beleza essa nova condição.

Talvez, o objetivo hoje não seja descobrir o que somos, senão rejeitar aquilo que
somos. Temos que imaginar e construir o que poderíamos ser para nos liberarmos
desse “duplo constrangimento” político, que é a simultânea individuação e
totalização própria das estruturas do poder moderno.13

No entanto, o projeto colonial não está morto; ele se deslocou da
Europa para os Estados Unidos durante a segunda metade do século XX.
As elites européias sobrevivem ao amparo do novo império e lutam pela
reconstrução de uma nova hegemonia. A Europa enfrenta, hoje, forças
que favorecem a reedição dos velhos mecanismos. Os habitantes dos países
outrora conquistados e saqueados chegam, hoje, massivamente,
escapando da miséria. A população européia se assusta. Mais uma vez, os
efeitos da devastação colonial chegam ao continente europeu na forma
de migrantes famintos. O modelo neocolonial imposto a partir do fim da
Segunda Guerra parece debilitar-se a cada dia; no entanto, luta por
sobreviver. Nos últimos anos, assistimos a uma escalada da violência com
que as outrora potências coloniais e agora seu principal aliado, os Estados
Unidos, tentam manter seu predomínio. O que se traduz em ações como
a recente intervenção da OTAN no Médio Oriente e na África, assim como
na emergência de doutrinas escandalosas no plano da política
internacional, como a chamada “doutrina da guerra preventiva”.

Como já afirmamos, a pequena constelação formada pelos conceitos
de infância, experiência e alteridade precisa ser pensada em função das

13 FOUCAULT, 1992, p. 239 (grifo do autor).
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forças que nela se expressam. Forças que são sempre circunstanciais. A
pergunta pelo Outro, na América Latina, tem outro sentido, outras
ressonâncias, posto que se vincula a outro campo de forças. As
diferenças são sutis: o significado é o mesmo; no entanto, seu sentido
é diferente.

Uma pergunta expressa um mundo singular. Para compreender
esse mundo, necessário se torna considerar os acontecimentos a partir
dos quais ele tomou forma. Na América Latina, o acontecimento
magnífico a partir do qual se forma o tempo, o espaço e a causalidade é
a conquista européia. Um acontecimento não é um conceito, senão
um evento que transforma de modo singular o que estou denominando
mundo ou campo de forças. Um acontecimento é sempre vivido como
uma suspensão do tempo, uma reconfiguração do espaço e uma
alteração da causalidade. Um acontecimento inaugura outra forma de
pensar e de perceber. É vivido como a criação de outro mundo, dentro
do mesmo mundo. A conquista da América foi esse acontecimento
eminente que produziu, por destruição, a emergência de nosso mundo.
Um acontecimento jamais é um conceito ou um nome, porque não há
nome ou conceito para uma ruptura semelhante. Por isso, não devemos
confundir o acontecimento com a representação que fazemos dele. O
acontecimento escapa à linguagem, à consciência e à representação.
Ele é a máxima contração da vida e da morte, inaugurando sempre a
possibilidade de nomear, conceber e representar de outra forma.

A partir do acontecimento que foi a Conquista, o tempo começou
de novo, ou melhor, começou um outro tempo. A Conquista foi para os
europeus uma ocasião de experimentar sua força, uma oportunidade
de crescimento inaudito, mas que de modo algum abalou seu mundo.
Nesse sentido, não podemos afirmar que a Conquista tenha se
constituído para a Europa em um acontecimento, no sentido que estamos
dando aqui a essa palavra, pois o mundo europeu não só não entrou
em crise na Conquista, como teve, com ela, a possibilidade de consolidar
os princípios em que se sustentava. Em contrapartida, para os
sobreviventes das culturas originárias – os negros trazidos como escravos
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da África e os mestiços que nasceram a partir da Conquista –, essa
última se constituiu no maior acontecimento de sua história. O fim do
mundo e o começo de uma nova experiência existencial.

Em torno desse acontecimento gravitarão as forças que darão lugar
a uma vivência do tempo caracterizada pelo atraso. Uma vivência do espaço
concebido como exterioridade do mundo e uma causalidade que,
tomando as palavras de Octavio Paz, chamaremos de nominalista.

A América Latina vive em um tempo que se lhe apresenta como um
retardo em relação a um tempo imaginário que é o presente da Europa.
O presente é para ela alheio. Ela não vive no passado porque o mundo
pré-colombino não é o passado, ele é outro mundo que existiu nessas
terras e seu passado é tão recente que não tem força para determinar a
experiência cotidiana. Seu tempo não é nem o passado nem o presente,
mas o atraso, que não é exatamente um momento cronológico senão
uma condição que se confunde com o passado cronológico da Europa.

Diferentemente da América, a época medieval na Europa é pensada
pelos ilustrados do século XVII como um tempo em que a humanidade
ficou sumida na escuridão, mas jamais o pensaram como um momento
de atraso da Europa em relação ao Oriente. No entanto, como mostram
os estudos desenvolvidos por Enrique Dussel, aquilo que, na história
produzida pelo discurso colonial, aparece como Idade Média, constitui
apenas um momento em que a Europa foi periférica.14  O que equivale a
afirmar que a Idade Média existiu apenas na imaginação da Europa. Na
verdade, o mundo antigo continuou existindo na Ásia até o século XV. O
que aconteceu é que a Europa foi durante quase dois séculos o que hoje
seria chamado de terceiro mundo.

Em relação ao espaço, acontece algo semelhante. O espaço vital
latino-americano constituiu-se historicamente como periferia, como
aquilo que está fora do “mundo”. Para quem mora na América Latina, o
mundo fica longe, onde ficavam as antigas metrópoles coloniais, hoje
chamadas países centrais ou primeiro mundo. Trata-se, tanto em relação

14 DUSSEL, 1994, 2007.
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ao tempo, quanto ao espaço, de um ambiente subsidiário, dependente,
que se define em relação a um presente e a um centro sempre alheio.

Por último, em relação à causalidade, ou seja, àquilo pelo qual
uma coisa acontece, sua dinâmica é nominalista. As coisas na América
Latina têm nome antes de ter existência. Os acontecimentos seguem
aos nomes. Fomos América antes de ter consciência disso. É notável
que o nome desse continente seja uma homenagem a Américo
Vespúcio, que fora, nem mais nem menos, que o encarregado de
confeccionar os mapas para os reis católicos. Fomos América pela
imaginação da Europa muito antes de sabê-lo. Nascemos para Outro
antes de nascermos para nós mesmos e é essa condição infantil que
impregna nosso mundo. Do mesmo modo, fomos repúblicas sem
democratas, entramos na Modernidade sem fábricas e fomos marxistas
quase sem operários. As palavras nomeiam aqui coisas que não existem
ou, seguindo o dispositivo civilizador, teríamos de dizer: coisas que
“ainda não” existem. Levamos a falta como uma maldição de
nascimento, pois nossa experiência está marcada pela necessidade de
preencher com instituições idéias advindas de outras latitudes.
Nascemos atrasados e fora do mundo e condenados a fabricar um
mundo para dar sentido a nomes alheios. Quando Karl Marx, por
exemplo, pensa o materialismo histórico, tem a Revolução Industrial e
suas conseqüências diante dos olhos. Ele precisa conceituar um mundo
complexo que se apresenta como uma realidade plural de difícil
compreensão. Na América, as categorias marxistas tiveram de conferir
inteligibilidade a um mundo sem indústrias. Os nomes que lá
expressam forças e acontecimentos singulares, aqui acabam se
superpondo à realidade. Obviamente, isso não quer dizer que muitos
elementos da teoria marxista não sejam úteis para pensar alguns
aspectos da realidade na América Latina; mas, quando um conceito é
deslocado do lugar em que é produzido, perde seu sentido; e quando é
introduzido em um outro campo de forças, seu sentido muda. O
problema é que os conceitos vindos de outros mundos vitais não podem
conferir visibilidade aos aspectos singulares do mundo latino-americano.
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Por isso, como o assinalara Nietzsche, se pretendermos pensar
verdadeiramente, os conceitos devem ser inventados, ou, pelo menos,
reinventados em função das novas forças que os atravessam. Daí a
necessidade de conhecer as forças que constituem cada meio, para
entender a dinâmica específica na qual os conceitos deverão adquirir
sentido. Dado que os conceitos não carregam em si próprios o sentido,
o qual se constitui na relação desses conceitos com o campo de força
em que é utilizado, se não compreendermos a dinâmica dessas forças,
jamais compreenderemos seu sentido.

Neste mundo, a pergunta pelo Outro se funde, se confunde, com a
pergunta pela própria identidade. Pois nós somos o Outro. Ao princípio
fomos o Outro da Europa, mas como nossa subjetividade se constituiu
na relação colonial, ou seja, a partir dos discursos e do poder disciplinar
das metrópoles européias, aos poucos acabamos sendo o Outro para nós
mesmos. Por isso que a pergunta pelo Outro e a pergunta pela identidade
se confundem. Nós somos o Outro e isso nos arrasta a um infinito labirinto
de espelhos. Somos presas de uma circularidade constitutiva. Pois, se
somos o Outro, então, olhamo-nos desde fora. Mas nós também somos
aquele que está fora, o que faz com que não consigamos determinar
com clareza qual é nosso lado do espelho. Fomos construídos na falta e a
partir desta. Fomos constituídos como “não ser”, frente a um Outro que
se nos apresentava como “ser ideal”. Fomos pensados como infantes.
Mas nossa infância não consiste em uma inocência, um começo, senão
em uma minoridade. Duplamente condenados: a “não ser” e a não
poder parar de “procurar o ser”. Ambas as condenações articuladas a
partir de um sutil mecanismo que leva o nome de processo civilizatório,
segundo o qual somos iguais na idéia, mas diferentes no tempo. Ou seja,
somos iguais, mas “ainda não” alcançamos o estado de igualdade. Esse
“ainda não” é a essência do poder colonial, consistente em uma suspensão
temporal infinita que integra subordinadamente. Esse mecanismo
constitui, como o entendera Foucault, um exercício positivo do poder,
um poder que, ao invés de dizer “não”, diz “ainda não”, instaurando
assim um desejo que subjuga mais que qualquer punição. Construída a
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partir do processo civilizatório, essa experiência constitui uma condição
de impossibilidade e de impotência porque suspende a potência no tempo,
em um tempo futuro que jamais chega. Dilui a potência na postergação.

Uma verdadeira revolução, afirma Georgio Agamben, deve ser,
primordialmente, uma revolução do tempo. Na América Latina deve ser,
sobretudo, uma transformação da matriz civilizatória e escolarizante
instaurada pelo dispositivo colonial. Uma modificação das forças que nos
condenam ao desejo e à postergação.

Talvez nosso desafio seja, hoje, negar a matriz que tem dado forma
à nossa experiência de colonizados. Precisamos de uma revolução do
tempo que permita cultivar uma afirmação sem postergação. Uma
afirmação que nos liberte da crença em uma evolução progressiva, que
suspenda o tempo no “ainda não” e permita afirmar um novo tempo. Não
um progresso no tempo colonial, mas outro tempo, um tempo próprio,
um tempo apropriado.

Desconhecer o tempo cronológico. Afirmar outro tempo. Não outro
tempo que virá depois deste, mas outro tempo agora. Suprema afirmação
da vida, que não se subordina ao desejo nem à falta. Antes que um
progresso, a invenção súbita de um tempo próprio. Uma afirmação
poética, criadora e não reprodutora. A educação que corresponde a uma
experiência que desconhece o progresso não é já uma preparação para a
vida, mas uma arte de viver juntos.
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Cassiano Caon Amorim

[...] É esse o caso daquela escolinha particular, num quarto ou quinto andar da
Rua Morais Soares, onde, antes de termos ido viver para a Rua dos Cavaleiros, eu
comecei a aprender as primeiras letras. Sentado numa cadeirinha baixa,
desenhava-as lenta e aplicadamente na pedra, que era o nome que então se
dava à ardósia, palavra demasiado pretensiosa para sair com naturalidade da
boca de uma criança e que talvez nem sequer conhecesse ainda. É uma
recordação própria, pessoal, nítida como um quadro, a que não falta a sacola
em que acomodava as minhas coisas, de serapilheira castanha, com um barbante
para levar a tiracolo. Escrevia-se na ardósia com um lápis de lousa que se
vendia em duas qualidades nas papelarias, uma, a mais barata, dura como a
pedra em que se escrevia, ao passo que a outra, mais cara, era branda, macia,
e chamávamos-lhe de leite por causa da sua cor, um cinzento-claro, tirando a
leitoso, precisamente. Só depois de ter entrado no ensino oficial, e não foi nos
primeiros meses, é que os meus dedos puderam, finalmente, tocar essa pequena
maravilha das técnicas de escrita mais actualizadas. 1

A escola, a casa, a rua, a fazenda, as igrejas, rodoviárias, o quintal.
Lugares nomeados que, individualmente, para cada pessoa, ganham
importância dada a vivência, percepção e concepção do espaço geográfico.
Em As pequenas memórias, do escritor português José Saramago, os
lugares de sua infância são referências para o adulto na leitura de um
mundo complexo. “Nesse retorno à infância, nesses fragmentos de
memória, nesse reviver de sensações, medos, humilhações, está a matéria
bruta com que se forjou o adulto José Saramago”.2

Pensando nas crianças do Norte-Noroeste fluminense, região onde
foi desenvolvido pela Universidade Federal Fluminense (UFF) o Projeto de
Extensão “Infância e Cultura: Diálogos com os Gestores”, recordei minha
infância, vivida na Zona da Mata mineira, espaço contíguo, vizinho ao

1 SARAMAGO, 2006, p. 58-59.
2 SARAMAGO, 2006, contracapa.
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território do Estado do Rio de Janeiro, mais precisamente fronteiriço à
sua Região Noroeste.

A partir de memórias da minha e de outras infâncias, busco neste
texto chamar a atenção para uma das categorias analíticas trabalhadas
pela Geografia: o lugar.

O lugar – que é um espaço da possibilidade de criação dos laços
afetivos, de (re)conhecimento das pessoas, de percepção e construção da
cultura, de percepção total e fragmentada do mundo – é também
conteúdo para o desenvolvimento de reflexões sobre como educamos
nossas crianças.

As lembranças de minha infância me remetem a um espaço-tempo
ainda lento, das transformações mais demoradas das coisas e das pessoas;
de uma geografia de deslocamentos e fixidez e de uma história pouco
narrada, pois a cada dia as pessoas têm menos tempo e interesse nas
narrativas pessoais.

História que se passa na Zona da Mata de Minas Gerais, em uma
região montanhosa que os geógrafos franceses, nos anos de 1950,
geomorfologicamente, classificaram por “mar de morros”.

História de movimento, assim como o que aparentemente é
dado pelas muitas elevações que ajudam a caracterizar esse recorte
de região natural.

História, portanto, de migrante, estudante que sai de uma das quase
800 pequenas cidades do interior das Gerais em busca de estudo e
emprego, suportes de “vida digna”, na linguagem e representação do
povo simples do interior, coisas muito distantes da realidade “urbana” da
minha origem.

História que é espaço-tempo aberto que se materializa pelas ações
humanas ao longo de certos períodos específicos, que no fazer da vida
cotidiana, em cada momento, em cada lugar, cria certa arrumação dos
espaços geográficos. Esse jeito de estar do espaço geográfico, ao qual a
Geografia se dedica a entender por meio de seu estudo, é uma arrumação
temporária e singular, pois a cada pessoa que chega ou sai, a cada evento
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novo, a cada acontecimento aqui, ali ou acolá, nova arrumação se processa.
Outro homem se constrói ali e outro espaço, também. Rearranjando os
seus espaços em cada tempo, o homem se refaz também.

Não é necessário o aporte acadêmico para perceber que os espaços
geográficos têm suas apropriações e usos diferenciados. No contexto de
minha infância, quando viajava pela Zona da Mata mineira, ao sair de
Espera Feliz, minha terra natal, em direção a Juiz de Fora, Carangola,
Muriaé, Manhuaçu, Itaperuna ou outras cidades de porte maior,
centralizadoras de serviços e comércio mais diversificados e que atendem,
ainda hoje, à demanda da população das pequenas cidades, percebia o
quanto um lugar era diferente do outro. E daquele momento, me lembro,
já elaborava questionamentos aos meus pais, muitas perguntas sobre o
tamanho da cidade, sobre o total de sua população, sobre as distâncias
percorridas, enfim.

Isso já sinalizava certa ansiedade em entender a diferenciação entre
os lugares. E achava isso muito interessante – conhecer os lugares por
suas diversidades. Em cada cidade que conhecia, quando ainda era criança,
gostava de andar entre os desconhecidos, ver como eram o comércio, os
bares, as lojas de tecidos, roupas, calçados e, claro, as lojas de brinquedos.

Sob essa perspectiva, destaco três lugares que me despertavam muito
a atenção nas cidades: as rodoviárias, as igrejas e as escolas. As primeiras
porque sempre estavam lotadas de pessoas, de vários tipos, umas com
malas de viagem, outras com sacos amarrados em sua “boca”, cheios de
mantimentos que seriam levados para os povoados ou para suas casas
nas áreas rurais [muitas vezes, não entendia por que as pessoas que
viviam no campo iam até as cidades comprar alimentos para seu
abastecimento, uma vez que aprendi que o campo, cultivado, é capaz de
fornecê-los.] Havia, ainda, os engraxates, com suas caixas cheias de
utensílios para o seu trabalho; os bêbados, os vendedores de picolé e de
bilhetes de loteria; personagens daquele momento e, sob uma análise
atual, sujeitos históricos e espacialmente localizados. As rodoviárias eram,
para mim, lugar de encontro: partida e chegada, espaços do movimento,
o portão de entrada para as cidades. Umas eram apenas “pontos de parada”,
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em um bar ou mercearia; outras usavam [e ainda usam] a antiga estação
ferroviária, rugosidade do tempo do escoamento da produção cafeeira da
Zona da Mata mineira em direção ao Rio de Janeiro; estas, agora, adaptadas
aos fluxos dos ônibus e de passageiros. Outras rodoviárias eram novas,
construções do início dos anos de 1980; estas estavam presentes em cidades
maiores, como Juiz de Fora ou Muriaé. Enfim, as rodoviárias eram sempre
os lugares por onde eu podia acessar outros espaços, pois sempre nos
deslocávamos de ônibus e era ali o nosso lugar de chegada-saída.

Outro lugar da cidade que me chamava a atenção eram as igrejas –
se tinham uma torre só; se tinham duas torres; será que tem campanário?
– Eram questões que eu ficava imaginando antes da chegada às cidades.
Sempre construídas no alto de uma elevação, com belos jardins em suas
frentes, representavam e, em muitos casos, ainda representam, o lugar
de maior destaque arquitetônico nas cidades do interior de Minas. Pelo
menos para mim sempre era, naquele momento, importante ir até a
igreja. Sempre do alto do “morro da igreja” a vista da cidade era a mais
bonita, privilegiada. Talvez esse fosse o motivo de as igrejas, naquele
momento, chamarem tanto a minha atenção. Claro que havia um apelo
religioso, que era forte, pois recebi uma formação religiosa com base na
fé católica, que me ensinou a respeitar e admirar esses lugares como
sagrados. Mas era, certamente, a visão privilegiada dos lugares altos
ocupados pelas “matrizes” que me despertava maior interesse. Era um
ponto estratégico na análise do que ocorria no burburinho do centro
urbano que a rodeava. Assim, hoje, geógrafo adulto, busco entender essas
memórias dos lugares de minha infância, ou seja, invoco o espaço como
materialidades de tempos vividos.

O terceiro lugar que me obrigava a observar mais detalhadamente
eram as escolas. Estas eu via sempre pelo lado de fora, não as podia acessar,
pois, infelizmente, eram lugares, e ainda hoje os são, cercados por muros,
protegidos por grades que dificultam o acesso a seu interior. “Olha, esta
escola tem dois andares!”, dizia eu para quem estivesse a meu lado. “Tem
quadra; tem quadra coberta; é grande; é feia”. Quanto maior a escola,
mais importante para mim era a cidade. Desde criança, pensava na escola
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como lugares mais abertos, de entrada e saída mais facilitadas. Lembro-
me de episódios do período ainda dos anos iniciais da escolarização,
quando eu não queria ir, de forma alguma, para a escola, que chamávamos
“jardim da infância”. Depois de freqüentar as primeiras aulas, acostumado
à professora e aos colegas, aquele lugar passou a ser de “confiança” e
representar, então, outro espaço do refúgio, de pausa e de memórias,
agora trazidas e descritas neste texto. Assim, lembro-me de reivindicar em
casa os dias que eu queria ir e os dias em que eu não queria ir à escola; os
dias em que eu não queria sair da escola e os dias em que fugia dela;
escondidos, pelos fundos, sempre íamos, eu e mais um ou dois colegas
fujões, deixando professores, diretora e pais estremecidos de fúria e
preocupação. Enfim, lembranças das escolas da minha cidade e das cidades
que eu visitava esporadicamente sempre estão presentes na memória,
assim como lembranças das escolas ou outros espaços da minha formação
acadêmica me ajudam hoje a procurar entender os lugares pela lembrança
que eles me evocam. São esses escritos da memória do que vivi pelo
mundo da infância que me auxiliam na formatação do texto adulto.

De certa forma, foram os conteúdos geográficos do espaço vivido,
das experiências nos lugares, portadores de uma geografia enquanto
“veículo de educação”, parafraseando o professor Carlos Augusto de
Figueiredo Monteiro.3 Esses conteúdos geográficos foram para mim
motivadores da curiosidade pelo conhecimento espacial, sistematizado
pela geografia acadêmica.

Nos tempos-espaços da escolarização, do antigo Primeiro Grau,
conforme orientação dos currículos oficiais das escolas brasileiras, tive
contato com os estudos da Geografia. Presente nos livros didáticos, nos
discursos dos professores, nos mapas apresentados em sala ou ainda
naqueles que desenhávamos, o conteúdo geográfico ampliava-se. O
esforço, empenho e competência da professora Maria do Carmo, que me
acompanhou da quinta à oitava série, até a primeira série do então
denominado Segundo Grau, foram significativos para a escolha no

3MONTEIRO, 2002.
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momento do vestibular na Universidade Federal de Juiz de Fora. Como
toda realidade é complexa, a escolha para o vestibular não se pautou
somente no gosto pelos estudos desenvolvidos com a professora nos
tempos do colégio. No momento do vestibular, eu tinha de optar pela
possibilidade de ser aprovado ou reprovado e isso estava relacionado ao
curso que eu escolheria, uma vez que não havia cursado preparatórios
para o vestibular. A opção pela Geografia apareceu dessa conjugação de
fatores. Era um curso que me interessava pela possibilidade de
conhecimento dos lugares e eu ousava pensar que poderia ser aprovado
nas provas do vestibular, mesmo não cursando escolas privadas ou cursos
preparatórios, uma vez que era baixa a concorrência pelo curso.

Esse breve memorial sobre os lugares de minha infância poderia ser
estendido ao espaço interno da cidade de Espera Feliz. Brincar na rua era,
no início dos anos de 1980, quando tinha oito para nove anos de idade, o
começo de um processo emancipatório. Estava rompendo com as
fronteiras do brincar dentro de casa ou no quintal, para administrar o
tempo e o espaço das ruas. E as brincadeiras eram muitas, quase todas
em grupos de meninos e meninas. Morava na Rua Pio XII, tinha a turma
da “Pio XII”, mas havia também a turma dos meninos da “Reta”, ou seja,
da Avenida Jaime Toledo e ruas adjacentes; vinham também outros meninos
e meninas de outros lugares que se agrupavam e brincavam por bastante
tempo. As brincadeiras daquele momento eram “polícia-e-ladrão”, “pique-
esconde”, “bandeirinha”, “queimada”, futebol, vôlei, enfim, brincadeiras
de rua que muito incomodavam os pais, de perto ou de longe, e os vizinhos,
que ficavam bravos com aquele barulho todo causado pela meninada. Hoje,
passado pouco mais de 20 anos dessas lembranças, quando retorno ao
pequeno espaço urbano de minha origem, pouco vejo a invasão da infância,
dos meninos e meninas, pelas ruas da cidade.

Essa curiosidade própria da infância pode ser motivada pelos
professores, pelos pais, enfim, pelas pessoas diretamente relacionadas ao
processo educativo das crianças. Os lugares, dessa forma, ganham
importância e deveriam ser mais bem pensados, planejados, estudados,
observados, para serem, então, conteúdos de significado para a educação
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da infância. Quais são os lugares, no seu cotidiano, freqüentados por
nossas crianças? Quem tem o poder de elaborar a organização dos
espaços, leva em consideração a perspectiva das crianças no arranjo das
coisas no espaço? O que pensam as crianças sobre nossas cidades, nossas
ruas, nossas praças, nossas escolas? O pensamento e a vontade das crianças
são considerados, ao decidirmos em quais lugares elas estarão no decorrer
de sua infância? Questões como essas e muitas outras deveriam permear
os apontamentos dos ordenadores do espaço vivido pela infância, uma
vez que esses lugares são de grande significado para a construção do que
denominamos “sentimento de pertencimento”, de apego, e isso se vincula
à idéia do cuidado.

Essas são algumas pistas para planejadores e gestores públicos, uma
vez que são responsáveis pela elaboração e execução na construção de
escolas, creches, praças, parques, enfim, espaços identificados pelo uso
intenso por parte das crianças. Quantas são as escolas que têm uma
determinada organização de seu espaço interno projetado por engenheiros
ou arquitetos, que, muitas vezes, desconhecem as necessidades e vontades
das crianças? Em algumas observações em escolas, podemos notar nos
horários livres dos intervalos – em alguns lugares chamados de recreio –
a redefinição do uso do espaço da escola, adaptado pelas vontades e
necessidades criadas pelas crianças. Um novo desenho, uma nova planta
da escola poderia ser feita pelas crianças, seguindo agora os seus interesses,
vontades e necessidades.

Se observarmos as poucas praças de nossas cidades, verifica-remos
que, a todo momento, as crianças, com sua ação criadora, (re)ordenam
o espaço que está ali pronto, criado para o seu uso: sobem em árvores,
andam de esqueite em cima dos bancos [quando há bancos nas praças,
pois a cada dia a praça se torna mais local de passagem do que de pausa,
no tumulto urbano], riscam o chão com giz para demarcar os territórios
das brincadeiras, enfim, criam outra forma de uso da pensada inicialmente
para aquele espaço.

Se levarmos em consideração os estudos desenvolvidos por Henri
Wallon e Lev Vygotsky, que tratam de questões acerca da importância do
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meio no desenvolvimento humano, veremos o quão é significativo ampliar,
entre os preocupados com a educação da infância, a discussão sobre os
lugares da infância e a infância e seus lugares. A partir da perspectiva
sócio-histórica de desenvolvimento, os autores citados relacionam a
afetividade, o apego, a linguagem e a cognição às práticas sociais, quando
discutem a psicologia humana em seu enfoque psicológico. Ou seja, no
entendimento de Wallon e Vygotsky, o meio social, aqui defendido pelos
lugares, é fator preponderante no desenvolvimento dos indivíduos,
fazendo parte constitutiva desse processo.4

Maria da Graça Souza Horn trabalha essa questão usando o conceito
de meio, seguindo a indicação das pesquisas desenvolvidas por Miguel
Zabalza.5 No entanto, da perspectiva teórica que abordamos neste texto,
os lugares são os meios em que vivem, deslocam, estudam as crianças.
Dessa forma, as crianças, ao interagirem em qualquer lugar e com outras
pessoas, aprendem pela própria interação e imitação, no sentido trabalhado
por Vygotsky; ou seja, imitar não é uma mera cópia do modelo, mas uma
reconstrução individual do que é observado nos outros.

Assim é que José Saramago me ajuda a construir este texto sobre a
importância dos lugares para a infância, para os estudos sobre a infância.
Em As pequenas memórias, ele descreve a importância dos lugares, ou do
seu lugar de nascimento, especificamente a aldeia Azinhaga, em Portugal.

Foi nesses lugares que vim ao mundo; foi daqui, quando ainda não tinha dois
anos, que meus pais, migrantes empurrados pela necessidade, me levaram
para Lisboa, para outros modos de sentir, pensar e viver, como se nascer onde
nasci tivesse sido consequência de um equívoco do acaso, de uma casual
distracção do destino, que ainda estivesse nas suas mãos emendar. Não foi
assim. Sem que ninguém tivesse apercebido, a criança já havia estendido
gavinhas e raízes, a frágil semente que então eu era havia tido tempo de pisar
o barro do chão com os seus minúsculos e mal seguros pés, para receber dele,
indelevelmente, a marca original da terra, esse fundo movediço do imenso
oceano do ar, esse lodo ora seco, ora húmido, composto de restos vegetais e

4 WALLON, 1989; VYGOTSKY, 1984.
5 HORN, 2007; ZABALZA, 1998.
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animais, de detritos de tudo e de todos, de rochas moídas, pulverizadas, de
múltiplas e caleidoscópias substâncias que passaram pela vida e à vida
retornaram, tal como vêm retornando os sóis e as luas, as cheias e as secas, os
frios e os calores, os ventos e as calmas, as dores e as alegrias, os seres e os
nada. Só eu sabia, sem consciência de que o sabia, que nos ilegíveis fólios do
destino e nos cegos meandros do acaso havia sido escrito que ainda teria de
voltar à Azinhaga para acabar de nascer. Durante toda a infância, e também
os primeiros anos da adolescência, essa pobre e rústica aldeia, com a sua
fronteira rumorosa de água e de verdes, com as suas casas baixas rodeadas
pelo cinzento prateado dos olivais, umas vezes requeimada pelos ardores do
Verão, outras vezes transidas pelas geadas assassinas do Inverno ou afogada
pelas enchentes que lhe entravam pela porta dentro, foi o berço onde se
completou a minha gestação, a bolsa onde o pequeno marsupial se recolheu
para fazer da sua pessoa, em bem e talvez em mal, o que só por ela própria,
calada, secreta, solitária, poderia ter sido feito.6

A categoria Lugar, explicitamente citada por Saramago em seu texto,
é uma das utilizadas pela Geografia para explicar as diferenças existentes
no espaço geográfico. Werther Holzer nos lembra de que o conceito de
lugar, como conceito espacial, foi, durante longo tempo, utilizado pelos
geógrafos para expressar o sentido locacional de um determinado sítio e
que, devido a essa forma de encarar o lugar, tal conceito foi relegado a
segundo plano nos estudos geográficos.7

Nos últimos anos, em diferentes espaços de produção do
conhecimento geográfico, autores se dedicam a estudar a importância
dos lugares, como possível categoria de apreensão e análise da totalidade
do mundo.

Yi-Fu Tuan, professor de Geografia da Universidade de Minnesota,
nos Estados Unidos, é um desses autores que se debruçam a entender as
particularidades relativas ao lugar. Para ele, a curiosidade de
(re)conhecimento dos lugares faz parte de uma curiosidade geral sobre
as coisas e surge da necessidade de qualificar as experiências espaciais.

6 SARAMAGO, 2006, p. 10.
7 HOLZER, 2003.
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Tuan chama a atenção para a qualificação dos lugares: “O que
começa como espaço indiferenciado transforma-se em lugar, à medida
que o conhecemos melhor e o dotamos de valor”8.  Tal perspectiva de
construção da análise do lugar está baseada na concepção do espaço
vivido e percebido pelas pessoas.

Como seu exemplo para construção das referências teóricas sobre
o lugar, Tuan menciona a cidade natal, de nascimento das pessoas, sempre
como um lugar íntimo, mesmo que não seja expressivo arquitetoni-
camente e não apresente, necessariamente, relevância histórica. “Não
importa sua feiúra, não nos importávamos, quando éramos crianças:
subíamos nas árvores, pedalávamos nossas bicicletas em seus asfaltos
rachados e nadávamos em sua lagoa”.9 Da mesma forma, Tuan afirma
que “viver muitos anos em um lugar pode deixar na memória poucas
marcas que podemos ou desejaríamos lembrar; por outro lado, uma
experiência intensa e de curta duração pode modificar nossas vidas”.10

As lembranças que aqui relato me conduzem ao texto de Tuan, no
que se refere ao papel que a percepção dos lugares teve para mim, na
constituição da identidade geográfica: “A percepção é uma atividade, um
entender-se para o mundo”.11 A forma com a qual temos contato com a
realidade “varia desde os sentidos mais diretos e passivos, como olfato, paladar
e tato, até a percepção visual ativa e a maneira indireta de simbolizar”.12

O sentimento de apego ao lugar, fundamentado por certa afetividade,
foi denominado por Tuan de topofilia.13 Para o autor, as pessoas do mesmo
lugar, que ocupam a mesma cidade, por exemplo, podem ter percepções
completamente diferentes umas das outras, variando em função de suas
experiências com o lugar, da forma como as pessoas se relacionam entre
si e com o espaço geográfico.

8 TUAN, 1983, p. 160.
9 TUAN, 1980, p. 160.
10 TUAN, 1983, p. 204.
11 TUAN, 1983, p. 14.
12 TUAN, 1983, p. 14.
13 TUAN, 1980.
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A compreensão do lugar, tal como elaborado por Tuan, é o que
sustenta a construção do conceito de topofilia. Amorim Filho corrobora
a perspectiva dos estudos dos lugares proposta por Tuan, ao destacar que,
“atualmente, admite-se que o reino por excelência do exercício do
sentimento topofílico são os lugares valorizados”.14

Nos últimos anos, na Geografia brasileira, autores como Milton
Santos, Maria Adelia de Souza, dentre outros, têm importância
fundamental na pesquisa com ênfase nas discussões sobre o lugar. Dessa
forma, delineiam uma perspectiva de estudos espaciais a partir dessa
categoria e contribuem para o entendimento das relações entre os
indivíduos e seus espaços de vivência, do acontecer no cotidiano.

Cada localização é, pois, um momento do imenso movimento do mundo,
apreendido em um ponto geográfico, um lugar. Por isso mesmo, cada lugar está
sempre mudando de significação, graças ao movimento social: a cada instante
as frações da sociedade que lhe cabem não são as mesmas. 15

Essa é uma explicitação de método que nos leva à compreensão de
que cada lugar, em sua particularidade, é o próprio mundo. Ou melhor,
como enfatiza Maria Adelia de Souza: “Todos os lugares são virtualmente
mundiais” e portadores de possibilidades de conhecimento.16

No lugar – um cotidiano compartido entre as mais diversas pessoas, firmas e
instituições – cooperação e conflito são a base da vida em comum. Porque cada
qual exerce uma ação própria, a vida social se individualiza; e porque a
contigüidade é criadora de comunhão, a política se territorializa, com o confronto
entre organização e espontaneidade. O lugar é o quadro de uma referência
pragmática ao mundo, do qual lhe vêm solicitações e ordens precisas de ações
condicionadas, mas é também o teatro insubstituível das paixões humanas,
responsáveis, através da ação comunicativa, pelas mais diversas manifestações
da espontaneidade e da criatividade.17

14 AMORIM FILHO, 1996, p. 141.
15 SANTOS, 1997, p. 2.
16 SOUZA, 1995, p. 65.
17 SANTOS, 2002, p. 322.
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Milton Santos, ao discorrer sobre o método de investigação dessa
realidade, esclarece que:

Para entender essa nova realidade do lugar, não basta adotar um tratamento
localista, já que o mundo se encontra em toda parte. Também devemos evitar
o “risco de nos perder em uma simplificação cega”, a partir de uma noção de
particularidade que apenas leve em conta os fenômenos gerais dominados
pelas forças sociais globais.18

Daí a curiosidade em buscar entender como um lugar dá sentido
ao fazer e ao pensar humano, criando uma diversidade de lugares, cada
um à sua maneira, materializando o mundo; ou como as crianças criam
e recriam, também à sua maneira, os seus lugares. Como nos lembra
Maria Adelia de Souza, “o mundo se dá nos lugares”.19 Isso constitui um
problema para os pesquisadores da infância, preocupados em entender
as novas facetas espaciais trazidas pela globalização e a homogeneização
do que se entende ou se constrói como infância, por exemplo.

A idéia de lugar, consubstanciada no entendimento de Milton Santos,
é assim compreendida: consiste na extensão do acontecer homogêneo
ou do acontecer solidário, a partir de duas construções: a configuração
territorial e a norma, ou seja, o conjunto de regras que atingem os lugares,
mesmo que de maneira efêmera. A maneira pela qual os lugares se
organizam é tão importante, dessa forma, como a duração do fenômeno.

Outro autor que contribui para os estudos geográficos, enfatizando
sua análise sobre a escala dos lugares, é Armand Fremont, que considera
os lugares como a trama banal e elementar do espaço, onde é possível
detectar funções que não são idênticas por toda parte.

A funcionalização do mundo nos lugares é dinâmica. O caminho
para entender o lugar é pensá-lo a partir dos processos que o engendram,
em um cruzamento do tempo cronológico, com o tempo do acontecer
e manifestar da vida.

18 SANTOS, 2002, p. 314 (grifo do autor).
19 SOUZA, 1995, p. 35.
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O mundo que se manifesta nos lugares, que pela escola é dado ao
conhecimento das crianças, produz uma infância que a cada dia, pela
força hegemônica do capitalismo, nega a existência do particular, do
individual, ridiculariza a cultura local, homogeneíza as diferenças.

Estudar a infância pela perspectiva de seus lugares é uma linha
de investigação que vem sendo construída no Brasil a partir de
trabalhos realizados por diversos pesquisadores, dentre eles Jader Janer
Moreira Lopes, Tânia de Vasconcellos, Sônia Maria Clareto, Vera de
Vasconcellos, Cassiano Caon Amorim, Franciana Caon Amorim. Esses
trabalhos consideram a infância como construção sócio-histórica e
espacialmente construída. Jader Lopes e Tânia de Vasconcellos, por
exemplo, consideram fundamental a compreensão da infância em
seus diferentes contextos, ou seja, “como os arranjos sociais e culturais
produzem as infâncias em seus diferentes espaços e tempos e como
as crianças se apropriam dessas dimensões”.20

Os diferentes espaços e tempos para os quais Lopes nos chama a
atenção têm sua materialidade, para a Geografia, enraizada nos lugares.
Dessa forma, cabe a professores, coordenadores, gestores públicos da
educação, pais, enfim, a busca pela compreensão de como os seus
espaços de vivência, que são aqueles lugares produzidos e produtores
de uma infância localizada, podem se constituir em conteúdo para a
educação das crianças.

A partir da compreensão dos lugares como portadores de conteúdos
para a educação da infância, sejam espaços das cidades ou espaços rurais,
tornados lugares, são espaços-tempos singulares na vida das pessoas. E,
pensando na perspectiva da infância, são importantes enquanto
referências para a vida.

O memorial com o qual iniciei este texto traz lembranças dos lugares
vividos nos tempos da infância que foram [e são] significativos na
construção do conhecimento do mundo; mundo este que, na escala
geográfica, pode ser pequeno, um mundo formado pelas lembranças da

20 LOPES e VASCONCELLOS, 2005, p. 32.
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infância. Esse conhecimento do mundo que não se esgota durante a vida
tem início nos contatos que as crianças têm com seu entorno,
independentemente de estarem ou não na escola. As crianças formam
seu próprio mundo das coisas, mundo pequeno inserido em um mundo
maior.21 Um mundo de diversidade, heterogêneo em tempos e espaços
diversos, cheio de pessoas diferentes, que produzem espacialmente
singularidades a partir de suas vivências espaciais nos lugares.

É a partir dessas reflexões que uma educação com base nos olhares
sobre os lugares, sua gente, sua forma de viver, suas crianças, adultos e
velhos torna-se relevante em um mundo marcado por constante
mudança, pela desvalorização e eliminação da diferença, do outro. Um
mundo caracterizado pelo consumo voraz, que transforma os recursos
naturais, o trabalho e até o tempo em mercadoria. Pensar na educação da
infância neste mundo requer pensar em sua transformação, na
possibilidade de torná-lo mais justo, fraterno, livre das desigualdades, da
violência, da exclusão, da barbárie. Para isso, refletir sobre a infância e sua
educação nos lugares que elas produzem e em que são produzidas é de
fundamental importância.

Não sei como o perceberão as crianças de agora, mas, naquelas épocas remotas,
para as infâncias que fomos, o tempo aparecia-nos como feito de uma espécie
particular de horas, todas lentas, arrastadas, intermináveis. Tiveram de passar
alguns anos para que começássemos a compreender, já sem remédio, que cada
uma tinha apenas sessenta minutos, e, mais tarde ainda, teríamos a certeza de
que todos estes, sem excepção, acabavam todos ao fim de sessenta segundos...
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PENSAR AS CRIANÇASPENSAR AS CRIANÇASPENSAR AS CRIANÇASPENSAR AS CRIANÇASPENSAR AS CRIANÇAS
Jader Janer Moreira Lopes

O título deste artigo – “É coisa de criança” – é uma frase comum:
todos nós já a ouvimos ou mesmo a pronunciamos em algum momento.
Entretanto, a escolha dessas palavras não se refere, somente, à força
cotidiana da expressão, mas às aproximações entre o texto que está sendo
escrito e o contexto de onde elas foram retiradas. Por isso, gostaria de
remeter o leitor ao campo em que tal expressão foi ouvida e observada:

Sentada em uma cadeira, a senhora magra, de cabelos brancos coloca um bebê
no colo, estica as duas pernas da criança e mostra para a mãe as pernas
desencontradas, cruza o braço direito sobre o próprio corpo, dizendo baixo:
“em nome do pai, do filho e do espírito santo, amém” essas são as últimas
palavras possíveis de serem ouvidas, as seguintes são pronunciadas em voz
muito baixa. Depois de um tempo, as pernas da criança são, novamente,
esticadas e estão do mesmo tamanho, encontrando uma com as outras, está
terminada a benzeção. A criança é devolvida à mãe que me diz: “Criança tem
muito vento-virado, por isso trago para benzer, é bom toda semana”. Perguntei
o que era “vento-virado” e ela me respondeu: “É coisa de criança”.1

Essa descrição foi coletada em uma comunidade de
aproximadamente 800 pessoas, na Zona da Mata de Minas Gerais. Nas
palavras sussurradas e no gesto da benzedeira, bem como nas palavras
direcionadas a mim pela mãe estão presentes “as coisas de criança”, as
marcas que dão sentido à infância na localidade, os feixes de significados
compartilhados pelas diferentes pessoas que aí vivem e que denotam um
lugar, uma forma de ser, de ver e de viver para as crianças.

É assim que, por exemplo, situações mais comuns que atingem as
crianças e afligem os adultos, como o vento-virado e o quebranto, devem

1 LOPES e VASCONCELLOS, 2006, p. 104.
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ser “tratadas” com as palavras benditas das benzedeiras locais. É assim
que simpatias devem ser evocadas, quando algo não está indo “bem” no
desenvolvimento infantil, pois, para cada situação, existe uma ação: se o
bebê está com soluço, colocar um pequeno pedaço de papel ou fiapo de
coberta molhado em saliva da própria mãe em sua testa; se a criança não
fala no tempo esperado (a partir de 12 meses de idade), tomar a água da
primeira chuva de janeiro; ou tomar água na sineta da igreja; ou dar um
ovo de galinha caipira para a criança beber, na própria casca do ovo, durante
três sextas-feiras seguidas; se o problema é criança que não anda ao
primeiro ano de vida, colher uma rama de batata-doce com a raiz, colocá-
la no chão e dar três pequenos cortes; repetir por três sextas-feiras seguidas;
na última, plantar pela manhã ou ao meio-dia, nunca à tarde ou à noite;
conforme ela cresce, a criança passa a andar; para tirar medo de criança,
escolher três portas, tomando a direção da rua; colocar a criança embaixo
do umbral de uma porta, varrer em torno dela e dizer “que varre o medo
da criança”; repetir a mesma situação nas duas últimas portas, até o
medo ser varrido para a rua.

Mas a vivência dessa infância não se restringe somente às benzeções
e simpatias. Há um amplo universo que envolve significações e
materialidades, locais reais e simbólicos que evidenciam “as coisas de
criança”, os “lugares de infância”, como a praça central existente na
comunidade. Esta desempenha um papel muito importante, pois é onde
ocorrem os principais eventos, como as festas de cunho religioso, carnaval
e outros encontros que fazem parte da rotina das pessoas.

E é nessa praça que as crianças brincami  de diferentes piques, como
o pique-pega, pique-ajuda, pique-cola; jogam queimadaii , “beti”iii , bola
(“batem pelada”), correm na grama, andam de bicicleta, jogam bola de
gude, dentre outros.

A praça é lugar de criança. É onde se materializam as “coisas de
criança”, um espaço que torna possível a vivência e a experiência da
infância local, um espaço compartilhado e comungado pela comunidade
e pelas crianças.
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Neste local – e poderíamos dizer em outros – um caminho se
confirma – as crianças atravessam a infância a partir dos limites entre as
“coisas de criança” e o mundo daqueles que já não mais serão assim
chamados –, denotando uma estreita relação entre as crianças, suas
infâncias, os lugares e as demais pessoas presentes na sociedade.

Nesse sentido, cada grupo social, ao estabelecer interações com seus
membros, com o espaço que ocupa e com outros grupos e espaços
diferenciados, institui um lugar para suas crianças, construindo uma
subjetividade infantil possível de ser aceita e vivida na subjetividade coletiva
do grupo, na materialidade de sua paisagem, em suas relações sociais.

A infância é, assim, um artefato social, uma concepção, uma forma
de ver, olhar, compreender e localizar as crianças, uma constituição
presente nas diferentes localidades e sociedades, onde diferentes espaços
e tempo se amalgamam.2

Assumir a infância nessa perspectiva significa refletir sobre os
desdobramentos que daí ocorrem. Este texto trilha por essa direção ao
buscar aproximações entre as crianças, suas infâncias e as possíveis
relações com a educação. Pretende-se uma reflexão, mesmo que inicial,
que possa contribuir para quem trabalha com crianças.

As memórias a seguir pertencem a professoras. Foram recolhidas
ao longo de pesquisas e atividades docentesiv. Ao rememorarem suas
infâncias, elas nos demonstram os diversos feixes culturais que deram –
e dão – significado às suas vidas de criança. Sobre esses feixes constituíram
suas singularidades e experiências coletivas:

Passei minha infância numa casa de dois cômodos, apenas rebocada e chão de
concreto. Situava-se num morro, onde havia apenas ela, o resto era um pasto
enorme. Meu lugar de convivência social era a escola, onde podia brincar de
tudo o que era comum entre as crianças, como de bola, de corda, correr,
boneca [...] (relato colhido no interior de São Paulo).

[...] lá estava eu imersa em um mundo tão humilde, calmo e maravilhoso. Não
havia cercas, muros ou coisas capazes de separar os vizinhos, as crianças.

2 POSTMAN, 1999.
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Sempre vivi na zona rural, comendo o que meu pai com suas mãos calejadas
e rosto suado plantava e criava para nos sustentar (relato colhido no interior
do Paraná).

Vivi num educandário com cinco freiras e quarenta crianças órfãs de família.
Levantava-se muito cedo para ir à escola, tomava-se banho dia sim e dia não,
rezava-se o terço todos os dias às 17h; todos usavam roupas iguais para ir à
missa aos domingos e na escola, sempre em fila dupla e de mãos dadas; para
tudo tinha horário certo: café às 7h, almoço às 12h, lanche às 15h, jantar às
18h, dormir às 19h, sem televisão. Tínhamos acesso ao pátio aos domingos à
tarde, lá tinha um escorregador, balanços e alguns brinquedos (relato colhido
no interior de Minas Gerais).

O que mais gostávamos era da pracinha que tinha lá; ali brincávamos de tudo
e encontrávamos todas as crianças da rua; que lugar maravilhoso; tínhamos
todo o tempo do mundo [...] (relato colhido na área metropolitana do grande
Rio de Janeiro).

Suas falas desvelam lugares como “casa”, “escola”, “pasto”,
“pracinha” e “pátio”. De suas narrativas emergem expressões tais como
“cerca e liberdade”, “horário certo” e “todo o tempo do mundo”. Tais
falas nos remetem a arranjos sociais que elaboram lugares e demarcam
territórios nas relações estabelecidas entre o mundo adulto e o das crianças.

Essas observações apontam que as condições materiais e simbólicas
da produção e da existência de crianças e de infâncias são bastante
diferenciadas e variam no espaço e no tempo.

A obra clássica de Ariès veio demonstrar que a sociedade européia
ocidental só iria iniciar um processo de reconhecimento de suas crianças
a partir dos séculos XVI e XVII.3 Na Idade Média e no início dos Tempos
Modernos, não se poderia falar ainda em uma particularização da criança,
na sociedade, apenas de um sentimento que o autor denomina
“paparicação”, pois assim que podiam dispensar o cuidado da mãe ou
ama, ocorria o ingresso no mundo adulto.

Não haveria, assim, trajes específicos nem diversões diferenciadas;
temas hoje considerados “proibidos” para as crianças, como sexo, não

3 ARIÈS, 1981.
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encontravam objeção; não havia também preocupação com a marcação
da idade; a aprendizagem ocorria no próprio cotidiano.

As mudanças sociais, econômicas, religiosas e políticas iniciadas,
sobretudo, ao final do século XVII e sistematizadas nos séculos seguintes,
criariam a particularização da infância, que emergiria junto com a
organização da sociedade burguesa, pautada nos ideais do liberalismo.
Um conjunto de transformações que podem ser assim sintetizadas:

 - A convivência social que ocorria no espaço público cede lentamente
lugar ao privado, acompanhada da reorganização da lógica espacial, que
passa a se ordenar a partir dos pressupostos criados pela nova ordem
econômico-política.

- A necessidade de intimidade e privacidade encontra na
reorganização da família um caminho para o distanciamento da
coletividade.

- A família torna-se o lugar de afeição e de aprendizado entre pais e
filhos e, portanto, o lugar primeiro para a infância.

- A escola passa a dividir com a família as responsabilidades sobre a
infância recém-inventada.

- A educação cotidiana, local até então de aprendizagem das crianças,
cede lugar à educação escolar, onde as crianças, vistas nessa nova ótica
como seres “puros” e “frágeis”, serão preparadas para a “vida”, para a
entrada no mundo adulto.

- Surge o desenvolvimento de conhecimentos específicos para a
infância, como o livro de pediatria de Thomas Raynald, que rendeu sete
edições antes de 1600 e foi publicado até 1676.

- Escritos sobre “como se comportar”, como “a criança aprende”,
como “educar” e outros organizam um aparato simbólico que constrói
uma forma de ver e perceber a criança a partir da ótica adulta.

- O aparecimento das roupas infantis, a noção de idade, o
desenvolvimento de uma linguagem típica, os jogos infantis (cantigas de
rodas, jogos de rua), os brinquedos e a literatura especializada contribuem
para a formação e a manutenção dessa noção.
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- Ao final do século XIX, um novo feixe passa a interagir no ser
infância: o da cientificidade. Os trabalhos de Sigmund Freud, de John
Dewey, associados a outros no século XX, como de Jean Piaget, ao
consolidarem as bases para o desenvolvimento, transformam a
infância em um conceito científico e universal, passível de ser
apreendido e pesquisado.

A obra de Ariès reuniu, em torno de si, pontos de vista convergentes
e divergentes. Autores como Pollock e Eklkind levantam suposições em
relação ao próprio modelo de infância historicamente elaborado por
Ariès.4 Trabalhando com documentos de época, a primeira autora
reconhece a diferenciação das crianças em relação aos adultos como
algo presente antes mesmo do século XVII; a mesma noção é defendida
pelo segundo autor, que encontrou em estudos da Bíblia e em textos
gregos e romanos antigas referências especiais para suas crianças.
Manuel Jacinto Sarmento e Manuel Pinto afirmam que mesmo a
ausência de um sentimento de infância em séculos passados não
corresponde ao seu negligenciamento, pois “uma coisa é a existência
da idéia de infância e outra é a afeição pelas crianças”.5

Ao analisarmos o próprio sentido de infância construído a partir do
século XVII, podemos afirmar que esta é uma idéia apropriada por alguns
como verdadeira, mas não aplicável a todos, ou seja, a mesma noção de
infância apresenta diferentes apropriações de acordo com os interesses
de quem a utiliza e a sua pretensa universalidade só o é quando necessária.

O que percebemos é que os feixes que definem o sentido de
infância variam de acordo com os interesses destinados pela sociedade
às suas diferentes camadas sociais, estabelecendo diferentes caminhos
para a vida adulta.

Desse modo, a infância se constitui como uma dimensão onde dela
participam diferentes agentes (pessoas e instituições, adultos e crianças,
dentre outros) que buscam trazer para si e para a sociedade em que se

4 POLLOCK, 1990, e EKLKIND, 1986, apud LOPES e VASCONCELLOS, 2005.
5 SARMENTO e PINTO, 1997, p. 35.
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inserem elementos que dariam sentido a uma infância como a mais
válida, a mais significativa.

Em trabalhos anteriores, temos refletido sobre a infância como um
espaço de embate entre os diferentes agentes e setores que buscam trazer
as crianças para suas áreas de influência, o que coloca essa categoria na
condição de território, onde diferentes grupos, insti-tuições e outros se
aproximam, afastam, dialogam, conflitam na produção de saberes (e
poderes) relativos às crianças e suas infâncias.

Esses embates têm gerado diferentes paradigmas ao longo da história da
infância que se desdobram em diferentes implicações e atuações:

[...] em todas as épocas, todas as sociedades construíram idéias e imagens
sobre seus membros de idade mais jovem, as quais se constituíram como
modos funcionais de regulação das relações inter-geracionais (sic) e de
atribuições dos diferentes papeis (sic) sociais.6

Para Sarmento, um traço que tem acompanhado a infância é a sua
compreensão na perspectiva da negatividade inscrita desde a palavra latina
– é o in-fans, o que não fala – e perpetuando-se em outros momentos
históricos: é a idade da não-razão, do não-trabalho; mais recentemente,
frente às mudanças contemporâneas, que tem alardeado para alguns o
desaparecimento da infância (por exemplo, Neil Postman), é a idade da
não-infância. A infância, portanto, tem sido percebida muito mais por
sua ausência, sua incompletude, que por sua presença.

Essa perspectiva de ver a criança e de conceber a infância nega seu
papel de sujeito social, nega a existência de suas histórias e geografias,
nega suas possibilidades de construção, de ação e de diálogo na produção
dos espaços e tempos em que se insere e a coloca na condição de sujeito
passivo e, portanto, passível de receber ações que vêm dos outros que
compõem seus cotidianos.

A constituição de um modelo de infância como hegemônica, como
um caminho natural e único, como uma fase de vida comum a todos os

6 SARMENTO, 2005, p. 23.
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seres humanos e a negação de sua diversidade constitui uma concepção
que se espraia em várias dimensões sociais e materializa ações em diversos
campos, como na área da Educação.

Calcados nesses pressupostos, temos constituído nossas ações nas
escolas, em nosso fazer pedagógico, organizados os currículos, os
espaços e os tempos, as rotinas que fazem parte do cotidiano da
educação de crianças, seja na Educação Infantil ou nos demais anos do
Ensino Fundamental.

Porém, assumir a infância como tecedura, como uma categoria
social e não-biológica ou estatística nos leva a uma outra distinção, que
é a diferença entre criança e infância, ao seu não-entendimento
enquanto sinônimos.

Se a infância é uma representação social, as crianças são sujeitos
reais, produtores de cultura, fazedores de histórias, construtores de
geografias e, portanto, co-responsáveis na própria sistematização da noção
de infância que o mundo adulto lhes confere.

A despeito da visão adultocêntrica compartilhada por muitos,
presente em vários setores da sociedade, inclusive na instituição escolar,
se há traços comuns entre todas as crianças, independentemente de suas
infâncias, é a capacidade de subverterem os esquemas e estruturas pré-
traçados para elas, materializando suas presenças nos diversos grupos
sociais em que se encontram.

As crianças são, assim, produtoras de culturas próprias e negociam
com as demais categorias presentes na sociedade suas existências,
buscando negar a condição de categoria submetida.

O sentido de infância é atravessado, dessa forma, pelas dimensões
do espaço e do tempo que, ao se agregarem com o grupo social, produzem
diferentes arranjos culturais e diferentes traços simbólicos. As crianças,
ao se apropriarem dessas dimensões, reconfiguram-nas, reconstroem-
nas; ao se criarem, criam suas diferentes histórias e geografias.

A infância, portanto, se dá em um amplo espaço de negociação que
implica a produção de culturas de e para crianças, do lugar, dos lugares
destinados às crianças pelo mundo adulto e suas instituições e das
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territorialidades de criança, resultando desse embate uma configuração
a que temos7 denominado territorialidades infantis.V

Sarmento afirma que as culturas da infância apresentam
especificidades e reconhece alguns pontos básicos nestas, destacando: a
interação, pois sua construção se dá de forma coletiva; a reiteração, pois
está sempre presente o retorno, a réplica, em seus processos de interações;
a ludicidade e fantasia, que demonstram o imenso poder das crianças em
imaginar, jogar, brincar, algo que não deve ser compreendido como déficit,
mas capacidade constante de reconfigurar o real. Essas últimas seriam as
características mais marcantes das culturas infantis.8

Essas dimensões podem ser percebidas na interação das crianças
com seus espaços e em sua constante transformação em lugares e
territórios, o que nos leva a afirmar a existência de uma linguagem espacial
na construção das culturas da infância.

Iniciaremos refletindo sobre a presença das crianças e o que
denominamos artefatos e formas de infância na paisagem, para, a seguir,
tecer considerações sobre os conceitos de território e lugar.

Na produção de seu espaço, as sociedades constroem formas
(configurações materiais), cujas funções seriam destinadas a suas crianças.
Há, portanto, na configuração das paisagens, na estrutura ou organização
espacial, não só locais destinados às crianças, como também artefatos
(objetos) gestados por diferentes agentes produtores do espaço e que só
podem ser compreendidos a partir das representações de infâncias que
preexistem nessas sociedades.

Dessa forma, existem nas paisagens das cidades formas e objetos
cujas funções são oriundas de ações construídas a partir do mundo adulto,
em seus diferentes setores (sejam públicos, privados e outros), e destinam-
se a crianças e suas vivências da infância.

A construção dos espaços físicos, da arquitetura espacial, em suas
diversas escalas, guarda em si concepções e propósitos em torno dos

7 LOPES e VASCONCELLOS, 2005.
8 SARMENTO, 2002.
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quais estes são erguidos. Sua posterior ocupação e utilização
completariam sua forma e função original e dariam sentido à sua
materialização. Espera-se uma presença, um estar que reifique o projeto
proposto originalmente. Porém, o seu habitar nem sempre segue as
determinações que nele estão postas.

As arbitrariedades concebidas, geralmente em escritórios fechados
de diferentes agentes produtores de espaço e destinadas aos seus diferentes
ocupantes, são rabiscadas, recortadas e redesenhadas e novos planos de
ocupação são criados, novos caminhos e trilhas são abertos, paredes e
cantos refeitos.

Isso se dá porque a produção da espacialidade imbrica interações
sociais que constantemente fogem ao controle do ordenamento
previamente pensado e pressuposto na lógica do planejamento, dos
objetivos traçados e elaborados, pois a produção do espaço remete-nos à
própria condição de humanização e de sua condição dialética, onde é
constante a idéia de movimento, da abstração, do devaneio.

Na medida em que as crianças estabelecem suas relações culturais,
suas ações estão carregadas de significações espaciais, pois não lhes é
possível viverem suas infâncias deslocadas dos espaços.

Nas observações coletadas em pesquisas na produção dos territórios
de infância, nas construções de suas culturas de infância, as crianças
vivenciam o espaço a partir de diversas dimensões.

Percebeu-se a constante capacidade de transformação da lógica
espacial, bem como o estabelecimento de lugares e territórios. Os liames
entre essas duas categorias geográficas foram muito estreitos, o que nos
obriga a utilizá-las a partir de sua fusão, ou seja, para as crianças a prática
espacial é uma prática de lugar-território, já que apreendem o espaço em
suas vivências a partir de seus pares, do mundo adulto, da sociedade em
que se inserem. Este diálogo exemplifica tal afirmativa:

Local: espaço escolar após a aula; as crianças estavam esperando os pais e se
deslocavam por todo o pátio da escola. Na varanda duas meninas de,
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aproximadamente, 4-5 anos, faziam alguma atividade em cima de uma pequena
mesa, com papéis e folhetos informativos:

- O que vocês estão fazendo? Perguntei.

- Doces (responderam).

- Ah! Deve ser bom! Posso experimentar?

- Fique aí, não entre na cozinha, me disse uma das meninas.

- Quer doce? Perguntou a outra.

- É doce de quê? Indaguei.

- De nada, uma me disse rindo muito!

- É de nada, a outra afirmou, rindo também!

- Então me deixa experimentar esse doce de nada, nunca comi. Deve ser bom.
Posso pegar um pouco na panela?

- Não pode entrar na cozinha, está ocupada, tá muito cheia de criança, não
tá vendo?

- Toma, come o doce.

Peguei e levei à boca:

- Nossa! Tem gosto de nada mesmo!

- É doce de nada! É doce de nada! Elas começaram a rir e a falar
repetidamente alto.

No outro dia, cheguei, as duas crianças se aproximaram.

- Quer mais doce?

- Tem mais na cozinha?

- Tem?

- Quem tá cozinhando hoje?

- Nós duas... na cozinha.

- Tome, come o doce.

Peguei e levei à boca.

- É doce de nada!!!! Começaram a rir, falar alto e correr.

Caminhei em direção à suposta cozinha.

- Não entra aí!
Elas correram e fecharam um portão que separa a varanda do resto do pátio e
mais uma vez saíram correndo, dizendo: é doce de nada, é doce de nada!
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Na constituição dos territórios-lugares percebe-se a presença de
processos de subversão do espaço, de ir contra o instituído, em que as
crianças sabem dos espaços que são tidos como proibidos, mas muitas
vezes acessados a partir de suas interações com os pares.

O espaço concebido, portanto, traz em si espaços dados e/ou vedados
para as crianças, que, porém, subvertem-no, transcrevem-no e, ao fazê-lo,
negociam suas infâncias com o mundo adulto a partir de suas interações
com outras crianças e com o espaço de forma situada, localizada, tornando-
se potenciais agentes produtores de lugares-territórios.9

É nesse sentido que corriqueiras expressões como – “lugar de criança
é na escola” ou “a rua não é lugar de criança”10  – e outras do gênero, ao
delimitarem espacialmente o que os adultos definem por territórios
destinados ou vedados às crianças, são constantemente subvertidas,
reescritas, reordenadas, demonstrando que as crianças são sujeitos ativos
na sociedade e atuam em todas as suas dimensões.

A necessidade de uma distinção epistemológica entre crianças e
infâncias, entre territórios de infância e territórios de crianças coloca-nos
diante da idéia de espaços de infância e espaços de crianças e de suas
existências enquanto metáforas constantemente materializadas nos
encontros estabelecidos entre o mundo adulto e o das crianças e nas
tênues fronteiras que as diferenciam dos territórios-lugares.

Os processos de subversão da ordem previamente instituída estão
presentes não só no acesso ao espaço vedado, como também na forma
original dos objetos, nos artefatos de infância e nas maneiras como são
utilizados, como os brinquedos presentes nos parques, nas praças e em
outros locais que, geralmente, fogem ao padrão inicial, como se observa
neste diálogo:

Local: espaço escolar após a aula, as crianças estavam esperando os pais e se
deslocavam por todo o pátio da escola. Um escorregador de madeira era alvo de
atenção de um grupo de 3 meninos e 01 menina, idades aproximadas de 6

9 LEFEBVRE, 1974.
10 LOPES e VASCONCELLOS, 2005.
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anos. As crianças subiam pela rampa, no sentido contrário ao da escada.
Perguntei:

- O que vocês estão fazendo?

- Subindo o escorregador. Um deles respondeu.

- Mas por aí? Indaguei.

- A gente consegue! Outro me disse.

- Posso tentar também? Perguntei.

- Não, você não pode – disse um dos meninos.

- Por que não?

- Você é criança? Outro me perguntou.

- Não, mas acho que consigo! Respondi.

- Então não pode.

- E qualquer criança pode? Perguntei.

- Claro que pode, se conseguir né.

- E por que subir por aí?

- É que aqui a gente usa as pernas e os braços.

- Mas na escada também.

- Na escada não, só as pernas!

Nesse brinquedo, sua concepção primária traz em si um movimento
esperado para as crianças, um deslocar que se daria da escada para o
escorregar na rampa, o que é constantemente alterado. Essa vivência é,
inclusive, muito vigiada pelos adultos, sendo constante a presença de
frases como – “não é assim que se escorrega”, “desse jeito não vai ficar
mais aí”, “cuidado, vai cair” –, dentre outras.

Um outro aspecto que merece ser destacado nesses processos de
subversão do instituído é a grande possibilidade de abstração das crianças
em suas práticas cotidianas, de uma invenção produtiva que difere das
anteriores, pois estas criam, a partir do espaço e dos artefatos aí presentes,
situações, objetos, coisas, nomeações. Na própria utilização do
escorregador, era comum ver crianças penduradas em uma de suas barras
laterais, dando-lhe um sentido próprio, independentemente do objeto,
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poderia ser qualquer outro, o que vale é a ação no espaço e o seu uso.
Essas alterações podem iniciar quando a criança está sozinha, mas toma
um grande sentido quando chega outra e entra na brincadeira.

Pode-se observar, portanto, que há momentos em que as crianças
subvertem; há outros em que interpretam, reproduzem o espaço e seus
objetos; e outros ainda de criação, de invenção, transformando-os,
reorganizando os princípios da forma, função, localização, organização,
representação e outros, a partir de suas ações.

Reconhecer a diversidade de infâncias existentes na superfície
terrestre, ver as crianças como sujeitos reais que presentificam suas ações
no mundo cotidiano, como construtores da sociedade em que se inserem,
implica redimensionar nossas ações pedagógicas e repensar o currículo
desses espaços educacionais – dimensão necessária para quem se
preocupa em fazer educação com as crianças.

i Não há um tempo predeterminado para essas brincadeiras, é o cansaço ou a “hora de
entrar” (definida por um adulto) para o banho, almoço, café, jantar ou dormir que coloca
fim nas brincadeiras. Além disso, todas essas atividades são vividas sem marcar diferenças
econômicas, constituindo o que Florestan Fernandes (1979, p. 159) denominou “trocinhas”,
que são agrupamentos condicionados pelo desejo de brincar e têm como condição básica
para sua formação a vizinhança.
iiQueimada é um jogo no qual as crianças riscam uma linha dividindo uma porção do
espaço ao meio, criando dois campos opostos. Distribuem-se igualmente em números
pelos dois lados. Com uma bola, devem “queimar” as demais, o que significa lançar a
bola com força no adversário do outro campo, para que ela bata em alguém e caia no
chão. Se a pessoa tocada consegue segurar a bola, ela não foi “queimada”. As crianças
“queimadas” são deslocadas para o final do campo do adversário, de onde só sairão se
conseguirem “queimar” alguém. O jogo termina quando um time consegue “queimar”
todos os adversários.
iiiUm outro jogo curioso é o “beti”, que é jogado por quatro crianças. Montam-se duas
“casinhas” (três pequenos gravetos que são colocados em forma piramidal para ficarem
em pé), uma oposta à outra, separadas por uma distância de aproximadamente 3 a 4m.
Uma criança posiciona-se na frente da casinha com um bastão e a outra, atrás; a mesma
composição ocorre no lado oposto. As crianças que estão atrás das casinhas têm por
objetivo lançar uma bola (geralmente feita de meia e um pouco maior que uma bola de
beisebol) e derrubar a “casinha” oposta a ela; a outra dupla deve protegê-las com os bastões.
ivAs referências de campo, notas e afirmativas aqui apresentadas têm suas origens na pesquisa
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“Produção do Território Brasileiro e Produção dos Territórios de Infância: Por Onde Andam
Nossas Crianças”. Atualmente, em sua segunda fase, ”Crianças na Paisagem: Estratégias
de Apropriação, Produção e Re-configuração do Espaço”, a pesquisa conta com apoio
financeiro da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de
Janeiro (FAPERJ) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
vA esse campo de reflexão temos denominado Geografia da Infância. O intuito não é trazer
mais uma divisão no campo temático da ciência geográfica, mas, sim, demonstrar as
contribuições da Geografia para os estudos da infância, como já o fazem algumas áreas de
conhecimento, como a Sociologia da Infância, a Antropologia da Infância e outras.
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Angela Meyer Borba

Dia após 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 ricos nem pobres,
conserva-os 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.1

De que falamos quando nos referimos à infância e às crianças? De
que crianças falamos?

Falamos de muitas coisas: das nossas memórias do tempo em
que éramos crianças, da inocência, da imaturidade e, ao mesmo tempo,
da precocidade das crianças, da diversidade de produtos culturais
voltados para a infância (brinquedos, livros, revistas, programas
televisivos, cinema, teatro, músicas etc.); das instituições de
atendimento à infância; de atividades complementares à escola, como
balé, esportes, música, entre outras; das políticas sociais; do que
sabemos sobre as crianças a partir dos conhecimentos que acumulamos
nos campos da Psicologia, Pedagogia e Pediatria; dos profissionais
especializados em diferentes campos do saber; de conselhos ou
prescrições sobre como melhor educar etc. Mas também falamos da
violência, da erotização, do abandono, da miséria, da fome, da
exploração, do consumismo, da pedofilia, da mortalidade, que
acometem a infância.

Essas falas e imagens da infância revelam, por um lado, que ela é
objeto de um conjunto de saberes e ações mais ou menos científicos que

1 GALEANO, 2002, p. 33.
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organizam as práticas familiares, institucionais, políticas e sociais relativas
às crianças. Nesse sentido, parece que não temos muitas dúvidas sobre de
que a criança necessita para se desenvolver e aprender; já sabemos muito
sobre as crianças! Por outro lado, mostram também que todo esse saber
construído sobre a infância não é capaz de protegê-la da violência, da
miséria, da exploração, da morte. Sob essa ótica, anuncia-se uma infância
perdida, roubada, destruída e descortina-se o assombro de um saber que
na verdade pouco sabe sobre as crianças.

Falar de infância, portanto, não é algo simples como pode parecer.
Ao contrário, é bastante complexo, marcado por paradoxos: infância como
objeto de paparicação, mas também de moralização, controle e
dominação por parte dos adultos; lugar idílico e ao mesmo tempo
agonizante, de prazer absoluto e sofrimento, de esperança e medo, de
redoma e barbárie, de vida e morte.

Mas será que ao falarmos da infância estamos realmente falando
das crianças? Será que sabemos do que elas realmente necessitam,
gostam, ou o que desejam, pensam, sabem e sentem? Ou nosso modo de
falar sobre a infância é um modo de falar sobre nós mesmos, sobre a
sociedade em que vivemos, sobre o que esperamos da infância e
projetamos para ela, sem levar em conta verdadeiramente as crianças,
os atores sociais concretos que integram essa categoria geracional? O que
significa a infância em nossa sociedade? Podemos falar de infância no
singular ou seria melhor falarmos de infâncias? O que é ser criança? Como
vivem as crianças? O que fazem? O que desejam as crianças para elas
próprias e para o mundo em que vivem? O que pensam de nós, adultos?

Para responder a essas perguntas – tarefa nada simples –, é preciso,
primeiramente, nos destituirmos das imagens que produzem a infância
em um tempo outro que não o presente, que a situam ou no futuro –
um vir-a-ser, um projeto de adulto – ou no passado – reminiscência de
um tempo perdido de inocência e prazer. É preciso penetrar verda-
deiramente no mundo da criança, ela mesma, no seu tempo presente e
compreendê-la do seu próprio ponto de vista. É necessário romper com
uma idéia única e universal de infância e entendê-la em sua singularidade,



AS CULTURAS DA INFÂNCIA NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL|75

o que significa considerar a sua pluralidade, a sua diversidade, as diferentes
infâncias vividas por nossas crianças contemporâneas.

Bastam alguns fragmentos da vida de nossas crianças brasileiras
para constatarmos a pluralidade da infância. Em A invenção da
infância, a diretora Liliana Sulzbach dá voz a crianças de diferentes
classes sociais para falarem de suas vidas e de suas infâncias.2 As crianças
das classes trabalhadoras que vivem no interior da Bahia, com olhares
tristes e sem brilho, falam de uma vida marcada pela exploração e pela
luta pela sobrevivência:

[Acho bom trabalhar] ... os pais tem dia que não têm dinheiro pra dar pras
crianças e as crianças recebem um real, cinqüenta, trinta centavos, já ganha,
e já gasta pra domingo. [...] Porque os pais, tem dias que não podem gastar. Só
dá pra fazer a feira, assim mesmo fica faltando coisas. Não pode comprar
roupa. E as crianças trabalham aqui [...] Se ganhar dois reais, com três semanas
compra uma feira boa. Três reais são seis reais, mais três são nove e dá pra feira
(Adriano – trabalha na pedreira).

Eu tenho doze anos e trabalho aqui desde os nove. Deu muito trabalho pra eu
aprender a trabalhar, porque eu não sabia, não sabia botá palha, não sabia
cortá. Aí eu fui aprendendo aos poucos, estendendo fibra, aprendendo mais e
agora eu sei mais um pouco (Geomar – trabalha na plantação de sisal).

Só dá tempo de brincadeira de tardinha, de manhã tá na escola e a tarde tá
trabalhando, pára às cinco horas, sobra uma hora de relógio (Sivanildo –
trabalha na pedreira),

Contrastando com a realidade das crianças nordestinas, crianças
paulistas, de classes economicamente favorecidas, narram um cotidiano
regrado por horários, com uma agenda repleta de atividades escolares e
extra-escolares:

Horário pra ir no clube é horário pra ir no clube, horário de ir pra escola é horário
de ir pra escola, horário de ir pro tênis é pro tênis, horário de ir pro balé é pro balé.
Eu, eu acho que [a vida de criança] é igualzinha à vida dos adultos. Eu acho que eu
sou uma pessoa responsável (Carolina, oito anos).

2 A INVENÇÃO..., 2000.
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Carrega um pouco esse... esse monte de coisa que a gente tem pra fazer.
Porque, às vezes, eu quero fazer uma coisa mais divertida, mais descontraída e
não posso. Porque tem que fazer muita lição, tem que estudar muito. Ah, eu
acho que as outras crianças que não fazem, por exemplo, não fazem inglês,
estão um pouco em desvantagem, né, que se elas quiserem viajar pro exterior
para fazer uma faculdade, uma coisa assim, elas não vão ter a base pra falar
(Ana Lívia, 12 anos).

Esses breves flashes nos mostram que as crianças têm os seus
próprios pontos de vista sobre o que é ser criança. Revelam, também,
diferentes contextos nos quais a infância se constitui, mostrando uma
relação tanto diversa quanto desigual entre eles, mas, ao mesmo tempo
comum, quando constatamos um tempo colonizado, uma agenda diária
lotada, seja pelo trabalho necessário à sobrevivência, seja por atividades
como balé, tênis, aulas de inglês etc., havendo pouco espaço para a liberdade
e para a construção da experiência cultural de ser criança.

Sabemos que fatores como classes sociais, etnia, gênero, local de
moradia, composição familiar, valores, conhecimentos, hábitos e práticas
culturais da família e da comunidade em que a criança se insere são
constituidores de modos específicos de ser criança. Assim, temos uma
diversidade de características dos contextos em que vivem as crianças que
determinam formas diferentes de se viver e de se compreender a infância,
apontando que esse conceito não pode ser único, universal e abstrato.

Desse modo, situar a infância na história e na cultura é um caminho
fundamental para a compreensão da infância. Ao longo de século XX,
alguns estudos nos ajudaram a construir um outro olhar sobre a infância,
sobretudo os do campo da História, Antropologia e Sociologia. O
historiador Philippe Ariès foi um marco nesse aspecto, mostrando-nos,
com seu estudo sobre a história social da criança e da família, que a idéia
de infância nem sempre existiu, foi uma construção da sociedade
moderna. Como afirma o autor, na Idade Média,

[...] a sociedade mal via a criança, e pior ainda o adolescente. A duração da
infância era reduzida ao seu período mais frágil, enquanto o filhote do homem
ainda não consegue bastar-se: a criança então, mal adquiria algum desembaraço
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físico, era logo misturada aos adultos, e partilhava de seus trabalhos e jogos. De
criancinha pequena ela se transformava imediatamente em homem jovem. 3

O sentimento de infância na história do mundo ocidental surge ao
mesmo tempo em que se estabelece a sociedade capitalista e se imprime
um conjunto de transformações nas relações sociais de produção e no
papel da criança e da família na sociedade. Aprendemos com Ariès,
portanto, que a idéia que temos hoje de infância é uma construção social,
nascida na Modernidade, marcada por uma visão de criança como de
alguém que precisa ser cuidada, educada e preparada para a vida futura,
para o adulto que será um dia. E essa foi a idéia de infância universalizada
e perpetuada no mundo ocidental, sustentada em um padrão de crianças,
o das classes dominantes, e pelo modo como se dá a inserção das crianças
nessas classes sociais, definido por critérios que articulam idade e
dependência em relação ao adulto.4

Os estudos de Antropologia se destacam também no sentido de
permitir uma compreensão do ponto de vista das crianças e de desvendar
as diferentes infâncias vividas por sujeitos pertencentes a culturas distintas.
Tais estudos, ao revelarem o modo como diferentes culturas lidam com
as crianças e as práticas culturais por estas produzidas, favorecem o
rompimento das explicações biologizantes, centradas no conceito de
natureza e essência que marca a idéia moderna de infância.

Na área da Sociologia, na década de 1990, constituiu-se o campo da
Sociologia da Infância, que vem buscando resgatar a infância das
perspectivas que a compreendem como um ser inacabado, período
maturacional do desenvolvimento humano que se constrói
independentemente de suas condições históricas e sociais de existência.
Os estudos vêm se estruturando em torno de alguns eixos centrais: a
noção da infância como uma construção histórica e social; a compreensão
da infância como uma categoria estrutural da sociedade; a visão das
crianças como atores sociais, participantes ativos da sociedade em que se

3 ARIÈS, 1978, p. 10.
4 KRAMER, 2006.
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inserem e capazes de agir frente às determinações sociais.5  A partir desses
pressupostos, busca-se revelar as práticas e processos sociais mais concretos
por meio dos quais as crianças agem sobre o mundo e participam da
construção de suas vidas e da sociedade. A infância e as crianças são
encaradas em sua alteridade e pelo valor que têm em si mesmas, pelo que
as constitui no tempo presente, pelo que lhes é específico e não pelo que
se espera ou se projeta para elas.

A partir desses novos olhares, sobressai o tema das culturas infantis,
objeto de um conjunto consistente de pesquisas no campo da Sociologia
e da Antropologia. Esses estudos têm contribuído significativamente para
revelar que as crianças, por meio de relações com seus pares e com os
adultos, constroem, estruturam e sistematizam formas próprias de
representação, interpretação e de ação sobre o mundo.

Culturas Infantis: Focalizando o Olhar no Mundo das CriançasCulturas Infantis: Focalizando o Olhar no Mundo das CriançasCulturas Infantis: Focalizando o Olhar no Mundo das CriançasCulturas Infantis: Focalizando o Olhar no Mundo das CriançasCulturas Infantis: Focalizando o Olhar no Mundo das Crianças

Pesquisadores como Corsaro, Sarmento, Mandell, Delalande, Borba,
dentre outros, que desenvolvem estudos sobre as culturas da infância ou
culturas infantis, têm buscado dar voz às crianças, penetrando em seus
mundos sociais e culturais e revelando seus modos próprios de sentir,
pensar e agir sobre o mundo, até então silenciados pelos estudos
predominantemente centrados em uma concepção única e universal de
criança. O mergulho nos universos específicos infantis vem sendo
possibilitado por metodologias interpretativas e etnográficas, no sentido
de valorizar e investigar as formas próprias com que as crianças de
diferentes contextos socioculturais governam suas sociedades formadas
pelos grupos de pares.

Desse modo, as crianças passam a ser vistas como integrantes de
um grupo social específico e como atores sociais competentes, capazes
de formular interpretações sobre o mundo, sobre si e sobre os outros. É
com base nessas interpretações que constroem significações, formas

5 BORBA, 2005.
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próprias de ação e de relação com seus pares, constituindo suas culturas
próprias nos espaços e tempos em que convivem cotidianamente. Essas
culturas correspondem a um conjunto dinâmico de conhecimentos,
saberes, competências e comportamentos partilhados pelas crianças, que
permite que elas desenvolvam atividades comuns e se constituam como
um grupo social específico.

Mas as culturas da infância não podem ser compreendidas
isoladamente, ou seja, de modo separado das estruturas sociais em que
as crianças estão inseridas e de suas articulações com as culturas adultas.
As crianças se encontram em um mundo estruturado por relações
materiais, sociais, emocionais e cognitivas que organizam suas vidas
cotidianas e suas relações com o mundo. É nesse contexto que elas vão
constituindo suas identidades como crianças e como membros de um
grupo social. Isso não significa, contudo, que elas sejam sujeitos passivos
que apenas incorporam a cultura adulta que lhes é imposta. Ao contrário,
são atores sociais que, interagindo com esse mundo, criam formas
singulares de compreensão e de ação sobre a realidade.

Nesse processo, as relações sociais entre pares sobressaem como
um elemento fundamental para a construção das culturas infantis.
Partilhando os mesmos espaços e tempos e o mesmo ordenamento social
institucional, as crianças criam conjuntamente estratégias para lidar com
a complexidade dos valores, conhecimentos, hábitos, artefatos que lhes
são impostos e, dessa forma, comungam formas de interpretação e de
participação no mundo em que vivem. Cria-se, assim, um sentimento de
pertencimento a um grupo – o das crianças – e a um mundo social e
cultural por elas agenciado nas relações entre si.

Um autor que sobressai nos estudos das culturas infantis é William
Corsário, responsável por uma série de pesquisas etnográficas no campo
da Sociologia da Infância. Segundo esse autor, as culturas infantis
emergem na medida em que as crianças, interagindo com os adultos e
com seus pares, tentam atribuir sentido ao mundo em que vivem. As
culturas infantis não são, portanto, preexistentes às crianças e não
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funcionam como algo estático que elas levam consigo para guiar seus
comportamentos. Ao contrário, constituem um processo produzido e
partilhado, na medida em que as crianças participam coletivamente de
uma experiência social.6

Uma noção central na construção teórica de Corsaro é a de
“reprodução interpretativa”, que o autor propõe para enfatizar a ação
social das crianças no mundo em que vivem. Para Corsaro, assim como
afirmamos anteriormente, as crianças não são meros aprendizes passivos
da cultura à sua volta, mas sujeitos ativos que participam das rotinas
culturais oferecidas/impostas no e pelo ambiente social. Nesse sentido,
elas se apropriam de seus elementos, reinterpretando-os e contribuindo
ativamente para a produção cultural e para a transformação da sociedade
em que se inserem.

Desse modo, as culturas de pares são constituídas no cruzamento
das inter-relações entre as práticas sociais e produções culturais dos adultos
dirigidas para as crianças e as produções culturais e práticas sociais geradas
pelas crianças em suas interações entre pares. Nessa relação, ainda que as
crianças e a infância se constituam em uma relação desigual de poder,
estando quase sempre submetidas à ordem adulta, não se reduzem a
esta, uma vez que, atuando no mundo como atores sociais reflexivos,
reinterpretam-no, por meio de um processo no qual ocorre tanto a
reprodução quanto a criação, o que implica, ao mesmo tempo, a
continuidade e a mudança como faces integrantes do processo dinâmico
de construção da sociedade e da infância.

Entendemos que o conceito de culturas da infância contribui para
a ultrapassagem de um discurso adultocentrado, rompendo com as
tradições de pensamento que vêem a criança como um vir-a-ser, pois dá
voz à criança como ser presente que, por meio de suas experiências sociais,
age sobre o mundo desenvolvendo coletivamente práticas sociais e
culturais próprias, constituídas por laços de identidade e de solidariedade.

6 CORSARO, 1997, 2003.
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Os trabalhos que vêm sendo realizados sobre o tema das culturas da
infância variam quanto ao foco de investigação, mas em geral enfatizam
um dos, ou os dois aspectos destacados a seguir: a brincadeira, concebida
ao mesmo tempo como fato da cultura e como espaço de construção das
práticas sociais e culturais infantis; as relações sociais entre as crianças.

É importante enfatizar que o brincar não é a única atividade por
meio da qual as crianças constroem suas culturas próprias, mas, sem
dúvida, ao assumir uma centralidade como modo de ação da criança
sobre o mundo e, sobretudo, como forma de ação conjunta e autônoma
das crianças, destaca-se como um dos pilares da constituição das
culturas da infância.7

A Brincadeira como Espaço de Constituição das Culturas InfantisA Brincadeira como Espaço de Constituição das Culturas InfantisA Brincadeira como Espaço de Constituição das Culturas InfantisA Brincadeira como Espaço de Constituição das Culturas InfantisA Brincadeira como Espaço de Constituição das Culturas Infantis

[...] as crianças são inclinadas de modo especial a procurar todo e qualquer
local de trabalho onde visivelmente transcorre a atividade sobre as coisas.
Sentem-se irresistivelmente atraídas pelo resíduo que surge na construção, no
trabalho de jardinagem ou doméstico, na costura ou na marcenaria. Em produtos
residuais elas reconhecem o rosto que o mundo das coisas volta exatamente
para elas, e para elas unicamente. Neles, elas menos imitam as obras dos
adultos do que põem materiais de espécie muito diferente, através daquilo que
com eles aprontam no brinquedo, em uma nova e brusca relação entre si. Com
isso as crianças formam para si o seu mundo de coisas, um pequeno no grande,
elas mesmas.8

Pedaços de papel, tecidos, madeira, pedrinhas, conchinhas
transformam-se em brinquedos, personagens, cenários e histórias nas
mãos e construções das crianças. Cadeiras viram trens, lápis guerreiam,
pás e ancinhos atiram, caixas de fósforo apostam corridas, escorregas
navegam no espaço por meio de um conjunto de ações das crianças que
envolvem imaginação, gestos, falas, narrativas, movimentos e construções.

O brincar abre para a criança múltiplas janelas de interpretação,
compreensão e ação sobre a realidade. Nele, as coisas podem ser outras, o

7 SARMENTO, 2002.
8 BENJAMIN, 1995, p. 18-19.
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mundo vira do avesso, de ponta-cabeça, permitindo à criança se descolar
da realidade imediata e transitar por outros tempos e lugares, inventar e
realizar ações/interações com a ajuda de gestos, expressões e palavras, ser
autora de suas histórias e ser outros, muitos outros: pai, mãe, cavaleiro,
bruxo, fada, príncipe, sapo, cachorro, trem, condutor, guerreiro, super-
herói... São tantas as possibilidades quanto é permitido que as crianças
imaginem e ajam guiadas pela imaginação, pelos significados criados,
combinados e partilhados com os parceiros de brincadeira. Sendo esses
outros, definindo outros tempos, lugares e relações, as crianças aprendem
a olhar e compreender o mundo e a si mesmas de outras perspectivas.

Ao brincar, a criança não apenas expressa e comunica suas
experiências, mas as reelabora, reconhecendo-se como sujeito pertencente
a um grupo social e a um contexto cultural, aprendendo sobre si mesma
e sobre os homens e suas relações no mundo, e também sobre os
significados culturais do meio em que está inserida. O brincar é, portanto,
experiência de cultura, por meio da qual as crianças constituem
coletivamente valores, habilidades, conhecimentos e formas de
participação social.

A brincadeira é em si mesma um fenômeno da cultura, uma vez
que se configura como um conjunto de práticas, conhecimentos e
artefatos construídos e acumulados pelos sujeitos nos contextos históricos
e sociais em que se inserem. Representa, dessa forma, um acervo comum
sobre o qual os sujeitos desenvolvem atividades conjuntas. Além disso, o
brincar é um dos pilares da constituição das culturas da infância,
compreendidas como significações e formas de ação social específicas
que estruturam as relações das crianças entre si, bem como os modos
pelos quais interpretam, representam e agem sobre o mundo. Essas duas
perspectivas configuram o brincar ao mesmo tempo como produto e
prática cultural, ou seja, como patrimônio cultural, fruto das ações
humanas transmitidas de modo inter- e intrageracional e como forma de
ação que cria e transforma significados sobre o mundo.9

9 BORBA, 2006.
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Brincando com os outros, participando de atividades lúdicas, as
crianças constroem um repertório de brincadeiras e de referências
culturais que compõe a cultura lúdica infantil, ou seja, o conjunto de
experiências que permite às crianças brincarem juntas.10  Ou seja, a cultura
lúdica torna a brincadeira possível, mas é no próprio espaço social do
brincar que ela também emerge e é enriquecida.

No brincar, as crianças vão também se constituindo como agentes
de sua experiência social, organizando com autonomia suas ações e
interações, elaborando planos e formas de ações conjuntas, criando regras
de convivência social e de participação nas brincadeiras. Nesse processo,
instituem coletivamente uma ordem social que rege as relações entre
pares e se afirmam como autoras de suas práticas sociais e culturais.

As Culturas da Infância no Cotidiano das Práticas EduAs Culturas da Infância no Cotidiano das Práticas EduAs Culturas da Infância no Cotidiano das Práticas EduAs Culturas da Infância no Cotidiano das Práticas EduAs Culturas da Infância no Cotidiano das Práticas Edu-----
cativcativcativcativcativas: a Imporas: a Imporas: a Imporas: a Imporas: a Impor tância da Compreensão da Criança comotância da Compreensão da Criança comotância da Compreensão da Criança comotância da Compreensão da Criança comotância da Compreensão da Criança como
Produtora de CulturaProdutora de CulturaProdutora de CulturaProdutora de CulturaProdutora de Cultura

A compreensão das crianças como atores sociais e como produtoras
de cultura traz muitas implicações para as práticas pedagógicas na
Educação Infantil.

Uma primeira decorrência dessa concepção é a necessidade de se
garantir, no contexto das rotinas de atividades e das relações entre adultos
e crianças, a participação ativa dessas últimas. Se partirmos da
compreensão da criança como ator social, não há lugar para práticas
educativas em que o professor fala e as crianças escutam; o professor
manda e as crianças obedecem; o professor interpreta e as crianças
concordam; o professor dá a direção e as crianças a seguem; o professor
impõe os tempos e os espaços da rotina e as crianças se adaptam... Por
outro lado, também não há lugar para as práticas que “subordinam o
trabalho às vontades das crianças (ou restringem) as experiências
educacionais a seu universo educacional, como se fosse possível tecer

10 BROUGÈRE, 2002.
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um tapete sem ter os fios e sem aprender os pontos”.11 Como configurar,
então, essa participação?

É preciso, primeiramente, dar voz às crianças, conhecer quem são,
como vivem, como é seu grupo familiar, quais são suas preferências e o
que elas pensam sobre si mesmas, sobre as relações com seus pares e
com os adultos, sobre o mundo em que vivem, sobre as relações entre os
homens, sobre as instituições em que se encontram. Mas as vozes das
crianças não podem ser uníssonas; é no cruzamento das vozes de todos
os que habitam a instituição (crianças, professores, funcionários, famílias)
que vai se tecendo o cotidiano da educação infantil. Nesse movimento,
entrelaçam-se histórias, narrativas, interpretações, sentidos, ações,
estabelecendo-se um encontro verdadeiro de sujeitos que se reconhecem
autores de suas vidas e do mundo em que vivem.

Nesse conjunto de vozes, o professor é muito importante, pois ocupa
um papel preponderante na mediação das relações das crianças com a
natureza e com a cultura, ao escolher temas a serem trabalhados,
atividades, situações, materiais, de modo a propiciar a descoberta das
crianças, as interações e diálogos entre estas, articulando os diferentes
conhecimentos e favorecendo as diferentes linguagens artístico-culturais.
Desse modo, garantir a participação das crianças não significa o
apagamento do professor, mas sim a ressignificação de seu papel como
mediador e co-construtor de um processo que inclui a criança como
sujeito, autor e ator competente.

A participação das crianças nas práticas educativas pode se dar de
vários modos: nas rodinhas em que o grupo se reúne para planejar ou
avaliar as atividades do dia, no desenvolvimento dos projetos sobre temas
ou questões de interesse das crianças, quando estas são provocadas a
falar o que já sabem e o que querem saber, suas dúvidas, suas descobertas,
suas sugestões sobre formas de saber mais sobre o assunto, na liberdade
de expressar seus desejos, interesses e emoções, e ainda no compromisso
com o outro e com a construção e manutenção dos espaços físicos e

11 CORSINO, 2006, p. 58.
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sociais da instituição. Nesse sentido, as crianças devem ser encorajadas a
falar, discutir, pensar, conversar, confrontar pontos de vista, argumentar.

Uma outra implicação desse modo de olhar as crianças é que os
espaços de Educação Infantil devem permitir que a criança se constitua
autora de seu processo de desenvolvimento e de aprendizagem,
valorizando seus movimentos, expressões, ações, falas, narrativas e
produções. Dessa forma, também não há lugar para as práticas em que as
crianças são meras reprodutoras, das quais se espera que aprendam a
colorir formas predeterminadas, cobrir caminhos pontilhados, treinar
movimentos de coordenação motora ampla e fina e outras atividades do
mesmo gênero. É preciso que a criança seja vista como sujeito que cria a
partir do que conhece, pensa e sente sobre o mundo.

Ser autora nos espaços de Educação Infantil é também se expressar
a partir de diferentes linguagens – oral, plástica, musical, corporal, teatral,
gráfica –, organizar brincadeiras individuais e coletivas, escolher seus
parceiros de brincadeira, atividades, brinquedos e materiais. Ser autora
é realizar suas próprias produções por meio do desenho, de construções,
narrativas, poesias, danças, escrita, pinturas, modelagem, entre outras
formas de expressão. Ser autora é também se constituir como agente
de sua experiência social, organizando com seus pares suas brincadeiras
e construindo e partilhando com estes significados e formas de agir
sobre o mundo.

Continuando a destacar algumas implicações para as práticas
pedagógicas, não podemos deixar de apontar a necessidade de que estas
incorporem a arte, a cultura e o conhecimento como dimensões
igualmente fundamentais do processo educativo. Nessa perspectiva, não
há lugar para a separação entre ciência e arte e para a escola que valoriza
apenas a ciência como forma válida de conhecimento. É promovendo o
diálogo entre a ciência, a arte e a cultura que potencializamos diferentes
modos de construir conhecimentos e interpretar o mundo.

Nessa direção, é preciso que as crianças tenham acesso não apenas
aos conhecimentos dos diferentes ramos da ciência, como também às
diferentes produções artístico-culturais.
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A dança, o teatro, a música, a literatura, as artes visuais e as artes plásticas
representam formas de expressão criadas pelo homem como possibilidades
diferenciadas de dialogar com o mundo. Esses diferentes domínios de
significados constituem espaços de criação, transgressão, formação de sentidos
e significados que fornecem aos sujeitos, autores ou contempladores, novas
formas de inteligibilidade, comunicação e relação com a vida.12

Na relação com essas produções, as crianças e os professores se
constituem tanto apreciadores quanto produtores. Dessa forma, é
importante que as crianças ouçam/leiam livros de diferentes estilos e
autores (poesias, contos de fadas, lendas, biografias etc.), ouçam músicas
de diferentes ritmos, apreciem obras de arte como pinturas, esculturas,
composições diversas, assistam a filmes, freqüentem museus, exposições
etc. O professor deve estabelecer o contato das crianças com essas
diferentes linguagens, oferecendo-lhes tanto a liberdade de expressar seus
sentimentos, emoções e imaginário, quanto lhes propiciando os
instrumentos para melhor compreendê-las, contando a história da vida e
da obra dos autores e trabalhando os elementos característicos dessas
diferentes linguagens e das obras específicas dos autores. Mas, para além
da apreciação das obras, é importante que as crianças criem suas próprias
produções com essas diferentes linguagens.

Finalmente, enfatizamos a brincadeira como espaço fundamental
de constituição de uma cultura própria e viva pelos grupos infantis. Por
meio das brincadeiras, as crianças transformam tudo o que o mundo
lhes oferece em algo próprio, partilhado, específico. O trabalho pioneiro
de Florestan Fernandes sobre os grupos infantis de brincadeira
(“trocinhas”), no bairro do Bom Retiro, em São Paulo, mostrou-nos que
as crianças atualizam e transformam os elementos da cultura mais ampla,
pois não apenas incorporam valores, conhecimentos e hábitos
transmitidos pelos adultos, como os reinterpretam, reinventando novas
formas de compreender e agir sobre a realidade.

Muito se tem falado sobre a importância do brincar na Educação
Infantil. Mas será que temos conseguido incorporar a brincadeira como

12 BORBA e GOULART, 2006, p. 47.
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experiência de cultura em nossas práticas pedagógicas? Ou o brincar tem
se restringido a uma atividade paralela, de menor valor, de passatempo,
liberação de energias ou relaxamento? Geralmente, a brincadeira é
reservada a restritos espaços e tempos organizados na rotina escolar, como
o recreio, os cantinhos de faz-de-conta, casinhas de boneca e/ou atividades
dirigidas que a utilizam como recurso didático. Será que esses espaços e
tempos institucionais têm garantido às crianças a possibilidade de
imaginar, fantasiar, criar novas ordens, estabelecer laços de amizade,
relações de sociabilidade e construir suas culturas próprias? Como
podemos redimensionar nossas ações e a forma como organizamos o
trabalho pedagógico nessa perspectiva?

Uma importante implicação pedagógica dessa compreensão da
infância e do brincar é a necessidade de a escola favorecer a ampliação das
experiências das crianças, pois “quanto mais [a criança] veja, ouça,
experimente, quanto mais aprenda e assimile, quanto mais elementos
reais [ela] disponha em sua experiência, tanto mais considerável e
produtiva será [...] a atividade de sua imaginação”.13

Nesse sentido, estaremos potencializando a brincadeira como
experiência de cultura quando: alimentamos a imaginação das crianças
por meio de diferentes formas de expressão artística, tais como a literatura
(poesia, contos tradicionais, lendas, trava-línguas etc.), o teatro, as artes
plásticas, a música, a fotografia, o cinema etc.; possibilitamos às crianças
a apropriação de novos conhecimentos sobre o mundo; aguçamos a sua
observação sobre a realidade natural e social; resgatamos as brincadeiras
tradicionais de nossa cultura, das famílias e da comunidade a que
pertencem as crianças.

Uma outra esfera de ação importante nas escolas é organizar seus
espaços, de forma a disponibilizar brinquedos e materiais ao acesso das
crianças, e que lhes ofereçam diferentes possibilidades de construir com
liberdade suas brincadeiras e companheiros com quem brincar. Os
espaços devem ser alegres, aconchegantes, acolhedores, desafiadores e

13 VYGOTSKY, 1987, p. 18.
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flexíveis, de forma a se constituírem como lugares abertos para a
experimentação e as relações sociais. É preciso que acolham e promovam
a criação de brincadeiras pelas crianças de forma autônoma e espontânea.

A observação das crianças é uma ferramenta fundamental do
professor para conhecer e compreender melhor as crianças em suas
formas de pensar, de se comunicar, de interpretar e de agir sobre o mundo.
Nesse sentido, seu olhar pode focalizar algumas questões envolvidas no
brincar, tais como: De que as crianças brincam? Que temas e objetos/
brinquedos estão envolvidos? Que brincadeiras se repetem
cotidianamente? Que regras organizam as brincadeiras? Em que espaços
e durante quanto tempo brincam? Como escolhem e distribuem os
participantes? Que papéis são assumidos? Como se organizam em grupos?
Que critérios e valores perpassam a escolha dos parceiros (amizade,
alianças, hierarquias, preconceitos, relações de poder etc.)? Quais são as
regras que regem as relações entre pares? Que conhecimentos e
habilidades as crianças revelam nas brincadeiras?

Ao observar as crianças brincando, reunimos muitas informações
que nos ajudam a organizar os espaços e tempos escolares, de modo a
ampliar e enriquecer suas brincadeiras, estabelecer interações mais
produtivas com elas e trabalhar com os diferentes conhecimentos e
expressões artísticas. O conhecimento do espaço do brincar nos ajuda
também a encorajar as crianças a participar das brincadeiras, inseri-las
nos grupos, ajudá-las a construir os conhecimentos necessários a essa
participação e a estabelecer relações democráticas entre pares.

Lembramos, ainda, que a experiência de brincar com as crianças,
ou seja, de sermos parceiros de suas interações lúdicas, partilhando com
elas decisões, escolhas, papéis e respeitando suas lógicas e formas próprias
de organização e significação da realidade, cria um espaço de aproximação
e de relações de afeto com elas. Que tal aprender com as crianças a inverter
a ordem, a rir, a representar, a sonhar e a imaginar? No encontro e no
diálogo com elas, incorporando a dimensão humana do brincar, abriremos
o caminho para que nós, adultos e crianças, nos reconheçamos como
sujeitos e atores sociais plenos, fazedores da nossa história, da cultura e
do mundo que nos cerca.
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Para Concluir...Para Concluir...Para Concluir...Para Concluir...Para Concluir...

Certamente, falar de infância não é algo simples como pode parecer
aos olhos de muitos daqueles que compreendem a criança como uma
etapa do processo de se tornar adulto, um vir-a-ser. Para estes, a criança é
vista pelo que lhes falta em relação ao adulto, como “i-matura”, “i-racional”
e “in-completa” – muitas explicações já foram formuladas nessa direção.
O que estamos propondo é uma virada de olhar que seja capaz de ver a
criança como ser presente, alguém que já é sujeito, com seus
pensamentos, suas ações, imaginações, sentimentos e emoções. Para
tanto, temos de aumentar nossas lentes, aguçar e sensibilizar nosso olhar,
penetrar no mundo das crianças e dialogar com suas lógicas próprias,
reconhecendo-as e contribuindo para ampliar suas experiências, alargar
seus conhecimentos sobre o mundo e sobre si mesmas.

Isso significa uma opção política por uma Educação Infantil que
coloca a dimensão humana e a cultura em um lugar central no processo
de formação das crianças e, assim, configura-se como um lugar onde
estas podem viver a experiência de ser crianças e de conhecer e transformar
o mundo em que vivem.

REFERÊNCIASREFERÊNCIASREFERÊNCIASREFERÊNCIASREFERÊNCIAS

A INVENÇÃO da infância. Documentário. Produzido por Monica
Schmiedt e Liliana Sulzbach. Roteirizado e dirigido por Liliana Sulzbach,
2000. 26 min, colorido, 16mm, Brasil.

ARIÈS, Philippe. História social da criança e da família. Rio de Janeiro:
Zahar, 1978. 279 p.

  i Parte deste texto foi publicada na revista Momento, v. 19, n. 1, 2006, do Departamento
de Educação e Ciências do Comportamento da Universidade Federal do Rio Grande
(FURG), sob o título Culturas da infância nos espaços-tempos do brincar: estratégias de
participação e construção da ordem social em um grupo de crianças de 4-6 anos.



90|REFLEXÕES SOBRE INFÂNCIA E CULTURA

BENJAMIN, Walter. Rua de mão única. São Paulo: Brasiliense, 1995.
277 p. (Obras Escolhidas 2).

BORBA, Ângela Meyer. Culturas da infância nos espaços-tempos do
brincar: um estudo com crianças de 4-6anos em instituição pública de
educação infantil. 2005. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade
Federal Fluminense, Niterói, 2005.

______. O brincar como um modo de ser e estar no mundo. In:
BEAUCHAMP, Jeanete; PAGEL, Sandra Denise; NASCIMENTO, Aricélia
Ribeiro do (Orgs.). MEC/SEF. Ensino fundamental de nove anos: orientações
para a inclusão da criança de seis anos de idade. Brasília: Ministério da
Educação, Secretaria de Educação Básica, 2006. 135 p. p. 33-46.

______; GOULART, Cecília. As diversas expressões e o
desenvolvimento da criança na escola. In: BEAUCHAMP, Jeanete; PAGEL,
Sandra Denise; NASCIMENTO, Aricélia Ribeiro do (Orgs.). MEC/SEF. Ensino
fundamental de nove anos: orientações para a inclusão da criança de seis
anos de idade. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação
Básica, 2006. 135 p. p. 47-56.

BROUGÈRE, G. A criança e a cultura lúdica. In: KYSHIMOTO, Tizuko
Morchida (Org.). O brincar e suas teorias. São Paulo: Pioneira Thomson
Learning, 2002.

CORSARO, William A. The sociology of childhood. Thousand Oaks
Cal.: Pine Forge Press, 1997. 320 p.

______. We’re friends, right?: inside kid’s culture. Washington D.C.:
Joseph Henry Press, 2003. 248 p.

CORSINO, Patrícia. As crianças de seis anos e as áreas do
conhecimento. In: BEAUCHAMP, Jeanete; PAGEL, Sandra Denise;
NASCIMENTO, Aricélia Ribeiro do (Orgs.). MEC/SEF. Ensino fundamental



AS CULTURAS DA INFÂNCIA NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL|91

de nove anos: orientações para a inclusão da criança de seis anos de
idade. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica,
2006. 135 p. p. 57-68.

DELALANDE, J. La cour de récréation: pour une anthropologie de
l’enfance. Rennes, France: Presses Universitaires de Rennes, 2001.

GALEANO, Eduardo. De pernas pro ar: a escola do mundo às avessas.
Rio de Janeiro: LP&M, 1999. 370 p.

KRAMER, Sonia. A infância e sua singularidade. In: BEAUCHAMP,
Jeanete; PAGEL, Sandra Denise; NASCIMENTO, Aricélia Ribeiro do (Orgs.).
MEC/SEF. Ensino fundamental de nove anos: orientações para a inclusão
da criança de seis anos de idade. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria
de Educação Básica, 2006. 135 p. p. 13-24.

MANDELL, N. Children’s negotiation of meaning. In: WAKSLER, F. C.
Studying the social worlds of children. London: The Falmer Press, 1991. p.
38-59.

SARMENTO, Manuel Jacinto. As culturas da infância nas encruzilhadas
da 2a modernidade. 2002. Disponível em: <http://cedic.iec.uminho.pt/
Textos_de_Trabalho>. Acesso em: 25 set. 2003.

______. Imaginário e culturas da infância. 2003. Disponível em:
<http:www.iec.uminho.pt/cedic/ Textos_de_Trabalho>. Acesso em: 30
maio 2004.

VYGOTSKY, Lev Semenovich. La imaginacion y el arte en la infância.
México: Hispânicas, 1987.





INFÂNCIA E NARRATIVAINFÂNCIA E NARRATIVAINFÂNCIA E NARRATIVAINFÂNCIA E NARRATIVAINFÂNCIA E NARRATIVA
Tânia de Vasconcellos

Criança desconhecida e suja brincando à minha porta,
Não te pergunto se me trazes um recado dos símbolos.

Acho-te graça por nunca te ter visto antes,
E naturalmente se pudesses estar limpa eras outra criança,

Nem aqui vinhas.
Brinca na poeira, brinca!

Aprecio a tua presença só com os olhos.
Vale mais a pena ver uma cousa sempre pela primeira vez que conhecê-la,

Porque conhecer é como nunca ter visto pela primeira vez,
E nunca ter visto pela primeira vez é só ter ouvido contar.

O modo como esta criança está suja é diferente do modo como as outras estão sujas.
Brinca! pegando numa pedra que te cabe na mão,

Sabes que te cabe na mão.
Qual é a filosofia que chega a uma certeza maior?

Nenhuma, e nenhuma pode vir brincar nunca à minha porta.1

O trabalho de Phillip Ariès foi um marco para pesquisadores
ligados aos temas da infância. Referência obrigatória para os estudos
que o sucederam, sua História social da infância e da família
apresenta a tese de que o sentimento de infância, assim como a
família burguesa e a instituição escola tal como hoje a conhecemos,
dividida em classes de idade e estruturas curriculares progressivas,
inaugurou-se na Modernidade.2

De seu estudo depreende-se que, embora seja inegável a existência
de crianças ao longo de toda a história da humanidade, o mesmo não se
pode afirmar sobre infância. Esta, para o autor, é uma construção sócio-
histórico-cultural própria da Modernidade, caracterizada pelos
sentimentos de paparicação e moralização que nortearam a fundação
das instituições modernas que dela se ocuparam. O trabalho de Ariès

1 PESSOA, 1980, p. 104.
2 ARIÈS, 1981.
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apresentou o modo de produção de existência da infância burguesa.
No entanto, para além da infância burguesa existem ainda muitos
espaços infantis.

Nos últimos anos, é crescente o número de trabalhos que tem no
centro de suas reflexões as crianças e a infância. Manuel Jacinto Sarmento
e Manuel Pinto abordam a questão, enfatizando o aspecto paradoxal que
acompanha o crescimento das pesquisas em torno do tema nos anos de
1990 e que está vinculado, sem dúvida, às condições de vida das crianças
e à inserção social da infância na contemporaneidade.3 Neste momento,
as crianças parecem tomar a cena da pesquisa, da mídia e da formação de
opinião, o que leva a supor que é grande a preocupação e a importância
que lhes são atribuídas.

Paradoxalmente, as crianças são os importantes sem importância,
pois são, hoje, as principais vítimas de conflitos contemporâneos. As
guerras, doenças como a síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS),
a prostituição e o trabalho infantil, a perseguição, o assassinato, a miséria,
a fome e toda sorte de degradação da vida na periferia das cidades têm nas
crianças o grupo etário mais fortemente atingido.

Essa referência geral às crianças parece tomar por base uma realidade
homogênea ou consensual do que seja ser criança. Entretanto, os limites do
que é ser criança é tema controverso e de negociação. Definições jurídicas não
chegam a ser a expressão legal das diferentes construções sociais. Essa questão,
longe de ser consensual,

[...] pelo contrário, é uma questão de disputa política e social, não sendo
indiferente ao contexto que se coloca, nem ao espaço ou tempo da sua colocação.
Assim “ser criança” varia entre sociedades, culturas e comunidades, pode
variar no interior da frataria de uma mesma família e varia de acordo com a
estratificação social. Do mesmo modo, varia com a duração histórica e com a
definição institucional de infância dominante em cada época.4

3 SARMENTO e PINTO, 1997.
4 SARMENTO e PINTO, 1997, p. 17 (grifo dos autores).
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A preocupação que se faz sentir com relação à opressão vivida pelas
crianças não tem conseguido conter o avanço da discriminação e
desigualdades. Isso porque

[...] essa situação deve-se, entre outros factos, a que a realidade social não se
transforma por efeito simples da publicação de normas jurídicas; as
desigualdades e a discriminação contra (e entre) as crianças assentam na
estrutura social, pelo que a proclamação dos direitos, pese embora seu interesse
e alcance, constitui, no quadro da manutenção dos fatores sociais de desigualdade
e discriminação, uma operação com acentuada carga retórica, de efeitos em
grande medida ilusórios.5

Pensar sobre os direitos de cidadania da criança significa
reconhecer-lhe, para além do direito de proteção e provisão, o direito à
participação, uma vez que, resguardadas as suas especificidades, as
crianças se constituem como categoria social cujos membros são atores
sociais de pleno direito. Esse tópico é matéria controversa, uma vez
que, sob uma visão paternalista, o direito à proteção equivale muitas
vezes ao reconhecimento da incapacidade das crianças de agirem com
maturidade e, para sua proteção, são afastadas ou vêem drasticamente
diminuídas as suas perspectivas de participação, mormente nos tópicos
que lhes são diretamente relacionados. Ou seja, em termos concretos,
os dispositivos legais ainda não foram suficientes para liberar a infância
cidadã do estigma da menoridade.

A intenção aqui não é retomar o percurso da produção do modo de
existência das crianças em uma perspectiva histórica nem tampouco
perscrutar os caminhos da construção social à qual denominamos
infância ou sentimento de infância desde sua emergência até a presente
concepção de infância cidadã. Há muitos estudos dedicados a essa tarefa,
são valiosos e de suma importância para orientar a militância em torno
dos direitos das crianças.

Minha perspectiva, no entanto, difere um pouco desta, embora
existam entre ambas fortíssimos elos. Minha militância é a licenciatura. E

5 SARMENTO e PINTO, 1997, p. 18.
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a minha trincheira de luta, a formação do professor. É nesse sentido que
o que estou propondo aqui, deixando de lado a dimensão da história das
crianças ou do sentimento de infância, é um exercício criativo que consiste
em um investimento nas possibilidades que emergem na aproximação
das idéias de infância e narrativa.

Nesse jogo, aposto em uma reflexão sobre os binômios infância/
tempo, infância/aprendizagem, infância/brincadeira e articulo a síntese
dessa discussão, na parceria com Walter Benjamin, às dimensões da
tradição e da contemporaneidade, da história e da revolução que rompe
o contínuo do tempo, da sabedoria da experiência e da pobreza da barbárie,
de modo que daí resulte, bem ao gosto vygostikyano, uma ferramenta
sígnica, ou uma teologia do traste, como diria o poeta Manoel de Barros.6

Infância e narrativa não estão aqui colocadas como idéias
justapostas, mas sim intimamente vinculadas. Tal como se encontram
a cabeça e a cauda de Ouroboros, infância e narrativa se atam de forma
definitiva. No simbolismo ancestral da serpente que morde a própria
cauda, estão representados o tempo e a continuidade da vida, a
renovação e a capacidade de autofecundação.7 No encontro da narrativa
com a infância, enxergo o abraço afetuoso com que se recebe o velho
sábio e o novo bárbaro.

Infância e TInfância e TInfância e TInfância e TInfância e Tempoempoempoempoempo

tão doce, tão cedo
tão já

tudo de novo vira começo.8

A criança é comumente percebida como o germe do homem adulto.
Nesse sentido, a infância é o nascedouro das sociedades do futuro. É
possibilidade, é potência. Como tal, a infância/potência é o objeto dos

6 BARROS, 2002.
7 CIRLOT, 1984.
8 LEMINSKI, 1992, p. 168.
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projetos educativos e políticos. As transformações sociais, nessa perspectiva,
estão guardadas nas mãos destes que serão adultos e construtores do
amanhã. O filósofo Walter Kohan, analisando a imagem de infância em
Platão, conclui:

O conceito de infância que se desprende dessas passagens é nítido. Ela é uma
etapa da vida, a primeira, o começo, que adquire sentido em função de sua
projeção no tempo: o ser humano está pensado como um ser em
desenvolvimento, numa relação de continuidade entre o passado, o presente e
o futuro. A intervenção educacional tem um papel preponderante nessa linha
contínua. Ela se torna desejável e necessária na medida em que as crianças não
têm um ser definido: elas são, sobretudo, possibilidades, potencialidade: elas
serão o que devem ser. 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, para assegurar seu futuro, para fazê-los partícipes
de um mundo mais belo, melhor. A infância é o material dos sonhos políticos a
realizar. A educação é o instrumento para realizar tais sonhos.9

A infância que transporta nas mãos o tesouro do futuro nem por
isso é merecedora de valor. Percebida como o início da vida humana,
primeiro passo da longa jornada, rascunho do homem do amanhã, a
infância é identificada como o lugar da carência, da falta, dos espaços
vazios que serão preenchidos com o transcorrer do tempo. Na passagem
das experiências da infância à idade adulta encontram-se os conteúdos
que preencherão esses ocos até que, por fim, o mundo possa conhecer o
novo homem.

A questão que se interpõe entre estas diferentes formas interpretativas parece
referir-se, então, ao modo pelo qual a infância enquanto início é valorizada.
Quais os significados que o termo “início” pode conter e o que representam?
[...] Concepções usuais identificam-no com a falta de experiência, com a
necessidade de auxílio, com algo destituído de maior valor, com o começo de
uma seqüência previamente determinada ou mesmo com a primeira parte de
um todo já delineado. 10

9 KOHAN, 2004, p. 53.
10 LEAL, 2004, p. 19 (grifo do autor).
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O início da vida percebido como momento em que o sujeito se
apresenta incompleto, carente de auxílio, incapaz de se colocar de forma
autônoma no mundo tem justificado histórica e socialmente que o
universo adulto traga a si a tarefa de lhe suprir as faltas, preenchê-lo.

Por meio de processos educativos, as diferentes instituições que se
ocupam da infância asseguram mais a submissão que qualquer outro
elemento que tenha na criança mesma a sua origem.

Ao longo da história, o exercício do poder dos adultos sobre as crianças
generalizou-se e ganhou nos processos educativos fortes aliados. As crianças
têm sido educadas muito mais para a submissão às regras de um mundo
adultocêntrico do que para sua própria formação.11

Poder-se-ia pensar que visão romântica da infância redimiria essa
imagem da carência, uma vez que a infância nesse contexto é percebida
como plena de virtudes, imaculada, lugar de redenção dos pecados do
mundo. Embora seja sobre esse chão puro que são fundadas as utopias
de construção do novo mundo, ainda aí encontramos a idéia de
incompletude:

A criança, neste caso, estaria inevitavelmente a macular-se com o passar do
tempo. Sua primeira natureza, bondosa e pura, seria gradativamente substituída
por uma segunda natureza histórica e socialmente constituída, defeituosa e
impura. [...] Ainda assim a noção de carência permanece. Há carência de
malícia, há falta de perspicácia.12

Um desafio que se lança aos estudiosos da infância é pensar caminhos
capazes de subtrair do termo infantil o caráter pejorativo e subestimado,
que permitam ver a infância, não pelo que lhe falta, mas pelo que possui
de inegavelmente seu; não pelo que será quando não for mais infância,
mas pelo que é; onde a infância não seja uma questão cronológica, mas
a própria condição da experiência – uma experiência infantil.

Walter Kohan trouxe ao tema uma contribuição interessante ao
refletir sobre o tempo. Ele recorda que, em grego clássico, são três as
palavras que se referem ao tempo: chronós, kairós, aión.

11LEAL, 2004, p. 20.
12 LEAL, 2004, p. 21.
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A primeira, chronós, sem dúvida a mais popularizada, diz respeito a
uma visão de tempo seqüencial. O tempo cronológico, o tempo sucessivo
entre passado, presente e futuro, onde os limites estão claros e o presente
incrustado entre o que já não mais é e o que ainda será. Um tempo onde o
infinito é capturado na seqüência dos números naturais. “Nada como um
dia após o outro com uma noite no meio”, sentencia a sabedoria popular,
que prevê na progressão dos números que marcam a passagem do tempo
a perspectiva de mudança. Quem sabe aí resida um equívoco? Quem sabe
nada seja tão distante da mudança que a simples sucessão dos dias?

A segunda, que significa “medida”, tem, em relação a tempo, o
sentido de temporada ou ocasião crítica. É um período de tempo
demarcado, uma estação, um momento.

Mas é pensando o sentido de aión que o autor aponta uma nova
possibilidade de compreensão para o tempo da infância. Aión – a
eternidade sem fronteiras –, a palavra que designa a intensidade do tempo
da vida humana. Uma temporalidade que não é linear nem tampouco
capaz de ser apreendida em uma seqüência numérica. Aión aponta para
o sentido de intensidade que o tempo pode comportar. Mais uma vez é
em um fragmento, agora de Heráclito, que Kohan encontra elementos
para nos pôr a pensar as relações entre infância e tempo:

Heráclito conecta esta palavra temporal ao poder da infância. Ele diz que aión
é uma criança que brinca [...] Há uma dupla relação afirmada: tempo-infância
(aión-paîs) e poder-infância (basileie-paîs). Este fragmento parece indicar,
entre outras coisas, que o tempo da vida não é apenas questão de movimento
numerado e que esse outro modo de ser de temporal parece com o que uma
criança faz. Se uma lógica temporal segue os números, outra brinca com os
números. Com relação à infância, o fragmento também sugere que o próprio da
criança não é ser apenas uma etapa, uma fase numerável ou quantificável da
vida humana, mas um reinado marcado por outra relação – intensiva – com o
movimento. No reino infantil que é o tempo não há sucessão nem
consecutividade, mas intensidade da duração. Uma força infantil, sugere
Heráclito, que é o tempo aiónico.13

13KOHAN, 2004, p. 54-55 (grifo do autor).
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O tempo da infância é tempo aiónico. Resulta dessa afirmação que
infância é sempre tempo presente. Tempo explosivo de criação. De geração
do novo. Tempo de intensidade e não de duração. Assim sendo, assumir
a infância como inserida em um tempo cronológico onde ela é lugar de
início e incompletude, território de criancinhas, ou reivindicá-la a partir
de uma temporalidade aiónica, intensiva, aberta ao surpreendente, ao
novo, ao infantil, é uma questão política.

A primeira se afirma no discurso e em práticas majoritárias, na
historiografia dos vencedores, na formatação de modelos, na
institucionalização da vida das crianças. A segunda se exerce nas brechas
da primeira, em espaços de desvio, como ruptura e revolução, como
resistência de valores que a primeira busca pasteurizar.

A infância que afirmamos é uma dimensão ainda não suficientemente pensada
na experiência humana. É uma chance de assumir a descontinuidade como
condição ontológica da existência, uma abertura dessa experiência ao imprevisto,
ao que pode ser de outra forma, ao que ainda não sabemos nem podemos. Essa
infância é uma figura do começo, no sentido de uma imagem que abre a
possibilidade de um porvir aberto, inesperado, inesperável, segundo a lógica
prévia à ruptura que ela introduz; um porvir insuspeito, insólito. 14

Se é possível descolar a infância da estrutura linear de um tempo
cronológico, inúmeras são as possibilidades que se abrem a partir daí.
Mas talvez a mais intrigante seja aquela que vê ruir o abismo que existia
entre a sensação de mundo adulta e a infantil. É possível reivindicar uma
infância que habita o adulto, não como memória, mas como possibilidade
atual de experiência infantil.

Infância e AprendizagemInfância e AprendizagemInfância e AprendizagemInfância e AprendizagemInfância e Aprendizagem
Minha mãe achava estudo

A coisa mais fina do mundo.
Não é.

A coisa mais fina do mundo é o sentimento.
Aquele dia de noite, o pai fazendo serão,

14 KOHAN, 2003, p. 250-251.
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Ela falou comigo:
“Coitado, até essa hora no serviço pesado”.

Arrumou pão e café, deixou tacho no fogo com água quente.
Não me falou em amor.
Essa palavra de luxo.15

Uma reflexão sobre infância que traga entre seus elementos
constituintes a dimensão do tempo não pode se afastar de dois temas
correlatos: a questão do desenvolvimento e a temática da aprendizagem.

A idéia de desenvolvimento, sem dúvida, encontra-se atrelada à idéia
de um tempo que se expressa na seqüência infinita dos números.
Desenvolvimento assenta bem com a idéia de tempo cronológico, em
que o nascimento e a infância ocupam as casas primeiras e a senilidade e
a morte são as últimas estações. Já quanto à aprendizagem, não se pode,
de imediato, dizer o mesmo. Dependendo da perspectiva pela qual se
tome a aprendizagem, ela pode se aproximar de uma configuração
seqüencial ou ter o desenho daquilo que se dá a conhecer por seu caráter
intensivo, por rupturas, pela descontinuidade que é própria da instauração
do que é novo.

Vygotsky não via a aprendizagem e o desenvolvimento nem como um processo
único nem como processos independentes. Em vez disso a unidade
aprendizagem-e-desenvolvimento tem complexas interações, que são o objeto
da sua investigação.16

É por meio de relações interpessoais, ações, experiências concretas com
outros homens – outros sociais – que as formas de funcionamento psicológico
que se configuraram culturalmente são interiorizadas pelos sujeitos. Ou, dito
de forma mais simples, como em antigo ditado africano – “pessoas são pessoas
através de outras pessoas”.

Desse modo, é a interação social – direta com outros membros da
cultura ou indireta por meio de diferentes expressões culturais disponíveis

15 PRADO, 1991, p. 118.
16 NEWMAN e HOLZMAN, 2002, p. 76.
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– que oferece ao sujeito o substrato necessário a sua construção. Quando
falamos em interação, é preciso compreender a ação humana como
uma prática que altera simultaneamente a parte e o todo, sujeito e cultura.

A prática ou atividade revolucionária [...] é a atividade humana (histórica)
ordinária, cotidiana, de cada hora: é uma ação particular [...] mudando a
totalidade das circunstâncias (“cenários” históricos) da existência humana.17

A cultura, do ponto de vista de Vygotsky, não é uma configuração
rígida, pronta, acabada, um sistema estático ao qual o indivíduo se adapta
ou se submete.18  Ao contrário. Os elementos que a constituem estão em
permanente negociação de modo que, em moto-contínuo, os significados,
informações, conceitos são produzidos e recriados, interpretados e
reinterpretados em uma dinâmica integrada e integradora. Do inter-
subjetivo ao intra-subjetivo.

Nem toda ação que se dá entre as pessoas, contudo, tem essa
particularidade. Muito da vida cotidiana é apenas a reprodução de uma
conduta esperada, automática, sem a consciência que é própria da ação
humana e que a torna digna de receber essa designação.

A qualidade distintivamente humana de nossa espécie é sua capacidade de
praticar atividade revolucionária, uma capacidade, como já dissemos, que,
infelizmente, só algumas vezes é conscientemente manifestada. Em vez disso,
nossa (suposta) atividade ordinária é não-revolucionária; de fato não é atividade
nenhuma. Na verdade, ou é comportamento socialmente determinado ou o
movimento de fenômenos naturais [...] desse modo, nem unicamente nem
especificamente humano. O que estamos chamando de atividade humana,
em toda a sua infinidade de variações complexas, está sempre mudando o
que está mudando, que está mudando o que está mudando... Está mudando
a totalidade histórica (ou mais precisamente, as várias totalidades) que
determina o mudador.19

A internalização dos elementos da cultura não é, portanto, um
processo que possa prescindir da ação revolucionária do sujeito. Este não

17 NEWMAN e HOLZMAN, 2002, p. 60 (grifo dos autores).
18 VYGOTSKY, 1998.
19 NEWMAN e HOLZMAN, 2002, p. 61 (grifo dos autores).
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é mero receptor dessa cultura, mas agente de transformação e síntese. As
funções psicológicas superiores têm sua gênese nas relações sociais, na
interação social. Ou seja, para Vygotsky, as bases do funcionamento
psicológico próprio do gênero humano são sociais, são históricas.

As situações do mundo real, os objetos, contextos, são possíveis de
serem comunicados em função da existência de sistemas simbólicos que
viabilizam a interação entre os sujeitos e o estabelecimento de significados
comuns que permitem compartilhar interpretações. Ou seja, destaca-se
no trabalho de Vygotsky a importância da linguagem. Melhor seria dizer,
das diferentes linguagens. A capacidade humana de tomar representações
em lugar do real torna possível romper tempo e espaços presentes,
imaginar, planejar, construir mentalmente e, desse modo, dirigir a própria
ação de modo consciente.

Instrumento e produto do instrumento são, por conseguinte, necessariamente,
uma unidade produzida. O ferramenteiro e o poeta (em contraste com os
usuários de instrumentos industrializados e/ou da linguagem ordinária) não
começam com instrumento-para-produto e se movem para o produto; em vez
disso, o ferramenteiro e o poeta criam a unidade (totalidade) instrumento-e-
produto, já que o instrumento é materialmente definido pelo produto tanto
quanto o produto é definido pelo instrumento.20

O conceito de mediação é de vital importância para a compreensão
das concepções de Vygotsky acerca do funcionamento psicológico
humano. A relação do homem com o mundo não é uma relação direta e,
sim, uma relação mediada por instrumentos e signos.

Esses instrumentos e signos – que se encontram pulverizados em
todos os elementos da cultura e são os elementos mediadores na relação
entre o homem e o mundo – são alcançados por meio das relações entre
os homens. No entanto, a relação destes não é de simples consumidores.
Os homens são produtores de linguagem. Eles criam novos sentidos e, ao
mesmo tempo, nova linguagem que os comuniquem. São criadores de
ferramentas e não simples usuários de ferramentas. Inclusive, porque o
sentido novo exige linguagem nova para sua expressão.

20 NEWMAN e HOLZMAN, 2002, p. 62.
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O ferramenteiro tem de criar a totalidade instrumento-e-resultado tal como o
poeta tem de criar significados enquanto cria o poema. Diferentemente do
usuário dos instrumentos da loja de ferramentas, que é definido e
predeterminado pelo comportamento particular de usar tais instrumentos que
são feitos para uma função particular (e também predeterminada), o
ferramenteiro não é definido nem predeterminado. Como produtor da totalidade
instrumento-e-resultado, o ferramenteiro é um mudador de totalidades
históricas. Ele está envolvido em atividade revolucionária (humano-histórica).21

Um dos mais férteis conceitos que encontramos na obra de Vygotsky
é, sem dúvida, o conceito de zona proximal de desenvolvimento (ZPD).
Utilizado pelo próprio autor em contextos e com significações diferentes,
ZDP é um conceito que, ao invés de submeter a sua compreensão a uma
formulação rígida, convida quem trava contato com ele à reflexão e ao
estabelecimento de novas relações. Vera de Vasconcellos e Jaan Valsiner
alertam que a compreensão do conceito, bem como de sua trajetória
histórica de multiplicidade de interpretações, poderia se esclarecer se
atentássemos para o fato de que ele foi desenvolvido por Vygotsky em
parte como recurso retórico na discussão com educadores seus
contemporâneos.22 Analisando a obra de Vygotsky, os autores apontam
três direções na formação desse conceito, tema retomado posteriormente
por Vera de Vasconcellos.

Naquela ocasião Vygotsky defendia o pressuposto de que, quando determinamos
o nível de desenvolvimento de uma criança, estamos lidando, pelo menos, com
dois níveis de desenvolvimento. O primeiro é o que chamou de nível atual (ou
real), que é resultado do ciclo de desenvolvimento já completado. O segundo é o
nível potencial, onde o desenvolvimento pode ser medido através da comparação
(contagem de diferença) da observação de situações, onde o sujeito realiza suas
ações sozinho e assistido por um adulto ou companheiro mais competente. Assim
sendo, a distância entre o nível de desenvolvimento atual e o nível de desenvolvimento
potencial seria o que chamou de zona de desenvolvimento proximal.23

21 NEWMAN e HOLZMAN, 2002, p. 62.
22 VASCONCELLOS e VALSINER, 1995.
23 VASCONCELLOS, 1998, p. 49.
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Embora a aparência dessa primeira formulação apresente um caráter
por demais instrumental, vale ressaltar que nela Vygotsky dialoga com os
testes de coeficientes de inteligência (Q.I.), hegemônicos então, e alerta
para o dinamismo contínuo do desenvolvimento. Chama a atenção dos
educadores para a existência de uma criança em movimento, da qual os
testes, as provas e tarefas escolares só eram capazes de registrar uma
imagem estática. Essa formulação avançou, posteriormente, em uma
segunda direção, que pode ser compreendida como uma generalização
da primeira, em que são destacados os seus aspectos qualitativos.

Vygotsky passa a dar ênfase aos aspectos qualitativos da capacidade da criança
resolver problemas, comparando seu desempenho em contextos mediados
socialmente, com contextos onde sua atuação é solitária. Nessa segunda fase,
encontramos, naquele autor, uma preocupação em lidar não só com questões
de avaliação de desempenho, mas também uma preocupação em ampliar tal
discussão para questões mais gerais relativas ao processo de desenvolvimento
global da criança no contexto imediato.24

Em ambos os casos, o que se destaca fortemente é a intenção de
Vygotsky de trazer para o centro da discussão o papel da mediação nos
processos de desenvolvimento/aprendizagem. A idéia é que é na interação
com o outro social que se desencadeiam processos de desenvolvimento e
que este, portanto, sempre terá lugar em contextos sócio-histórico-
culturais de mediação simbólica.

A terceira formulação para zona de desenvolvimento proximal me é
particularmente cara, pois a localiza no campo da brincadeira. A mediação
aqui não aparece apenas na figura de um interlocutor mais amadurecido,
mas também na forma de objetos culturais materiais ou imateriais:
brinquedos e brincadeiras. O ambiente onde tem lugar o ato de brincar
propicia que a criança invista em resoluções e comportamentos que por
certo encontrariam impedimento no mundo real, mas que têm acolhida
perfeita na situação de brincadeira. Ela lhe permite lançar mão de um
repertório de condutas extremamente ampliado em relação ao seu
comportamento habitual.

24 VASCONCELLOS, 1998, p. 50.
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 [...] o brinquedo cria uma zona de desenvolvimento proximal na criança. No
brinquedo, a criança sempre se comporta além do comportamento habitual de
sua idade, além de seu comportamento diário; no brinquedo é como se ela
fosse maior do que é na realidade. Como o foco de uma lente de aumento, o
brinquedo contém todas as tendências do desenvolvimento sob forma
condensada, sendo, ele mesmo, uma grande fonte de desenvolvimento.25

Essa formulação final de Vygotsky aponta a brincadeira como
promotora de áreas de desenvolvimento, como desencadeadora de processos
de ruptura em relação à conduta estabilizada e o arriscar de um novo
repertório que tem na brincadeira seu campo de experimentação ideal.

[...] a ZPD foi a extraordinária descoberta de Vygotsky da unidade adequada de
estudo para a compreensão das atividades exclusivamente humanas, mais
especialmente da aprendizagem e do desenvolvimento e sua relação e, com
isso, de praticamente todas as atividades “mentais”. Sua concepção de
metodologia levou-o a buscar uma unidade sócio-histórica (em vez de uma
unidade psicológica tradicional), uma unidade ancorada na existência de
homens e mulheres [...] isto é, uma unidade ancorada na história. [...] Ao
descobrir/criar a ZPD, ele praticou conscienciosamente a metodologia do
instrumento-e-resultado: descobriu a unidade de estudo “psicológica”
caracteristicamente humana, que, já se sabe, não é unidade psicológica
nenhuma, mas uma unidade sócio-histórica; ele descobriu a unidade
aprendizagem-e-desenvolvimento. Pois a ZPD nada mais é do que a unidade
psicológica (oposta a uma unidade ou paradigma) da história (não da psicologia)
e, portanto, o lugar da atividade revolucionária.26

A idéia de desenvolvimento sempre conviveu bem com a idéia de
um tempo cronológico, linear. Desenvolvimento sempre foi percebido
como a possibilidade ou capacidade de avançar dentro de certo percurso
contínuo e de certo modo previsível. No entanto, se nos concentramos
na idéia de zona de desenvolvimento proximal, damo-nos conta de que o
espaço referido por Vygotsky não é linear. A zona de desenvolvimento
proximal é um lugar de rupturas e experimentações; de movimento e
negociação nada pacífica entre o que é, o que está sendo e o que será. É
lugar de aprendizagem; de descoberta e invenção do novo. O tempo da zona

25 VYGOTSKY, 1998, p. 134-135.
26 NEWMAN e HOLZMAN, 2002, p. 82 (grifo dos autores).
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de desenvolvimento proximal é tempo de intensidade, de transformação. É
tempo aiónico, o que nos permite afirmar que a zona de desenvolvimento
proximal é o espaço da infância. Não da infância em uma escala linear em
que ela é começo, mas da infância referida como gênese do novo. Como
explosão primeira daquilo que ainda não é – mas está sendo, será.

[...] é na produção de atividade que ocorrem a aprendizagem e o desenvolvimento
– como marxista, ele [Vygotsky] entendia que a atividade de produzir era
inseparável do produto. [...] a expressão sociológica da ZPD, transformando as
próprias instituições que determinam a aprendizagem e o desenvolvimento de
um indivíduo – foi perdida em boa parte do trabalho contemporâneo
neovygotskyano. O conceito ativista, revolucionário e marxista de atividade foi
“domesticado” [...] Levar em conta a natureza social dos seres humanos –
como somos influenciados, determinados, moldados pela complexa rede de
instituições sociais e como interagimos com ela – sem questionar a capacidade
exclusivamente humana de transformar essas mesmas instituições (atividade
revolucionária) não nos distingue em quase nada das abelhas ou aranhas.27

A observação de Newman e Holzman é de suma importância, pois
não é raro observar no campo da Educação o uso do conceito de ZPD
aplicado a quaisquer propostas de atividade em contexto grupal, sem
atenção ao caráter daquilo que se está designando por atividade e, por
conseguinte, por interatividade. O caráter revolucionário da atividade
transformadora, por vezes, é deixado de lado e, em situações grupais,
institucionaliza-se a formação de usuários de ferramentas e coíbe-se de
forma drástica o surgimento de ferramenteiros. E estes são os prestidi-
gitadores que retiram de suas cartolas os novos sentidos do mundo, como
brincam as crianças.

Infância e BrincadeiraInfância e BrincadeiraInfância e BrincadeiraInfância e BrincadeiraInfância e Brincadeira

Mas consegui coisa mais importante: me tornei agente secreto. O Departamento
Especial de Investigações e Espionagem Olho de Gato achava-se instalado nos altos
do prédio situado na Praça da Liberdade, número 1458, em Belo Horizonte, Minas
Gerais, Brasil, América do Sul, Hemisfério Ocidental, Terra, Universo. Ou seja: no
forro da minha casa.28

27 NEWMAN e HOLZMAN, 2002, p. 90-91 (grifo dos autores).
28 SABINO, 1982, p. 72.
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Ao iniciar a temática ligada a jogo, brinquedo e brincadeira, convém
lembrar que essa discussão se insere, não somente, como também, no
universo das relações entre lazer/prazer, dever/trabalho, ou seja, essa questão
se expressa também nas tensões entre dever x prazer, lazer x trabalho.

Um dos primeiros teóricos a tematizar a questão do lazer, com farta
publicação ao longo de décadas, Joffre Dumazedier, ao final dos anos de
1950 elaborou a seguinte definição, que me parece apropriada para dar
início a essa abordagem:

O lazer é um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de
livre vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e entreter-se
ou, ainda para desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua
participação social voluntária ou sua livre capacidade criadora após livrar-se ou
desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e sociais.29

Alguns aspectos dessa definição merecem uma atenção especial. O
que primeiro observo é que Dumazedier caracteriza o lazer por uma
atividade ou conjunto de atividades – “conjunto de ocupações”. Logo, o
lazer, para esse autor, implica um “fazer”. O segundo ponto importante
se refere ao caráter eletivo da atividade – o lazer é de livre escolha. Em
seguida, Dumazedier elenca funções ou objetivos para essas atividades de
lazer: divertir-se, recrear-se, entreter-se, desenvolver informação ou
formação, óbvio, desde que não esteja diretamente ligada a atividade
produtiva, por isso ele emprega o termo “desinteressado”. De minha parte,
não consigo imaginar alguém interessado em alguma coisa de forma
desinteressada... Por fim, ele se aproxima do campo do trabalho.
Primeiramente, ao se referir à “participação social voluntária” – que nada
mais é senão uma designação outra para trabalho voluntário – e, em
segundo lugar, a desenvolvimento da capacidade criadora. Mas o toque
final é o mais importante: implica uma condição. O lazer só é possível
após o desembaraço dos deveres – trabalho e obrigações. Nessa formulação,
o lazer é quase um prêmio. Ou seja, o homo ludens parece só se justificar
a partir do homo faber.

29 VASCONCELLOS, 1998, p. 50.
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Não é à toa que o texto de Dumazedier dará especial atenção às
diferentes formas de lazer, a saber, às diferentes opções de atividades que
vinham sendo disponibilizadas a uma massa crescente de usuários de
estruturas e equipamentos de lazer. O autor se ocupa em refletir sobre a
nascente sociedade do lazer, ou, seja, a indústria do lazer.

Lazer é também sinônimo de ócio. E esta é uma palavra que, longe
de se aproximar do sentido de um fazer, é, antes de tudo, um não-fazer.
Um contraponto à idéia de produção e, portanto, sem nenhuma obrigação
de se vincular às idéias tão enriquecedoras de divertimento,
entretenimento ou recreação às quais Dumazedier faz referência. Muito
ao contrário. O Dicionário escolar da língua portuguesa emprega como
sinônimos, para o termo “ocioso”, as palavras “inútil” e “vadio” e define
“ociosidade” como “o vício de gastar o tempo inutilmente”.30

Compartilhando tais sentidos sócio-historicamente construídos, não
é de espantar os rumos que o jogo, o brinquedo e a brincadeira vêm
trilhando na contemporaneidade. Temos assistido à institucionalização
crescente do brincar em todos os seus níveis e quando o ócio vira negócio,
aquele passa a ter utilidade – ou seja, deixa de ser ócio.

Nunca se escreveu tanto sobre o brincar. A partir dos anos de 1980,
multiplicaram-se dissertações e teses, consolidaram-se linhas de pesquisa
em torno do tema. Surgiram instituições, como as brinquedotecas, e
profissionais “brinquedistas”. Expressões de uma ênfase na importância
da brincadeira? Temo que não. O geógrafo Yi-Fu Tuan afirma que a idéia
de preservação só emerge diante da iminência da morte.31 É claro que
Tuan tinha em mente ecossistemas ambientais quando proferiu tal
afirmação. No entanto, creio que a proposição de Tuan pode ser ponto de
partida para pensar a produção teórica sobre sistemas simbólicos em
desaparecimento e a brincadeira é uma dessas dimensões humanas em
perigo de extinção em uma sociedade na qual a produção e o consumo
tomam proporções cada vez maiores. O ato de brincar vem sendo a

30 BUENO, 1986, p. 790.
31 TUAN, 1980.
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expressão das crianças pequenas, cada vez menores, mais e ainda mais.
Em contrapartida, crescem as ofertas de brinquedos que se podem possuir,
de lugares instituídos para brincadeira que podem ser visitados, parques
temáticos e toda sorte de modelos de condutas pré-formatados ao qual
chamam brincadeiras que vão, gradativamente, ocupando o lugar da
experiência genuína e revolucionária do ato de brincar. Um universo de
aparência lúdica, repleto de utilidade no mundo real.

O brincar rompe com o que é real, institui um universo novo de
possibilidades e, exatamente por isso, permite um repertório inusitado.
Não é o real, mas dialoga com o real e o faz a partir de uma gama ampliada
de condutas.

No brinquedo a criança opera com significados desligados dos objetos e ações
aos quais estão habitualmente vinculados; entretanto, uma contradição muito
interessante surge, uma vez que no brinquedo ela inclui, também, ações reais
e objetos reais. Isso caracteriza a natureza de transição da atividade do brinquedo:
é um estágio entre as restrições puramente situacionais da primeira infância e
o pensamento adulto, que pode ser totalmente desvinculado de situações reais.32

Acerca da característica de a brincadeira romper com o real e instaurar
nova realidade, Sigmund Freud estabeleceu um paralelo entre o brincar e a
função poética, referindo-se à não-literalidade do brincar.

Acaso não poderíamos dizer que ao brincar toda criança se comporta como um
poeta, pois cria um mundo próprio, ou melhor, reajusta os elementos de seu
mundo de uma nova forma que lhe agrade? Seria errado supor que a criança
não leva esse mundo a sério: ao contrário, leva muito a sério a sua brincadeira
e despende na mesma muita emoção. A antítese de brincar não é o que é sério,
mas o que é real.33

Na obra de Winnicott, os caminhos do brincar e do viver surgem
como conceitos intimamente implicados; o ato de brincar está no eixo
constitucional do sujeito, na edificação das estruturas que possibilitam o
viver criativo; o brincar não é apenas uma das formas de manifestação
cultural, mas sim, ele mesmo, o lugar da gênese dos processos culturais:

32 VYGOTSKY, 1998, p. 129-130.
33 FREUD, 1976, p. 149 (grifo do autor).
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É no brincar, e somente no brincar, que o indivíduo, criança ou adulto, pode
ser criativo e utilizar sua personalidade integral: e é somente sendo criativo que
o indivíduo descobre o eu.34

O autor destaca a necessidade de estabelecimento de uma atitude
social positiva com respeito ao brincar. Uma atitude que inclua o
reconhecimento de que o brincar, por se encontrar na linha divisória
entre o subjetivo e o objetivamente percebido, é sempre passível de se
tornar assustador. Brincar é uma atividade precária, que se equilibra em
uma linha tênue. A estruturação de regras cada vez mais complexas é
resultante da necessidade de prevenir – sem, contudo, jamais fazê-lo por
completo – a precariedade do brincar.

Johan Huizinga foi um dos primeiros autores a tratar o jogo e a
brincadeira como um fenômeno da cultura, reconhecendo sua função
significante. Destacou o aspecto voluntário, a existência de regras que
tornam o ato de brincar diferente da vida cotidiana e a necessidade de um
espaço e tempo para que este se efetive como

[...] uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro dos limites de
tempo e espaço, segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente
obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento
de tensão ou alegria e de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana.35

Já Michel Maffesoli dá ênfase à dimensão não-produtiva do brincar,
ao encerramento do jogo em si mesmo, ao aspecto trágico que lhe é
inerente. O trágico é aí tomado como a consciência de que todas as
situações e atitudes se esgotam no momento de sua realização, no seu
tempo presente, na representação, tudo que se esgota no seu parecer.
Nesse sentido, o brincar e o jogo são fios condutores da vida cotidiana e,
ao mesmo tempo, os pólos de resistência às várias imposições do real.

O trágico ou o sentimento do ciclo estão profundamente enraizados, ao mesmo
tempo nas representações e nas minúsculas atitudes práticas das massas
populares. [...] Nossa caminhada é a da angústia humana, e é justamente

34 WINNICOTT, 1975, p. 80.
35 HUIZINGA, 1996, p. 33.
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porque esta atormenta incessantemente tanto o indivíduo como o corpo social
que é necessário parecer mascarado; o sentimento da aparência não possui
outras origens.36

Roger Callois busca em seu trabalho uma descrição e classificação
para os jogos, reconhece neles as diferentes dimensões humanas e propõe
categorias como “competição” (agon), “sorte” (alea), “representação”
(mimicry) e “vertigem” (ilinix)37.  Jean Marie Lhôte (1976) também
propôs categorias para classificação dos jogos, mas o fez a partir do uso do
espaço e a função desses jogos. Interessante em seu trabalho é a atenção
que dá ao aspecto da precariedade do jogo. Destacando-a, relacionou a
cada categoria de jogo uma conduta a que chamou de antijogo – o fator
que desestabiliza a brincadeira e que é diferente a cada estrutura de jogo.38

É de uso comum na atualidade a associação das idéias de jogo e
brincadeira à idéia de criança. Como se o imenso patrimônio cultural dos
jogos servisse apenas às atividades das crianças. Mas nem sempre foi assim.
Na verdade, os jogos, como as demais atividades sociais, eram partilhados
por toda a comunidade e a idéia de infância como um período apartado
da vida não tem mais que poucos séculos de existência.

Na sociedade antiga o trabalho não ocupava tanto tempo do dia nem tinha
tanta importância na opinião comum; não tinha o valor existencial que lhe
atribuímos há pouco mais de um século. Por outro lado, os jogos [...] formavam
um dos principais meios de que dispunha uma sociedade para estreitar seus
laços coletivos.39

Brincar, como atividade que se estabelece no seio das relações sociais,
sempre foi das mais significativas formas de expressão da cultura. Guardava
uma estreita ligação com as festas comunitárias, com a praça pública e,
mais que simples celebração, demarcava uma visão de mundo.

Na sua base, encontram-se constantemente uma concepção determinada e
concreta do tempo natural (cósmico), biológico e histórico. Além disso, as

36 MAFFESOLI, 1984, p. 109.
37 CALLOIS, 1991.
38 LHÔTE, 1976.
39 ARIÈS, 1981, p. 94.
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festividades, em todas as fases históricas, ligaram-se a períodos de crise, de
transtorno, na vida da natureza, da sociedade e do homem. A morte e a
ressurreição, a alternância e a renovação constituíram sempre os aspectos
marcantes da festa.40

Bakhtin reforça a tese de que não é possível penetrar a cultura
popular sem considerar essa dualidade, presente entre as formas de
manifestação sérias e cômicas, sagradas e profanas, oficiais e não-oficiais.
Havia uma relação muito próxima entre a cerimônia religiosa comunitária
e o jogo, que fazia parte de seu ritual. O jogo, com o tempo, afastou-se de
seu sentido religioso original e perdeu seu caráter comunitário.
Simultaneamente, tornou-se privado e profano. Ao longo desse processo,
o ato de brincar foi sendo, aos poucos, legado às crianças. O repertório de
brincadeiras infantis é o conjunto de manifestações da sociedade dos
adultos que foi posto de lado e dessacralizado.

Com o advento da Modernidade, o trabalho ganhou uma representação social
até então inexistente. A nova moralidade – fruto da Reforma Protestante –
relacionou o brincar ao ócio e o ócio só era permitido à infância, mesmo
assim sob séria vigilância e restrições. Brincar virou coisa de criança. Os
jogos tradicionais foram a herança deixada à criança moderna. Essa criança
que inaugurou a infância. Esses velhos brinquedos que já haviam ligado o
homem a si mesmo, que já haviam decodificado o passado e o futuro, já
haviam cumprido a função de aproximar o homem de Deus e, dessacralizados
e esvaziados de seus conteúdos originais, se ofereciam como suporte às
brincadeiras infantis.41

Atualmente, ganha visibilidade a preocupação de educadores com a
temática da brincadeira e a constatação de que o brincar vem
desaparecendo em uma sociedade que não percebe valor em uma
atividade que, esgotando-se em si mesma, não produz. Diz-se: “Essas
crianças não brincam!” Talvez o maior ganho ao olhar para o jogo pré-
moderno seja constatar a existência de um tempo e lugares destinados à
brincadeira. Brincar carece de tempo e espaço e estes estão se reduzindo
no mundo contemporâneo.

40 BAKHTIN, 1993, p. 8.
41 VASCONCELLOS, 2003, p. 31.
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Brincar é romper com a realidade e instaurar um novo domínio: O
domínio da brincadeira. Por si só isso já define a regra existente em
qualquer brincadeira, por menos estruturada que seja. Desse modo, o
oposto de brincadeira não é aquilo que é sério. Brincar é muito sério. O
oposto da brincadeira é o que é real. Essa proposição, nem sempre de
fácil compreensão no mundo adulto, é extremamente clara entre as
crianças. Há uma fórmula no jogo infantil que indaga, ao definir as regras
de um jogo: “é à vera ou à brinca?”. Se for “à brinca”, ou seja, de
brincadeira, joga-se, perde-se, ganha-se e, ao final, todos voltam para casa
com o mesmo número de brinquedos que tinham antes (bolas de gude,
figurinhas etc.). Mas se for “à vera”, ou seja, de verdade, ao final retornarão
apenas com os brinquedos que conquistaram com seus desempenhos.
Poderão ganhar ou perder de verdade.

Essa observação encaminha uma outra reflexão importante sobre
o brincar. A brincadeira não se caracteriza por uma atividade. A brincadeira
se caracteriza por uma atitude. A atitude é transformadora da atividade.
Muitas atividades consideradas como brincadeira podem, em verdade,
configurar-se como trabalho se for essa a atitude que se emprestar à ativi-
dade. Ou seja, a obrigatoriedade de um resultado, de uma produção. E
outras, que poderiam ter as características produtivas do trabalho, mas das
quais foram retiradas tais exigências, podem se constituir como brincadeira.

Alguns autores, como Tizuko Kishimoto, insistem em que a
brincadeira é marcada pelos signos do riso e pelo prazer.42  Eu, mais em
conformidade com Winnicott, destaco aqui a questão da precariedade do
brincar, uma vez que essa atitude é interna e passível de desaparecer a
qualquer momento. Além do mais, a brincadeira nem sempre é riso –
pode ser susto, pode ser medo. A medida da suportabilidade do brinquedo
é absolutamente imprevisível. A criança que brinca de monstro e usufrui
o medo dessa brincadeira em seu espaço transicional pode extrapolar
essa condição e exasperar-se verdadeiramente.

42 KISHIMOTO, 1994.
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Outro aspecto importante da brincadeira é o seu caráter não-
produtivo. Brincar não produz! O que não significa que não haja produção
de linguagem, conhecimento, subjetividade na brincadeira. O que não
existe é a obrigatoriedade com a produção e é isso que a difere
profundamente do trabalho. Brinca-se para brincar, simplesmente. E,
como não existe um resultado a ser atingido, a brincadeira se caracteriza
por sua flexibilidade. Todas as fórmulas de brincar podem ser
consensualmente transformadas no sentido de atender às necessidades
dos sujeitos que brincam.

Dessa característica deduz-se a próxima – o brincar é eletivo.
Ninguém pode obrigar ninguém a brincar. É um processo que só tem
lugar se for de livre escolha e se puder ser exercido sob o controle dos
próprios sujeitos.

Sintetizando, o ato de brincar carece de um tempo, de um espaço,
de livre escolha, de regulação interna, de flexibilidade. Tudo isso para
que possa se instaurar sob o domínio da não-literalidade, ainda que
para tanto precise suportar a precariedade desse equilíbrio. Se
pudéssemos eleger dentre estas uma característica sem a qual o brincar
perde completamente a sua identidade, sem dúvida escolheríamos a
“não-literalidade”. A principal característica do brincar é ser ruptura
com o real. Não uma ruptura que abandona o terreno e mergulha no
si-mesmo como a loucura. Mas aquela que rompe o estabelecido para
fundar o novo. Ainda que de forma precária. Ainda que sem revelar
respostas eficazes, produtivas.

Nesse ângulo, o brincar é o contexto da infância. O ato de brincar é
de domínio infantil. Não porque seja exclusividade das criancinhas. Mas
porque é a conduta criativa que possibilita ao homem reinaugurar-se
infinitamente. Essa ponte, o próprio Winnicott já havia assinalado quando
afirmou a vinculação entre brincar e viver e tomou a saúde mental como
a capacidade para o brincar e o viver criativo.
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NarrativaNarrativaNarrativaNarrativaNarrativa

Ele me viu trabalhando, sentada junto à janela.
Eu costurava palavras e não percebi quando ele se aproximou.

Ficou assistindo àquele momento íntimo em silêncio,
Enquanto eu emendava retalhos de substantivos concretos.

Não sei por quanto tempo ele me observou.
Só o vi quando espetei o dedo na agulha:

Uma gota do meu sangue pingou sobre a costura
E tingiu de vermelho um adjetivo para saudade.

Levei o dedo à boca para suster o sangue.
Ele sorria e me chamou de artista.

Atônita, vi o mar do seu olhar varrer tudo ao redor.

– Fiquei sem palavras.43

Em 1936, o filósofo Walter Benjamin produziu uma das mais tocantes
e profundas reflexões sobre a arte de narrar. A humanidade havia, há pouco
mais de uma década, entrado finalmente no século XX e o fez pelas mãos da
Primeira Grande Guerra. O impacto desse evento sobre a experiência
humana foi de grande magnitude. O autor destaca que os homens
retornaram da guerra incapazes de comunicar suas experiências. Esta se
tornou incomunicável. Gradativamente, ficamos mais pobres em
experiências comunicáveis e a arte de narrar, que se construiu assentada na
possibilidade humana de comunicação da experiência, entrou em extinção.

Para ilustrar o arquétipo do narrador, Benjamin lançou mão de
duas imagens complementares: a do viajante que conhece muitos lugares
do mundo e a do mestre de ofício estabelecido em um único lugar, o qual
conhece em profundidade. Essas figuras, verso e reverso de uma mesma
moeda – jovem aprendiz tornado mestre, mestre que já foi aprendiz em
terras distantes – marcam o encontro entre as gerações. Para Benjamin, a
fonte dos narradores é a experiência passada de uma geração a outra geração.

A mim, apetece dizer que essa imagem retrata um só personagem
registrado em dois momentos diferentes do tempo: o velho mestre
encontra a si mesmo na juventude e reconta para si a vida vivida e, senhor

43 VASCONCELLOS [s.d.].
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do passado, é capaz de reinterpretá-la à luz das possibilidades de futuro
que foram abortadas no passado, mas que ainda se encontram aí na
fresta do tempo em estado germinal. Ao gosto winnicottiano, poderia
dizer que a narrativa acontece em um tempo transicional, onde passado
e futuro se tocam no presente e se transformam mutuamente.

A narração tem um sentido prático. Ela traz uma moral ou
ensinamento sobre a existência ou ainda alguma referência útil à vida
cotidiana. O narrador é bom conselheiro. No entanto, na medida em que
nossas experiências deixaram de ser comunicáveis, aconselhar tornou-se
algo obsoleto.

Ela [a narrativa] tem sempre em si, às vezes de forma latente, uma dimensão
utilitária. Essa utilidade pode consistir num ensinamento moral, seja numa
sugestão prática, seja num provérbio ou numa norma de vida – de qualquer
maneira, o narrador é um homem que sabe dar conselhos. Mas se “dar conselhos”
parece hoje algo antiquado é porque as experiências estão deixando de ser
comunicáveis. Em conseqüência não podemos dar conselhos nem a nós mesmos
nem aos outros. Aconselhar é menos responder a uma pergunta que fazer uma
sugestão sobre a continuação de uma história que está sendo narrada.44

Narrar é artesanal. Tem o ritmo e a cadência do tempo do trabalho
manufaturado. Dar conselhos é sugerir um rumo para uma história que
está sendo contada. E a beleza da narrativa, Benjamin a encontrava no tom
nostálgico daquilo que estava desaparecendo e que se desenvolvera junto
com as formas de produção que ora também se encontravam em declínio.

[...] a alma, o olho e a mão estão inscritos no campo. Interagindo, eles definem
uma prática. Essa prática deixou de nos ser familiar. O papel da mão no
trabalho produtivo tornou-se mais modesto, e o lugar que ela ocupava durante
a narração está agora vazio.45

[...] podemos ir mais longe e perguntar se a relação entre o narrador e sua
matéria – a vida humana – não seria ela própria uma relação artesanal. Não
seria a sua tarefa trabalhar a matéria-prima da experiência – a sua e a dos
outros – transformando-a num produto sólido, útil e único?46

44 BENJAMIN, 1994, p. 200 (grifo do autor).
45 BENJAMIN, 1994, p. 220.
46 BENJAMIN, 1994, p. 221.
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Ao mesmo tempo em que a narrativa tornou-se arcaica, a
consolidação do capitalismo e da imprensa destacou a informação como
forma privilegiada de comunicação. O saber que vinha de longe dispunha
de uma autoridade, ainda que não fosse controlável pela experiência. A
informação, ao contrário, necessita de imediata confirmação.
Recebemos inúmeras informações todos os dias e somos cada vez mais
pobres em histórias surpreendentes. Isso porque a informação já vem
acompanhada de explicação e boa parte da arte de narrar está calcada
na ausência de explicação.

O que se coloca em pauta nesse caso é a questão da autoria. A
narrativa deixa espaço ao ouvinte/leitor para produção de explicações e
interpretações. Desse modo, o ouvinte torna-se autor porque é produtor
de sentidos do que está sendo narrado. A arte de narrar corresponde
então ao lado épico da realidade e seu valor é atemporal porque nela está
guardado o espaço para o novo, para a reinterpretação, ao passo que a
informação é completamente acabada: “O conselho tecido na
substância viva da existência tem um nome: sabedoria. A arte de narrar
está definhando porque a sabedoria – o lado épico da verdade – está
em extinção”.47

A narrativa floresceu no meio artesão. Um tempo em que o tempo
não contava. Hoje, nada que não possa ser abreviado parece ter valor. Foi
na experiência humana da morte que a eternidade sempre encontrou
sua fonte. No momento da morte, a sabedoria do homem e sua existência
assumem pela primeira vez uma forma capaz de ser comunicada. A
autoridade do moribundo: a origem da narrativa está nessa autoridade.

É no momento da morte que o saber e a sabedoria do homem e, sobretudo sua
existência vivida – e é dessa substância que são feitas as histórias – assumem
pela primeira vez uma forma transmissível [...] a morte é a sanção de tudo o
que o narrador pode contar. É da morte que ele deriva sua autoridade. Em
outras palavras: suas histórias remetem à história natural.48

A própria matéria-prima da narrativa é a experiência humana. É
sobre ela que se dá o exercício artesanal do narrador, que transforma a

47 BENJAMIN, 1994, p. 200-201
48 BENJAMIN, 1994, p. 207-208.
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sua própria experiência e a dos demais em algo útil para os outros. É,
portanto, um mestre e um sábio.

[...] o narrador figura entre os mestres e os sábios. Ele sabe dar conselhos: não
para alguns casos como o provérbio, mas para muitos casos, como o sábio. [...]
Seu dom é poder contar sua vida; sua dignidade é contá-la inteira. O narrador
é o homem que poderia deixar a luz tênue de sua narração consumir
completamente a mecha de sua vida. [...] O narrador é a figura na qual o justo
se encontra consigo mesmo.49

Não perco de vista que Benjamin se manteve em interlocução não
apenas com Adorno ou Brecht, mas também com teólogos como Gershon
Sholen.50 E é por meio de Sholen que busco compreender a metáfora que
Benjamin constrói logo ao início do texto das famosas teses da história: a
imagem do enxadrista-anão-teologia que, escondido sob a mesa e oculto
em um jogo de espelhos, guia o boneco-mecanismo-materialismo-
histórico em seus lances exitosos sobre o tabuleiro de xadrez.51

A figura do narrador desenhada por Benjamin, um encontro entre
o justo e o sábio, muito se aproxima da imagem do tzadiki. É oportuno
pensar que essa figura inspira a Benjamin, pela radicalidade de sua
narrativa, um modelo ao historiador-materialista-histórico. A figura do
tzadik pode ser mais bem compreendida por meio do anedotário citado
por Sholem: “Eu não fui ao Maguid de Mesritch para aprender dele a Torá,
mas para observar como ele amarra o cordão dos seus sapatos”.52 A Torá
transpira em todos os gestos do tzadik. Até os mais singelos.

Assim é o narrador em Benjamin, sua narrativa é sua vida completa.
O narrador é aquele que professa. E professar é um verbo que tem o
sentido não apenas de reconhecer publicamente, confessar, propagar,
mas é também de pôr em prática. Ou seja, converter a vida em narrativa
e a narrativa em vida.

Não enxergo, contudo, uma dimensão religiosa nessa interface da
figura do narrador e do tzadik ou no apelo à função messiânica do

49 BENJAMIN, 1994, p. 221.
50 SHOLEN, 1995.
51 BENJAMIN, 1994.
52 SCHOLEM, 1995, p. 380-381.
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historiador comprometido com o materialismo-histórico. Benjamin, a
meu ver, constrói suas proposições lançando mão de diferentes elementos
da cultura, não descuidando de suas possibilidades a despeito de suas
contradições inerentes. Nisso reside a força de síntese de seu trabalho.

Perceber retratado na figura do narrador o arquétipo do professor
não é recurso de interpretação. O próprio Benjamin diz isso e o faz com
todas as letras. No entanto, ele utiliza para tal a palavra “mestre” e, isso
sim, é passível de interpretação. Porquanto que ser mestre está além da
tarefa de ensinar. Aquele que exerce o ofício de ensinar a outros pode vir
a ser um mestre. Mas o simples fato do exercício desse ofício não o torna
um deles. Isso porque o mestre não ensina algo. O conteúdo de sua
narrativa é a totalidade de sua experiência. É ele próprio. Sua vida, que é
entregue incondicionalmente ao banquete dos bárbaros – para que
devorem tudo e que disso possa resultar algo de decente.

Pobreza InfantilPobreza InfantilPobreza InfantilPobreza InfantilPobreza Infantil

Os bens do poeta: um fazedor de inutensílios, um travador de amanhecer, uma
teologia do traste, uma folha de assobiar, um alicate cremoso, uma escória de
brilhantes, um parafuso de veludo e um lado primaveril.53

O desenvolvimento da técnica se sobrepôs ao homem, gerando uma
nova miséria. Por outro lado, proliferam os discursos que se dão sobre as
pessoas e não entre as pessoas. Essa pobreza de experiências é apenas
parte de uma grande pobreza que se funda no fato de a experiência não
vincular mais aos homens o seu próprio patrimônio cultural.

Nossa pobreza de experiências é apenas uma parte da grande pobreza que
recebeu novamente um rosto, nítido e preciso como um mendigo medieval.
Pois qual o valor de nosso patrimônio cultural, se a experiência não mais o
vincula a nós?54

53 BARROS, 2002, p. 31.
54 BENJAMIN, 1994, p. 115.
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É o momento que antecede uma nova Renascença, pois essa pobreza
não é privada e sim coletiva. O que se coloca então é o surgimento de uma
nova barbárie. Aqui, o termo tem uma conotação positiva, pois, por
bárbaro entende-se esse novo homem que tem de construir o real partindo
de pouco ou nada. A linguagem que está presente nas novas criações não
serve à descrição do real e sim à sua transformação. Tem força construtiva

Essa pobreza de experiências não é mais privada, mas de toda a humanidade.
Surge uma nova barbárie [...] Um conceito novo e positivo de barbárie. Pois o
que resulta para o bárbaro dessa pobreza de experiência? Ela o impele a andar
para frente, a começar de novo, a contentar-se com pouco, a construir com
pouco [...] Sua característica é uma desilusão radical com o século e ao mesmo
tempo uma total fidelidade a esse século.55

O espaço burguês está cheio de rastros. É um espaço preenchido
onde não há nada a ser criado, muito ao contrário, é um espaço que
submete quem o penetra, obrigando-o a hábitos condizentes com o espaço
e seus objetos.

Os homens de hoje não aspiram a novas experiências, mas sim a
se livrarem de toda experiência e ostentar sua pobreza, de forma a que
algo novo possa surgir a partir desse pouco, ou desse vazio. O homem
contemporâneo vive uma existência em que cada episódio se encerra
em si mesmo.

Pobreza de experiência: Não se deve imaginar que os homens aspirem a novas
experiências. Não, eles aspiram a libertar-se de toda experiência, aspiram a
um mundo em que possam ostentar tão pura e tão claramente sua pobreza
externa e interna, que algo de decente possa resultar disso. Nem sempre eles
são ignorantes ou inexperientes. Muitas vezes podemos afirmar o oposto: eles
“devoraram” tudo, a “cultura” e os “homens”, e ficaram saciados e exaustos.56

Na figura do novo bárbaro, encontro a síntese da posição
benjaminiana. A consciência da necessidade de uma nova infância. Não
como um novo período de renascimento da humanidade em um mundo

55 BENJAMIN, 1994, p. 115-116.
56 BENJAMIN, 1994, p. 118 (grifo do autor).
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desencantado; mas como o modelo mesmo de uma nova racionalidade
fundada na pobreza das certezas e aberta às rupturas necessárias para
encontrar não o conforto das novas respostas, mas sim a inquietação das
novas perguntas. É no filósofo Leandro Konder que encontro uma bela
exposição da racionalidade despossuída de Benjamin:

Empenhado no desenvolvimento de uma razão capaz de se abrir constantemente
para o “novo”, capaz de se submeter a uma permanente revisão autocrítica,
capaz de se enriquecer a cada instante numa ligação profunda e ininterrupta
com a vida. E talvez seja esse o aspecto filosoficamente mais instigante do
legado de Benjamin: sua fascinante aventura espiritual na busca apaixonada
por um novo conceito de razão. [...] uma razão que se pretende questionadora
e autoquestionadora em regime de tempo integral é, para si mesma, uma
questão em aberto, uma questão que jamais pode ser resolvida [...] Para não
ser levada, inadvertidamente, a subestimar a riqueza de algum movimento
novo, vindo de fora da sua área, ela precisa estar sempre disposta a abrir mão
de qualquer patrimônio seu, próprio, numa vocação de pobreza ainda mais
radical que a de São Francisco de Assis.57

Nesse novo bárbaro enxergo a infância. Essa infância de tempo
aiónico, essa infância do limiar da emergência do novo, essa infância
da brincadeira.

Onde o Bárbaro e o Sábio se EncontramOnde o Bárbaro e o Sábio se EncontramOnde o Bárbaro e o Sábio se EncontramOnde o Bárbaro e o Sábio se EncontramOnde o Bárbaro e o Sábio se Encontram

Iniciei este artigo trazendo para a cena uma imagem mitológica,
ancestral: Ouroboros. Agora é momento de tentar abocanhar a própria
cauda e reunir infância e narrativa em um único elo.

Em um jogo criativo que estabelecesse uma rede de oposições ou
de complementaridades, poderia arriscar a afirmativa de que a infância é
a criança, onde a narrativa é o ancião. Que a infância é o novo bárbaro,
onde a narrativa é a velha sabedoria. Que a infância é pobreza infinita,
onde a narrativa é riqueza de experiência. Que a infância é explosão criativa,

57KONDER, 1988, p. 106-107 (grifo do autor).
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onde a narrativa é transmissão cultural. Que uma é movimento e a outra
a busca à estabilidade.

Ambas estão inscritas no tempo, na aprendizagem e no brincar: O
tempo da infância é aiónico. O tempo da narrativa é cronológico. Infância
está na zona de desenvolvimento proximal, ou seja, no limiar do novo, e
narrativa, no limiar da morte. A brincadeira da infância é o novo; já o
brincar da narrativa se encontra no “de novo”.

Mas como narrar de novo? Há como narrar de novo? Não seria cada
narrativa, ela mesma, uma atualização? Não se imporia como um novo?
Não seria ela a explosão criativa, o ponto onde o ancião e o bárbaro se dão
as mãos? Se cada narrativa anuncia a morte, cada nova narrativa explode
em vida nova, nova possibilidade, nova interpretação. E onde se encontram
infância e narrativa, o novo bárbaro e o velho sábio? Eu diria: – eles habitam
o professor. São dimensões constituintes do ser/estar professor no
mundo. São a fonte que alimenta o seu saber e o seu fazer.

Quando a infância é amiga da experiência, longe de ser uma fase a ser superada,
ela se torna uma situação a ser estabelecida, atendida, alimentada, sem importar
a idade da experiência.58

No encontro do sábio e do bárbaro, não é o sábio que aconselha o
bárbaro. Ou seja, não é a narrativa que se impõe à infância, mas, justamente
o oposto. É a narrativa que se deixa fecundar pela infância e gera narradores
grávidos do novo.

58 KOHAN, 2003, p. 244-245.

i A figura do tzadik pode ser compreendida no contexto do movimento hassídico, uma das
correntes da mística judaica de tradição cabalista. Esse novo ideal de chefe ou líder
religioso difere do modelo tradicional do judaísmo rabínico, ou seja, aquele que atribui
a liderança a alguém por seu conhecimento e estudo contínuo da Torá (o Pentateuco). No
tzadik, ao contrário, é sua própria vida, e não seu conhecimento, que empresta valor
religioso à sua personalidade. Desse modo, o que se perde em racionalidade, ganha-se
em eficácia, uma vez que o tzadik torna-se a encarnação viva da Torá (SHOLEM, 1995).
Ou seja, ele é a encarnação viva daquilo que professa.
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Adriana Mabel Fresquet

Arte (verbete)1

– Uma coisa que me agrada. Maria Dolores (5)
– Uma coisa que primeiro você pensa e depois você desenha. Maria Sol (6)

– Uma expressão que te sai do corpo e o desenhas em uma folha. Milagros (6)
– Quando a gente sente a imaginação. Agustina (7)

– Algo que te sai da mente para ir para os quadros. Belén (7)
– É fazer coisas de mentira, com papelão. Virginia (7)

– O sentimento em um homem. Manuel (9)
– Algo para pensar e deixar voar a tua imaginação. Martina (9)

– Um mundo de ficção. Cecilia (10)
– O que te sai do coração para expressar. Fernando (10)

– O fluir das idéias. Gianfranco (11)

Essas definições de arte formuladas por crianças nos aproximam
da experiência da arte vivenciada na escola. Há algo de sensações,
emoções, sentimentos e conceitos nessas falas. Espontaneamente, elas
encontraram uma forma de dizer para o mundo adulto que arte não
tem apenas que ver com uma ou outra dimensão humana, mas com
todas e ao mesmo tempo.

Em relação com isso, a Psicologia russa tem ensinado que se deve
evitar a pesquisa fragmentando o ser humano. Nesse sentido, diversos
autores propõem estudar o todo não por partes como categorias, mas
por unidades de análise, isto é, pela parte menor de um todo, no qual
podemos encontrar todas as características dele. Por exemplo, se se tratasse
da água, não estaríamos estudando o hidrogênio e o oxigênio e sim uma
molécula de H

2
O, que é a parte menor em que podemos dividir a água,

conservando a característica da água. Para I. Bozhovich, discípula de
Vigotski, pesquisadora sobre as questões relativas à personalidade, iniciadas
pelo mestre, a unidade de análise entre o eu e a realidade só pode ser a

1 KATZ, 2006, p. 18.
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vivência.2  E é disso que trata este texto, das possibilidades de tornar as
aulas verdadeiras vivências artísticas. Não interessa sobre qual conteúdo
tratem. Sempre é possível introduzir a magia das artes em suas diversas
formas para formar hábitos, gosto, conhecimentos, alfabetizar emoções
e sensações no contexto da história e da cultura.

A natureza oferece uma sinfonia de possibilidades para as artes. Na
forma que as nuvens se encontram e desencontram; na música da água
que cai; no ritmo do andar dos animais; nas cores da manhã ou das asas de
uma borboleta que desenha delicadas figuras com seu vôo. Precisamos
sensibilizar os sentidos, descobrir que “os olhos têm raízes no corpo inteiro”,
como afirma Bartolomeu Campos de Queirós, e regá-las de possibilidades
artísticas na própria sala de aula.

As artes estabelecem pontes entre a natureza e a cultura e é nessa
ponte que a Educação Infantil pode encontrar um espaço que é paralelo
entre a realidade e a fantasia para criar, inventar e “fazer arte” na escola.

PPPPPor Que Aror Que Aror Que Aror Que Aror Que Ar ttttte na Infância? A Ve na Infância? A Ve na Infância? A Ve na Infância? A Ve na Infância? A Voz de Bacoz de Bacoz de Bacoz de Bacoz de Bachelarhelarhelarhelarhelarddddd

Um excesso de infância é um gérmen de poema.3

Para Bachelard, nós burlaríamos de um pai que por amor ao filho
fosse dependurar a lua. Mas o poeta, não. Ele sabe que se trata de um
gesto da infância. Toda criança sabe que a lua, esse belo rosto iluminado,
faz caretas e sorrisos, a cada noite, em um papo secreto e íntimo. Por isso,
as imagens da infância, as que uma criança cria, ou as que um poeta nos
diz que uma criança tem criado, são provas contundentes da infância
permanente. São imagens da solidão e falam da continuidade dos sonhos
da criança com os sonhos do poeta, do artista.

Tomamos o conceito de infância segundo a leitura de um Bachelard
noturno, como alguns preferem ao se referir ao escritor, em sua escrita
mais poética. Para o autor, as solidões de criança deixam algumas marcas

3 BACHELARD, 1997, p. 152.
2 BOZHOVICH, 1976.
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inesquecíveis, que não se apagam nunca mais. Toda a vida está sensibilizada
pelos sonhos poéticos que conhece o preço da solidão. Crianças só
conhecem a desgraça pelo homem, porque na solidão toda criança pode
distender suas penas. Para o poeta, toda criança sente-se filho do cosmos,
quando o mundo adulto a deixa em paz.

E é assim como toda criança, em solidão, conhece a felicidade de
sonhar o que será, mais tarde, a felicidade de todo poeta. Bachelard convoca
a Psicanálise a convidar a “poeticoanálise” para nos ajudar a construir em
nós, adultos, solidões liberadoras. A “poeticoanálise” deveria nos devolver
todos os privilégios da imaginação. E afirma: “Toda nossa infância deve
ser imaginada de novo”.4 Ao fazê-lo, teremos chances de voltar a encontrá-
la na própria vida de nossos sonhos de criança solitária.

Na infância, o sonho nos dava liberdade, afirma Bachelard,
sonhávamos com a liberdade. Hoje, seguimos sonhando com a liber-
dade como quando éramos crianças. E faço nossa a sua pergunta
que reproduzo, não para responder a ela, mas para fazê-la e refazê-la
uma e outra vez: fora a liberdade de sonhar, que outra liberdade
psicológica temos?

ArArArArAr ttttte na Escola: Caminhar em Busca do “Entre” o Re na Escola: Caminhar em Busca do “Entre” o Re na Escola: Caminhar em Busca do “Entre” o Re na Escola: Caminhar em Busca do “Entre” o Re na Escola: Caminhar em Busca do “Entre” o Real e oeal e oeal e oeal e oeal e o
Imaginár ioImaginár ioImaginár ioImaginár ioImaginár io

A criança quer puxar alguma coisa e torna-se cavalo, quer brincar com areia e torna-se
padeiro, quer esconder-se e torna-se bandido ou guarda.5

Para Lev Semenovich Vigotski, a imaginação não é um “divertimento
caprichoso do cérebro”; antes, ela é uma ”função vitalmente necessária”.6

O mestre orshano propõe quatro formas de demonstrar a ligação entre
imaginação e realidade.

4 BACHELARD, 1997, p. 151.
5 BENJAMIN, 2005, p. 93
6 VIGOTSKI, 2000, p. 15.
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A primeira forma de vinculação entre fantasia e realidade “consiste
em que toda elucubração se compõe sempre de elementos tomados da
realidade, extraídos da experiência anterior do homem”.7  Daí formula a
primeira lei da função imaginativa, que afirma que a atividade criadora da
imaginação encontra-se em relação direta com a riqueza e variedade da
experiência acumulada pelo homem, porque ela constitui o material com
o qual erigirá os edifícios da fantasia.;“Quanto mais rica seja a experiência
humana, tanto maior será o material de que dispõe essa imaginação”.8

As implicações pedagógicas dessa primeira lei são tão diversas quanto
ricas. Tornar a escola de Educação Infantil uma fábrica de experiências
poderia ser um novo modo de definir seus objetivos na prática.

A segunda forma, mais complexa e distinta, realiza-se entre
“produtos preparados da fantasia e determinados fenômenos complexos
da realidade”.9 Essa forma não se limita a reproduzir o assimilado em
experiências passadas, mas partindo delas criar novas combinações.
Podemos exemplificar pensando na vida no Amazonas ou no antigo Egito.
Se não tivéssemos imagens de rios caudalosos, de florestas selvagens,
embora conhecidos em fotografias ou gravuras, de areia e deserto, de
quadros com faraós e esfinges, mal poderíamos nos situar em um lugar
que não conhecemos (embora possamos conhecer) ou impossíveis de
aceder como imagens do passado ou do futuro. Hoje, a tecnologia das
artes visuais torna essa segunda forma mais acessível. Porém, o mais
importante dela é a necessidade da experiência alheia ou social. Se ninguém
tivesse ido, fotografado, desenhado, filmado tais locais, nunca teríamos
como nos imaginarmos aqui e agora. Só porque a imaginação trabalha
orientada pela experiência alheia é que o produto dessa fantasia pode se
ajustar à realidade.

Temos nisso uma importante implicação pedagógica: a imaginação
converte-se em meio de ampliar a experiência humana, por ser capaz de
imaginar o que não tem visto e poder basear-se nos relatos e descrições da

7 VIGOTSKI, 2000, p. 16.
8 VIGOTSKI, 2000, p. 17.
9 VIGOTSKI, 2000, p. 19.
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experiência de outros. Na primeira forma, a imaginação se apóia na
experiência; na segunda, é a experiência que se baseia na imaginação.

Pensemos na Educação Infantil, espaço privilegiado para a
socialização dessas experiências, momento único de encontro com o
outro que, ao mesmo tempo, está constituindo sua linguagem e sua
experiência da descoberta do mundo, de si, dos outros. Que outro lugar
poderíamos indicar tão propício para favorecer imaginação e experiência?
Como é importante, também, a riqueza das experiências do professor e
sua capacidade de imaginar? Quantas instâncias para estimular atividades
de combinação das fantasias para produzir novas imagens da realidade?

A terceira forma de ligação entre imaginação e realidade é o enlace
emocional que se manifesta dupla e reciprocamente. Ela está regida pela
lei da dupla expressão dos sentimentos:

- Toda emoção tende a se manifestar em determinadas imagens
concordantes com elas. Os sentimentos influem na imaginação (se
estamos alegres, vemos tudo com olhos alegres; internamente, são
associadas imagens, lembranças, cores alegres).

- A imaginação influi também nos sentimentos. Tudo o que edifique
a fantasia influi em nossos sentimentos e, embora a construção da fantasia
não concorde com a realidade, os sentimentos que ela produz são reais,
efetivamente vivenciados por quem os experimenta (por exemplo, medo,
a partir de uma sombra que confundimos com um bandido).

Pensemos, agora, nas implicações pedagógicas dessa terceira forma.
Na multiplicidade de emoções que podem enriquecer a imaginação e
como esta pode vir a auxiliar as emoções mais difíceis de contornar, como
a sensação de abandono, perda, medo etc.

Brincadeiras, historinhas, dramatizações, músicas, filmes curtos ou
trechos deles podem ser excelentes aliados para esse trabalho. Alternar
brincadeiras de cooperação e competição, para fortalecer o sentimento
do eu e de amizade, constitui dois aspectos fundamentais nesse sentido.

A quarta forma proposta por Vigotski é aquela em que a fantasia
constrói algo inteiramente novo, não existente na experiência do homem
nem semelhante a qualquer objeto real, sendo ele próprio real.
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Os elementos que entram na sua composição são tomados da realidade pelo
homem, dentro do qual, no seu pensamento, sofreram complexa re-elaboração
transformando-se em produto de sua imaginação. Por último, materializando-
se, voltaram à realidade, mas trazendo com eles uma força ativa, nova, capaz de
modificar essa mesma realidade, fechando-se desse modo o círculo da atividade
criadora da imaginação humana.10

Pensemos, por exemplo, em uma bicicleta, ou uma caneta, ou
qualquer fruto da combinação de coisas conhecidas na fantasia que dão
lugar a coisas novas, reais. Vigotski nos alerta para não pensarmos apenas
na esfera técnica e ampliá-la para a esfera emocional. Pensando assim, o
intelectual e o emocional são igualmente necessários para o ato criador.

Na Educação Infantil, quantas vezes não lemos, dicotomizadas, as
propostas de desenvolvimento, inclusive projetos e atividades para o
“cognitivo” e o “afetivo”; no ato criador, temos uma solução simples: a
junção indissolúvel de ambos em um único ato: o da imaginação tecendo
a realidade e vice-versa.

Nessa relação entre imaginação e realidade, descobrimos uma
dimensão política nem sempre evidente. Foi um trecho de Walter Benjamin
que inspirou essa reflexão:

Pois se a criança não é nenhum Robinson Crusoé, assim também as crianças
não constituem nenhuma comunidade isolada, mas antes bem fazem parte do
povo e da classe a que pertencem. Da mesma forma, os seus brinquedos não
dão testemunho de uma vida autônoma e segregada, mas são um mudo diálogo
de sinais entre a criança e o povo.11

Uma quinta relação entre realidade e imaginação seria a de imaginar,
a partir da tirania do consumo atual, possíveis outras realidades. Uma
realidade sem dinheiro, ou com ele distribuído com justiça, sem
brinquedos, ou com seus restos, brincando inclusive de sermos “novos
Robinson Crusoé”. Brincar de Robinson Crusoé viajando dentro de uma
caixa de papelão até chegar a uma ilha onde não há nada, exceto um
tesouro de ouro e prata, mas sem alimentos, água, amigos, família, ressitua

10 VIGOTSKI, 2000, p. 24-25.
11 BENJAMIN, 2005, p. 94.
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o recurso material no seu devido lugar. Induzir a essa experiência na
escola pode ser fascinante, comovedor. Permite um “fazer-de-conta
coletivo”, sentir, como arcaicas, novamente, as necessidades vitais e,
confundindo-as com a utopia, recriar das ruínas uma nova possibilidade,
diria Benjamin. Imaginar uma outra realidade, uma outra sociedade. Se
foram as crianças que, resistindo à imposição de culto dos adultos
tornaram os elementos sacros em brinquedos (por exemplo, o chocalho),
consigo sonhar que sejam as crianças, despojadas da materialidade de
uma realidade hegemonicamente consumista, que consigam, brincando,
imaginar uma sociedade diferente, mais justa, mais humana e, assim,
torná-la realidade.

A infância está em vias de desaparecer, dizia Neil Postman. Para outros,
como Lucia Rabello de Castro e Solange Jobim e Souza, ela está em agonia,
entendendo “agonia” em seu sentido etimológico (do grego, luta contra
a morte). Poderá a criança nessa agonia recuperar ou imaginar uma
outra sociedade, onde lhe seja possível ter infância? Será possível restaurar
essa experiência, como infância do homem que ins-taura a possibilidade
do novo, do que pode ser criado e imaginado? Poderá a criança resistir à
hegemonia do consumo?

Para finalizar esse ponto, queremos lembrar Pinóquio, mas dessa
vez “OIUQONIP”, como Rubem Alves em um de seus livros, quando alerta
os educadores para não contarem a história do Pinóquio ao avesso, isto é,
não tornar nossos alunos, crianças vivas, brincalhonas, sensíveis, móveis,
em bonecos de madeira, insensíveis, robotizados, que só respondem aos
movimentos dos fios movidos por adultos.12

Roger Ebert, famoso crítico de cinema, afirma que Pinóquio
representa todas as crianças: toda criança quer ser real e duvida de que o
possa ser. Está na hora de criar espaços e arranjar tempos para que as
crianças possam brincar e imaginar o mundo onde devem viver. E os
adultos, acompanhando esse processo, devem respeitá-las e ouvi-las, como

12 ALVES, 2000.
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em uma peça de teatro. “A essência do brincar não é um ‘fazer como se’,
mas um ‘fazer sempre de novo’, transformação da experiência mais
comovente em hábito”, afirma em consonância o filósofo-infante”.13

Já não há tempo para brincar com as crianças? Inventêmo-lo! Cabe
à família e à escola, especialmente à Educação Infantil, o desafio de mudar,
de estreitar os laços entre imaginação e realidade para transformá-la, para
fazê-la renascer, como uma criança.

ArArArArAr ttttte: Criação Individual e Colee: Criação Individual e Colee: Criação Individual e Colee: Criação Individual e Colee: Criação Individual e Coletivtivtivtivtivaaaaa

No quintal a gente gostava de brincar com palavras mais do que de bicicleta.
Principalmente porque ninguém possuía bicicleta. A gente brincava de
palavras descomparadas. Tipo assim: O céu tem três letras. O sol tem três
letras. O inseto é maior.14

As brincadeiras, como as artes, são ao mesmo tempo individuais e
coletivas. Mas individual “e” coletiva? Neste ponto, gostaria de restaurar
a experiência proposta por Bakhtin, quando discursa acerca da exotopia
da visão:

Quando contemplo no todo um homem situado fora e diante de mim, nossos
horizontes concretos efetivamente vivenciáveis não coincidem. Porque em
qualquer situação ou proximidade que esse outro que contemplo possa estar
em relação a mim, sempre verei e saberei algo que ele, da sua posição fora e
diante de mim, não pode ver: as partes de seu corpo inacessíveis ao seu próprio
olhar – a cabeça, o rosto, e sua expressão –, o mundo atrás dele, toda uma série
de objetos e relações que, em função dessa ou daquela relação de reciprocidade
entre nós, são acessíveis a mim e inacessíveis a ele.15

Isso, levado à nossa vivência em sala de aula, não é outra coisa que
propor às crianças, por duplas, se olharem por alguns segundos, bem nos
olhos, até descobrir o que cada uma vê refletido na pupila da outra.
Descobrir o outro, sua presença em nós e a nossa no olhar alheio. Descobrir

13 BENJAMIN, 2005, p. 102.
14 BARROS, 2003, fascículo X.
15 BAKHTIN, 2003, p. 21.
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nossa imagem no rosto do outro e o mundo que está detrás é uma
experiência fundante do reconhecimento do outro para cada um de nós
e vice-versa. Algo assim como a inseparabilidade do individual e do coletivo.
A afirmação do eu no outro é uma experiência universal que instaura o
reconhecimento da arte como tarefa essencialmente coletiva, afirma a
importância do outro para a produção individual e a própria para o
desempenho alheio.

Uma outra experiência pode se realizar imediatamente depois da
primeira. Trata-se de juntar os rostos de duas crianças, ambas olhando
para um mesmo horizonte, e mediar a descoberta do “excedente da visão”:

[...] Assumindo a devida posição, é possível reduzir ao mínimo essa diferença
de horizontes, mas para eliminá-la inteiramente urge fundir-se em um todo
único e tornar-se uma só pessoa. Esse excedente da minha visão, do meu
conhecimento, da minha posse – excedente sempre presente em face de
qualquer outro indivíduo – é condicionado pela singularidade e pela
insubstitutibilidade do meu lugar no mundo: porque nesse momento e nesse
lugar, em que sou o único a estar situado em dado conjunto de circunstâncias,
todos os outros estão fora de mim.16

O filósofo russo nos introduz com essas brincadeiras simples do
olhar a uma das questões mais profundas a se pensar: a coexistência do
singular e do coletivo na experiência humana.

Desde os primeiros anos, essas brincadeiras podem ser praticadas
e, sempre que possível, repetidas, com o propósito de lembrar um
equilíbrio entre o individual e o coletivo no estar no mundo e, em par-
ticular, no ato de criação.

Ciências – ArCiências – ArCiências – ArCiências – ArCiências – Ar tttttes: Chega de Maniqueísmos!es: Chega de Maniqueísmos!es: Chega de Maniqueísmos!es: Chega de Maniqueísmos!es: Chega de Maniqueísmos!

As artes bebem das coisas, da paisagem, dos sentimentos, mas
também do universo das ciências. Elas não precisam ser apresentadas
como algo oposto, separado. Alguns especialistas de currículo, na tentativa

16 BAKHTIN, 2003, p. 21 (grifo do autor).



136|REFLEXÕES SOBRE INFÂNCIA E CULTURA

de categorizar com fins didáticos e organizativos as diferentes áreas,
acabam marcando uma segmentação que se torna ainda mais
determinante em sala de aula.

Qualquer documentário sobre a vida no mundo submarino nos coloca
em graves dificuldades para distinguir o que é ciência e arte no andar de um
conjunto de medusas, na estrutura espiralada da casa de um caracol
marinho ou na dança que muitos animais praticam no acasalamento.

A exatidão de um favo de abelhas, a mistura de texturas e cores de
uma teia de aranha com gotas de orvalho à contraluz do sol da manhã, as
nuances das cores das penas de uma arara azul deixam sem argumentos
um artista que busca inspiração, que se espanta diante do belo, do
diferente, do exato, do assimétrico, do composto, do dissonante.

Necessário se torna desfazer fronteiras nos campos do conhecimento
humano, abrir o impasse entre artes e ciências. A Educação Infantil parece
um lugar e um tempo ideal para esse encontro, para elaborar esforços
concretos de diálogo e interação.

É difícil encontrar um verbo para relacionar as artes com a escola.
Um cineasta francês afirma, com um gesto poético, essa dificuldade:

Jean-Luc Godard, no auto-retrato cinematográfico intitulado J-L G/J-L G,
sussurra: “Porque se existe a regra, existe a exceção. Existe a cultura, que é de
regra, e existe a exceção, que é a arte. Todos falam da regra, computadores,
camisetas, televisão, ninguém fala da exceção, isso não se diz. Isso se escreve
Flaubert, Dostoievski, isso se compõe Gershwin, Mozart, isso se pinta Cézanne,
Vermeer, isso se filma Antonioni, Vigo”.17

Se a arte não se ensina, não se fala, mas se pinta, se escreve, se filma,
se canta, precisamos introduzir algumas reflexões sobre esses gestos
artísticos. Neste artigo, não precisamos nos referir ao que os Parâmetros
nacionais de qualidade para a educação infantil já expressam
organizadamente, referências obrigatórias de todo professor.18 Nossa
pretensão é bem mais modesta. Trata-se de refletir sobre o universo dessa
arte, sua possibilidade de acesso e a coragem de criá-la na escola.

17 BERGALA, 2006, p. 34 (grifos nossos).
18 BRASIL, 2006.
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Sobre as ArSobre as ArSobre as ArSobre as ArSobre as Ar tttttes na Escola, em Geres na Escola, em Geres na Escola, em Geres na Escola, em Geres na Escola, em Geralalalalal

Não farei uma aproximação a cada forma de arte possível de se
praticar no contexto escolar. Isso seria ingênuo e soberbo. Pretendo,
apenas, refletir sobre algumas questões a partir da vivência, da experiência
pessoal, da proximidade da vida do professor.

Pouco importa se se trata de literatura, artes visuais, musicais, teatro
ou da arte que for; sempre, fazer arte na escola, nos situa diante do
desafio de “encantar”. Podemos encantar com palavras, melodias, cores,
cheiros. Mas, para encantar, precisamos partir do simples, mas com quali-
dade artística, com conhecimento profundo da arte. Daí a necessidade de
aproximação ao artista, à sua vida e obra, ao seu mundo particular. Não é
igual a apreciar a obra de Portinari, por exemplo, desconhecendo o percur-
so de sua vida, seu sofrimento, a força da saudade na marca de sua obra.

Dançar marchinhas de carnaval conhecendo algo do repertório e da
vida de seus autores coloca ritmo no passo, sintonia afetiva com a letra e
consciência de pertencer a um mesmo grupo social, que se emociona
dançando juntos hoje e ontem.

Aprender a ler e escrever pode ser uma aventura. Poesia, fábulas,
contos podem constituir uma porta de entrada estética ao mundo letrado.
Basta se encantar. Primeiro, como professor, com alguns escritores, criar
intimidade para transmiti-la aos alunos, como legado pessoal, como
escolha possível entre muitas outras variadas. Afirma a poetisa:

Ai, palavras, ai, palavras,
Que estranha potência, a vossa!
Ai, palavras, ai, palavras,
Sois de vento, ides no vento,
No vento que não retorna,
e, em tão rápida existência,
tudo se forma e transforma!19

Para Fayga Ostrower, o mais importante é atingir a sensibilidade do
intelecto no ato de criar e aprender.20 O ambiente letrado fora da escola
está impregnado de propaganda, que, às vezes, contempla a estética; outras,

19 MEIRELLES, 2004, p. 147.
20 OSTROWER, 1998.
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atropela-a e entope, poluindo a paisagem urbana. Dentro da escola, a
“paisagem letrada” pode ser cuidada em seus elementos para impregnar
de arte a experiência de se apropriar do mundo escrito. Letrar com
poesia, com recadinhos de cuidado, de amizade, com letras de música
é sublime. Mergulhar nos mistérios do alfabeto, na história de cada letra
pode ser também uma forma poética de apresentar novas histórias que
capturam a imaginação infantil e a remontam a outras épocas, passando
pelo desenho, pelas formas e suas sucessivas alterações. Conhecer a
história da letra inicial do nome de cada um pode se tornar um projeto
individual em meio a outros do grupo. O mundo escrito se torna próprio
quando as histórias nos envolvem em seus enredos, quando viajamos
com elas no tempo, no espaço, quando conhecemos por meio dela
nosso folclore e o de outros grupos humanos e, com isso, atingimos a
função social da escrita.

Quanto tempo se perde e se joga fora em muitas escolas de Educação
Infantil, tentando alfabetizar mecanicamente, com infinitos
“trabalhinhos” que repetem monotonamente a cópia de uma letra, de
uma palavra, que associa imagem com inicial ou qualquer coisa do tipo.
Se esse mesmo tempo fosse ocupado para ouvir histórias em suas mais
diversas formas – lidas, contadas, contadas com tapetes, com massinhas,
com desenhos, com imagens, dramatizadas com fantoches ou com
pessoas, gravadas em CD-ROM e ouvidas no aparelho como se fosse um
rádio –, a imaginação poderia voar. A curiosidade por se descobrir a magia
do universo escrito atiçaria a necessidade de apropriação da leitura e escrita,
expressando também sua função social.

Uma vez, em uma escola, criou-se uma janelinha das histórias. Isso
não era outra coisa que um lençol de solteiro pendurado de um cabo no
meio do pátio, onde havia sido cortada uma janelinha que ficava enroscada
para cima (de modo que quando alguém quisesse desenroscá-la, ficaria
fechada). Alguém se situava de um lado da janela e contava uma história.
Isso não apresentava diferença da contação de histórias em roda, mas...
De fato, era diferente. O lugar convidava a pedir mais e mais histórias.
Sempre que havia crianças no pátio, havia uma história sendo contada...
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Walter Benjamin insiste na magia das fábulas, das ilustrações dos
textos e afirma que “a criança exige do adulto uma representação clara e
compreensível, mas não ‘infantil’. Muito menos aquilo que o adulto
costuma considerar como tal”.21

Com a música são outras tantas. Mais um exemplo. Em um show,
Adriana Calcanhoto – “fissurada” em gatos – ensina que “esse ronrom
em seu peito não é doença, é carinho”. Mas isso não é tudo. Também
aprendemos a criar ritmos com lixa (que simula o coçar do gato com
pulgas), com água, com o “coax-coax” de um sapo de brinquedo, ou a
bater em uma bacia com água para ritmar uma melodia sobre um barco
da cor da ervilha. Tudo pode ser música ou pode virar música se
aprendemos olhando para os músicos e poetas:

Minha cozinha é uma orquestra:

Copo-corneta

Colher-clarineta

Faca-fagote

Frigideira-flauta

Panela-pandeiro

Prato-piano

Travessa-trombone

Xícara-xilofone22

Algo tão simples e mágico ao mesmo tempo. Como assistir a um
show musical pode nos levar a percorrer infinitas sensações, emoções e
conhecimentos. Novamente, a idéia com a música repete a proposta geral:
ouvir e fazer música. Que tipo? Se possível, todas, muitas, de diversas
épocas, nacionalidades e ritmos. Existem autores que não podem deixar
de estar presentes em uma sala de Educação Infantil. A lista é imensa –
porque, se algo não falta neste país, são músicos maravilhosos! –, mas me
animo a iniciá-la apenas: Toquinho, Vinicius de Morais, Sandra Peres e
Paulo Tatit (Palavra cantada), Bia Bedran, Adriana Calcanhoto (Adriana

21 BENJAMIN, 2005, p. 55.
22 QUEIRÓS, 2004a, p. 18.
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Partimpim), a coleção Quem canta seus males espanta... e abrir para a
música de outros países também. Onde? Salas de concerto, na rua, no
metrô, no rádio, na televisão, no DVD, em sala de aula. Como? Estando
sempre “antenados” com as atividades culturais propostas por órgãos
públicos, instituições de arte, universidades e escolas. Criando um acervo
na escola que aumente a cada dia. Solicitando doações a empresas, com-
panhias musicais, conjuntos, corais, orquestras, que venham a contribuir
com um acervo próprio que permita criar uma intimidade maior com os
produtos musicais, shows, festivais e que facilite a repetição da escuta.

Para as festas escolares ou para a realização de orquestras didáticas,
podem ser convidados músicos e corais. Além de se constituir em um
momento delicioso, integrador, que quebre a rotina escolar, pode vir a
despertar vocações pelas diferentes formas de expressão musical.

A música pode estar na sala de atividades, ao fundo. Pode inspirar
uma pintura ou marcar um movimento do corpo em qualquer outra
atividade. Pode o pátio estar vestido de música algumas vezes por semana.
Musicalizar a dinâmica escolar? Uma bela forma de mudar a cara da vida
escolar, de ousar desafiar a monotonia do cotidiano.

Um projeto de teatro é pedir bis para outra! outra! e outra forma de
arte na escola.

No texto A arte do teatro na idade escolar, Vigotski afirma que
o mais próximo à criação literária infantil é a criação teatral das
crianças, a arte do drama. O gosto infantil pelo teatro se explica para
o mestre por dois motivos. O primeiro indica que o drama baseado na
ação, em fatos que realizam as próprias crianças, une de modo mais
próximo, eficaz e direto a criação artística com as vivências pessoais.
O segundo diz respeito à proximidade da forma dramatizada com o
jogo, a brincadeira, o lúdico em geral.

O teatro está mais ligado que qualquer outra forma de criação artística com os
jogos, onde reside a raiz de toda criação infantil e é por isso a mais sincretizada,
ou seja, contém em si elementos dos mais diversos tipos de arte.23

23 VIGOTSKI, 2000, p. 86.
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No mesmo sentido, Benjamin alerta os adultos que todo
desempenho infantil orienta-se não pela “eternidade” dos produtos e
sim pelo “instante do gesto”, daí a importância de descobrir, enquanto
“arte efêmera”, que o teatro é arte infantil. Isso sublinha a importância de
lembrar que “quando adultos representam para crianças irrompem
tolices”,24 reforçando a idéia de favorecer o teatro no qual as crianças
produzem, representam, encenam. As crianças fazem teatro muito mais
do que o teatro produzido para as crianças.

Sobre o Cinema, em PSobre o Cinema, em PSobre o Cinema, em PSobre o Cinema, em PSobre o Cinema, em Pararararar ticularticularticularticularticular

Quando a gente se encontra no que há de originário no ato cinematográfico,
se é sempre o primeiro cineasta, de Louis Lumière até uma criança de hoje.
Fazer um plano já é estar no coração do ato cinematográfico, descobrir que
no ato bruto de captar um minuto do mundo está toda a potência do cinema,
e sobretudo, compreender que o mundo sempre é surpreendente, nunca é
do todo como o esperamos ou prevemos, que com freqüência tem mais
imaginação que aquele que filma, e que o cinema sempre é mais forte que
aquele que o faz. O que se põe em jogo – se está bem acompanhado por um
adulto respeitoso com a emoção da criança que o realiza – este ato
aparentemente minúsculo de fazer um plano é a maravilhosa humildade que
foi a dos operadores Lumière, mas também o sagrado que pode depositar
uma criança ou uma adolescente em uma “primeira vez” levada muito a
sério, como uma experiência inaugural decisiva. 25

É possível assistir a filmes na escola? E fazer cinema na escola? Como?
Assistir a filmes na escola nunca foi o ideal, mas é possível, desde que se dê
ao cinema um lugar como arte e não como curinga, capaz de preencher
qualquer espaço de tempo vago. A seleção do filme é fundamental. Para a
Educação Infantil, é bem importante proceder a uma escolha que
considere a capacidade de atenção e o interesse desse público tão particular.
Isto é, sempre será mais interessante assistir a curtas ou trechos de filmes

24 BENJAMIN, 2005, p. 119.
25 BERGALA, 2006, p. 204.
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previamente escolhidos a filmes na íntegra, a menos que se trate de algo
verdadeiramente especial em condições excepcionais de infra-estrutura,
o que não é comum.

Introduzir o cinema no contexto escolar nos primeiros anos consiste
em salvaguardar um espaço e um tempo para o encontro do cinema
com a infância. Segundo o cineasta e professor Alain Bergala, que agiu
como conselheiro do ministro de Educação francês em 2000, para
introduzir o cinema como arte nas escolas públicas da França, os bons
filmes deixam marcas fortes para o resto da vida, desde que se assista a
eles na infância. Depois, não terão essa nota de inesquecível nem a mesma
chance de serem incorporados retrospectivamente. O mais interessante
é que até parece possível obrigar alguém a aprender, mas não há
possibilidade de se obrigar alguém a se comover. Isso fica evidente quando
pensamos em quantas peças literárias ou musicais temos aprendido na
escola e elas têm significado algo pessoal, independentemente da
experiência dos colegas e das intenções dos professores. De algum modo,
a escola não pode garantir o encontro íntimo e pessoal com as artes, mas
pode garantir espaços e tempos para propiciá-lo.

Para variar, quando tratamos da relação do professor com seus
alunos, surge sempre alguma referência à necessidade de revisitar a própria
infância. Todos – incluindo o professor, o cineasta, o artista – fomos
crianças e, no melhor dos casos, fica algo da criança que virou adulto, algo
que o social não destruiu ou que ela tem sabido preservar. Será necessário
recorrer a essa parte criança – que é uma condição essencial do prazer do
cinema – quando assistirmos a um filme.

O docente encontra uma ponte e uma ruptura em seu encontro
com as crianças via cinema. A ruptura é geracional e guarda relação com
a escolha dos objetos culturais preferidos pelas crianças ou adolescentes.
O adulto não pode nem deve se imiscuir no prazer que é experimentado
na interação com um determinado filme por motivos transgeracionais.
O pedagogicamente correto corre o risco de virar obscenidade pela infeliz
intervenção na experiência de prazer alheio. Algo assim como um
vouyerismo de adulto sobre uma cultura que não é a própria, segundo
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Bergala. A criança, como espectadora, é fortemente intransigente com a
valorização do prazer. Em outras palavras, nenhum adulto conseguirá
convencê-la de que um filme é bom quando produz desagrado ou o
contrário. A intensidade da experiência é irredutível a qualquer intimidação
de tipo cultural ou estética.

Não sabemos se a escola é o lugar onde esse encontro possa
acontecer, mas sabemos que é a escola o local onde necessariamente esse
encontro tem algumas garantias. De fato, a escola é o único espaço para
uma porção significativa de crianças e jovens onde esse encontro de fato
pode se produzir.

Para Bergala, a escola tem uma importância crucial nesse sentido e
lhe outorga quatro funções principais: (i) organizar a possibilidade do
encontro com os filmes; (ii) assinalar, iniciar e assumir o risco de o
professor virar “passador” (segundo Serge Daney, é a pessoa que
acompanha a quem aprende no caminho das aventuras e riscos); (iii)
aprender a freqüentar os filmes: uma vez produzido o encontro, é de
esperar que a escola facilite o acesso simples, individual e vivo a filmes; (iv)
tecer laços entre os filmes, aprendendo sobre a história do cinema quase
sem perceber.

Na escola, é possível mudar aos poucos a possibilidade da transmissão
à impregnação. O cinema exerce um papel fundamental como
transmissor e, nesse ponto, articula intimamente com a função do
professor. Bergala chama a atenção para um fato irrefutável: quando a
transmissão não se limita a uma função social, coloca em jogo algo mais
do que conteúdos a serem transmitidos, algo que não é totalmente
consciente, que se aproxima de sentimentos, imagens, pegadas em um
caminho, consegue ser muito mais marcante e eficiente como transmissor
de vida e de experiência.

Algumas experiências práticas de professores que trabalham em
sala habitualmente com cinema pareceriam contrariar a tese de Bergala,
que discorda da possibilidade de fazer pontes entre o cinema que é
veiculado no circuito comercial e o cinema de mais difícil acesso. Existem,
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de fato, vivências de alunos que passaram a gostar de outro tipo de filmes
graças a estratégias de algum professor que conseguiu fazer a conexão de
algum filme conhecido pelos alunos com “o filme” que ele tinha como
real propósito de aproximação a eles. A chave para compreender a crítica
de Bergala a tais estratégias guarda relação com o que ele chama fragmentos
postos em relação (FPR). Na escola, não é necessário (e, às vezes, nem
conveniente) assistir a filmes na íntegra. A proposta de trabalhar com
planos permite dialogar com diversos filmes para uma mesma idéia a ser
apresentada, viajar por diferentes décadas da história mostrando exemplos
de filiação artística, mesmo que elas sejam negadas pelos próprios autores.
A visualização de planos endereça o olhar, como afirma Elizabeth Ellsworth,
para o objetivo do que se quer dar a ver. Para Alain Bergala, iniciar pelo
pseudogosto do marketing quer dizer algo de demagogia e, sobretudo,
desprezo pelas crianças e pelas artes.

O professor e cineasta francês sugere que, na escola, seja oferecida
uma constelação de filmes o mais universal possível. Isto é, de diversas
épocas e de todos os tempos; não por assumir um critério enciclopedista,
mas por criar as condições de diversificação que a escola é capaz como
nenhuma outra instituição nesse sentido.

Ter uma cinemateca na escola permite algo superior à transmissão,
nada menos que atingir a “impregnação” com os bons filmes, com bons
trechos durante um longo tempo, no qual se facilite as possibilidades
desse encontro. Muitos especialistas são severamente críticos com a
introdução do cinema na escola, pela falta de vivência em uma sala
absolutamente escura, de poltronas confortáveis, do clima que – sem
sombra de dúvida – a experiência no cinema proporciona. Mas, quantas
pessoas têm se apropriado do cinema espionando pela fresta da porta ou
escondidas atrás de um sofá, enquanto os pais assistiam a um filme sem
imaginar a sua presença? Uma das pioneiras na área de cinema e educação
no Rio de Janeiro, Rosalia Duarte tem belíssimas histórias, incluída a
própria, para ilustrar essa questão. A comodidade não parece ser um
elemento necessário, ou ao menos podemos considerá-lo discutível, frente
ao poder de impregnação e abstração que a paixão pelo cinema gera.
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Exemplos bem interessantes, nesse sentido, são as propostas de
École et Cinéma, Collège au cinéma e Lycéens au cinéma, dispositivo
francês que oferece uma seleção de filmes curados por um grupo de
especialistas que elaboram fichas pedagógicas, disponibilizando-as para
cada nível de ensino.

A função da escola acerca de como iniciar as crianças em um tipo
de cinema não-comercial não tem nada a ver com arrastar as crianças do
lugar comum para um outro lugar. Uma proposta de formação do gosto
parte exclusivamente do encontro com a alteridade fundamental da obra
de arte, com todo o desconforto que esse choque pode ocasionar.

Os filmes mais belos para mostrar às crianças não são aqueles em que o
cineasta tenta protegê-las do mundo, mas freqüentemente aqueles nos que
outra criança desenvolve o papel de amortecedor, de intermediário nesta
exposição ao mundo, ao mal que forma parte deles, ao incompreensível. 26

De uma experiência de serena exposição das crianças a esse tipo
de filmes, cujo ritmo, roteiros, fotografias são tão diferentes, podem
surgir algumas reações de desagrado, de ser expulsas do conforto, para
o que devemos estar preparados e armados de muita paciência. O
docente precisa ser um companheiro calmo e próximo no caminho do
encontro íntimo e enigmático com a arte de cada criança. O verdadeiro
encontro sempre deixa marcas duradouras e profundas.

Uma vivência inicial do “fazer cinema” pode ser a prática de fazer
um “minuto Lumière”. Assim como os primeiros cineastas, os irmãos
Louis e Auguste Lumière, filmar um minuto com câmera parada,
reproduzindo a experiência de filmar como se fosse com aquele filme de
17 metros, que permitia apenas capturar 50 segundos até acabar, sem
possibilidade de repetição nem edição posterior em microcomputador.
Hoje, essa prática pode ser realizada com filmadoras, com uma câmera
de fotografia digital (que tenha a opção de filmar) ou até com simples
celulares que captem imagem em movimento. Se orientada pelo
profissional de cinema, a criança consegue desenvolver uma sensibilidade

26 BERGALA, 2006, p. 97.
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especial para perceber a luz, o som, o enquadramento, entre outros
elementos da linguagem cinematográfica e fazer dessa “emoção” uma
verdadeira experiência de aprendizagem.

Sobre a Beleza: Escutemos Charles BaudelaireSobre a Beleza: Escutemos Charles BaudelaireSobre a Beleza: Escutemos Charles BaudelaireSobre a Beleza: Escutemos Charles BaudelaireSobre a Beleza: Escutemos Charles Baudelaire

O que é belo? E feio? Quantas vezes um professor invoca esses
adjetivos na escola? Quantas vezes uma criança qualifica o seu trabalho
com essa marca quase definitiva? Estas são expressões freqüentes,
sobretudo quando se trata de produtos artísticos, em particular na escola.
A idéia que temos do belo se imprime em nosso modo de vestir, de arrumar
o espaço que habitamos, de apresentar um trabalho, por exemplo. Para
Baudelaire, o homem, com o passar do tempo, acaba por se assemelhar
àquilo que gostaria de ser:

Na verdade, esta é uma bela ocasião para estabelecer uma teoria racional e
histórica do belo, em oposição à teoria do belo único e absoluto; para mostrar
que o belo inevitavelmente sempre tem uma dupla dimensão, embora a impressão
que produza seja uma, pois a dificuldade em discernir os elementos variáveis
do belo na unidade da impressão não diminui em nada a necessidade da
variedade em sua composição. O belo é constituído por um elemento eterno,
invariável, cuja quantidade é excessivamente difícil determinar, e de um
elemento relativo, circunstancial, que será, se quisermos, sucessiva ou
combinadamente, a época, a moda, a moral, a paixão. Sem esse segundo
elemento seria indigerível, inapreciável, não adaptado e não apropriado à
natureza humana. Desafio qualquer pessoa a descobrir qualquer exemplo de
beleza que não contenha esses dois elementos.27

Daí a dificuldade de sermos categóricos ao nos referirmos ao belo e
ao feio nas obras de arte, nas produções infantis. Devemos nos
conscientizar a cada momento do compromisso temporal que esse
conceito carrega, como as modas tornam uma mulher gorda a mais bela
ou a mais feia, mudando de séculos, por exemplo. Consideramos que
mais interessante que afirmar qualidades e criar “listas pretas” em artes,

27 BAUDELAIRE, 2007, p. 10.
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é afirmar a necessidade de sempre estar pesquisando novas tendências,
antigas escolas, diversificando o repertório. Universalizar as opções pode
ser uma forma de ajudar a personalizar as escolhas.

Sobre os “como”Sobre os “como”Sobre os “como”Sobre os “como”Sobre os “como”
Não se trata de uma regressão maciça à vida infantil quando o adulto se vê
tomado por um ímpeto tal de brincar. Não há dúvida que brincar significa
sempre libertação. Rodeadas por um mundo de gigantes, as crianças criam
para si, brincando, o pequeno mundo próprio; mas o adulto, que se vê acossado
por uma realidade ameaçadora, sem perspectivas de solução, liberta-se dos
horrores do real mediante a sua reprodução miniaturizada.28

É claro que este texto não tem pretensões metodológicas e muito
menos de produção de receitas simplificadoras que subestimam a
capacidade criativa de professores e crianças, mas pretende, sim, dialogar
com referenciais teóricos e artistas para “pensar junto” sobre possíveis
formas de estreitar o vínculo das artes com a escola. Um vínculo que
pretende ser de intimidade. E por intimidade entendemos algo próprio,
criado em contextos de confiança e afetividade. Algo que só nos pertence
individualmente ou a um pequeno grupo. Algo que diz de uma história,
de cheiros, de cores, de desventuras até. “Transmissão” é uma palavra
incompleta ao falarmos das artes. Bergala sugere que usemos a palavra
“impregnação”. Assim, o professor impregna as crianças com seus gostos,
suas preferências, sua subjetividade. Não há possibilidade de se “ensinar
arte objetivamente”, ou talvez, sim, apenas ensinar sobre história, sobre
técnicas. Mas a vivência das artes na escola só é possível de se experimentar
efetivamente por impregnação, com a paixão pessoal de cada professor.

Isso faz da formação dos professores uma verdadeira chave. É
necessário favorecer e facilitar a formação continuada dos professores e
sua participação nos eventos do momento. Tentar fazer com que
professores e alunos participem ativamente das propostas de atividades
culturais da cidade. Estar atualizados, informados acerca das mostras e

28 BENJAMIN, 2005, p. 85.
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festivais que estão acontecendo, propor saídas formais (para sair com a
escola) e informais (com responsáveis, fora do horário escolar) a museus,
salas de concertos, cinemas, teatros etc. possibilita formar o gosto e ampliar
o repertório.29

A velha preocupação sobre a falta de respeito aos alunos ao impor
seu próprio gosto, ao tentar “formar o gosto”, merece atenção especial. É
necessário descer do pedestal da verdade. Associar determinadas produções
artísticas ao “verdadeiro” ou ao “falso” é tão inadequado quanto
improdutivo e castrador. Buscar uma postura humilde em relação ao
certo e errado pode ser uma prática sábia, para além do ensino do que for.
Porém, isso não deve ser lido como neutralidade ou objetividade positivista.
Não ser afirmativos sobre o que consideramos ou não artístico, não
desacreditar produções, trabalhos, estilos não quer dizer que não
tenhamos preferências. É disso que se trata. De formar as preferências e
para isso é necessário que o aluno reconheça que o professor também
tem as suas. Ele se tornará um “passador” da arte que ensine, no sentido
que define Serge Daney. Para esse cineasta francês, o passador é alguém
que dá algo de si mesmo, que acompanha na barca ou na montanha
aquele a quem deve fazer passar e que corre os mesmos riscos. E de fato
correm-se riscos, mas não é maior o risco de “não passar nada” com
paixão e perder a possibilidade de se apropriar de uma arte com uma
paixão especial, que depois possa vir a mudar de alvo no caminho e na
construção da própria experiência?

Estamos pensando em uma escola que troque seus muros por
portas e janelas. Uma escola que se abra para sair a visitar museus, assistir
a concertos, ir a cinemas, assim como para receber materiais para criar
acervos próprios, acessíveis de fato a todos: professores, alunos,
responsáveis. Um acervo que agilize o acesso aos bens da cultura. Isso
tem um fundamento de cunho histórico, social e filosófico. Como afirma
Sonia Kramer, convocando o poema de Brecht, Perguntas para um
trabalhador que lê: – Quem construiu Tebas, a cidade das sete portas?

29 FISCHER, 2007.
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Nos livros estão nomes de reis. Os reis carregaram pedras? – Todos, sem
distinção, temos direito ao conhecimento e acesso aos bens da cultura,
porque todos a produzimos direta ou indiretamente.30

Esse direito à cultura também se legitima no fazer. A escola aparece
como um cenário favorito para sua realização. Acreditamos que as artes
entram na escola como um estrangeiro. Ele simboliza a exceção da regra e
a desconstrução da norma. Comove, altera o estabelecido, provocando a
instituição educativa com o ato de criação. Professores e alunos impregnam-
se de arte. O artista, seus conhecimentos, práticas e instrumentos
reconfiguram o espaço escolar e as relações – possibilitam “outra” proposta
de aprendizagem.

Últimos Acordes, Pinceladas Finais...Últimos Acordes, Pinceladas Finais...Últimos Acordes, Pinceladas Finais...Últimos Acordes, Pinceladas Finais...Últimos Acordes, Pinceladas Finais...

Nada é tão ineficaz como abordar uma obra de arte com as palavras da crítica:
disto sempre resultam equívocos mais ou menos felizes. As coisas não são tão
compreensíveis como geralmente se nos quer fazer acreditar. A maior parte dos
acontecimentos são indizíveis; consumam-se em um âmbito que jamais tem
penetrado palavra nenhuma, e mais indizíveis ainda são as obras de arte,
existências misteriosas cuja vida perdura, ao contrário da nossa, que passa.31

Neste ponto, gostaria de formular e dar a pensar algumas impressões
finais sobre o “fazer arte” na escola, seu lugar, suas possibilidades e limites.

A primeira é em relação à crítica. Como afirma Rainer María Rilke,
em Cartas a um joven poeta, a crítica é ineficaz, especialmente se proferida
com caráter categórico, se invade o espaço do gosto e do desejo do outro
(professor, aluno, colega, artista). É necessário ampliar os repertórios,
oferecer alternativas para forjar o gosto, diversificá-lo, cuidando de
condenar algumas produções (artísticas ou não) que são do agrado
espontâneo ou obrigado pela mídia e o consumo das crianças. Ser
“moralistas das artes” ou nos posicionarmos contrariamente à indústria
cultural pode ter mais riscos que vantagens, se for condenatório, ofensivo,

30 KRAMER, 2005, p. 11.
31 RILKE, 1984, p. 22.
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invasivo. Quanto melhor pode ser nos aproximarmos da realidade das
crianças e suas preferências, assistir ou ouvir juntos os produtos oferecidos
a elas e, dessa forma, garantir a sua companhia para participar de uma
outra cultura que não é vendida nem imposta e por isso tanto mais
próxima delas e seu mundo.

Um aliado na aproximação das artes à escola é o humor. Colocar o
“fazer rir” entre os objetivos do trabalho com artes pode ser mais uma
possibilidade de aumentar o interesse espontâneo das crianças pelo trabalho
artístico e uma forma de garantir saúde mental e física em definitivo. Os
estudos científicos cansam de provar o quanto o humor nos auxilia a
manter elevadas as defesas. Ninguém leva isso a sério, por isso ninguém
leva a sério a inclusão do humor na atividade escolar. As artes, mais livres
de compromissos com os conteúdos, talvez tenham melhor como
convidar, repetidamente, em seus textos, imagens, melodias, dramatizações
e comédias, entre outros produtos, o humor para a prática escolar.

A formação artística dos professores, assim como sua aproximação
ativa e permanente ao mundo da cultura, constitui uma base fundamental
para o sucesso de qualquer projeto artístico na escola. Priorizar a
simplicidade, formar o gosto, diversificar as opções são tarefas que a escola
pode e deve assumir cada vez com mais responsabilidade e protagonismo.

Ensinar e aprender artes não pode prescindir de um espaço para o
mistério, para o não-sabido, aprendido, criado. Afirmar a arte como o
espaço da possibilidade, do que ainda pode ser e mudar ainda constitui
uma verdadeira brecha para o novo. As artes dão visibilidade à infância,
tornam as crianças visíveis para o mundo adulto, seu universo de desejos,
pensamentos e sentimentos... Quebra a invisibilidade política e moral de
algumas formas de exclusão das crianças, da infância.32

Incluir, fazendo arte, a boneca sem perna no acervo dos brinquedos,
quer dizer aceitar que uma pessoa pode não ter pernas, orientar esse
cuidado como nos ensinou Adelaídei:

32 VASCONCELLOS, 2007.
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Normalmente, meus filhos e alunos jogavam fora os bonecos sem perna ou sem
braço, para não doá-los, pois sempre nos é solicitado que os brinquedos doados
estejam em condições. Mas, um dia, eu pensei muito nisso e perguntei: Por que
daríamos a Dani, a boneca sem pernas? Ela só tem uma perna a menos; não
podemos brincar com ela assim?

Incluir brincando, fazendo arte, aceitando a diferença, a perda, a
incompletude humana, para afirmar, como Maria Dolores (5), que ARTE
é algo agradável, que te sai do corpo, como diz Milagros (6) e, sobretudo,
um sentimento que deixa voar a tua imaginação, como pensam Manuel
(9) e Martina (9).

O encontro das crianças com as artes não pode mais ser postergado.
Provoquêmo-lo!

REFERÊNCIASREFERÊNCIASREFERÊNCIASREFERÊNCIASREFERÊNCIAS
ALVES, Rubem. OiuqoniP. In: ______. Estórias de quem gosta de

ensinar. São Paulo: Papirus, 2000. 168 p. p. 81-86.

BACHELARD, Gastón. La poética de la ensoñación. México: Fondo
de Cultura Económica, 1997. 321 p.

BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. 4. ed. São Paulo: Martins
Fontes, 2003. 476 p. (Coleção Biblioteca Universal).

BARROS, Manoel de. Brincadeira. In: Memórias inventadas: a
infância. São Paulo: Planeta, 2003. 15 p.

i Adelaíde Corrêa Léo é professora da rede estadual de ensino, membro da primeira
modalidade de pesquisa que trabalha na Cinemateca do Museu de Arte Moderna (MAM-
Rio), do Grupo CINEAD – Cinema para Aprender e Desaprender, do Laboratório do Imaginário
e Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro.



152|REFLEXÕES SOBRE INFÂNCIA E CULTURA

BAUDELAIRE, Charles. Sobre a modernidade. 6. ed. Rio de Janeiro:
Paz e Terra, 2007; 78 p.

BENJAMIN, Walter. Reflexões sobre a criança, o brinquedo e a
educação. São Paulo: Duas Cidades/34, 2005. 173 p.

BERGALA, Alain. L’hipothèse cinema: petit traité de transmission du
cinema à l’école et ailleurs. Paris: Petit Bibliothèque des Cahiers du Cinéma,
2006. 206 p.

BOZHOVICH, L. I. La personalidad y su formación en la edad infantil.
Investigaciones psicológicas. La Havana: Pueblo y Educación, 1976. 276 p.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica.
Parâmetros nacionais de qualidade para a educação infantil. Brasília: MEC/
SEF, 2006.

CASTRO, Lucia Rabello de. Infância e adolescência na cultura de
consumo. Rio de Janeiro: Nau, 1998. 200 p.

DUARTE, Rosália. Cinema & educação. Belo Horizonte: Autêntica,
2002; 126 p.

EBERT, Roger. A magia do cinema. Tradução de Miguel Cohn. Rio de
Janeiro: Ediouro, 2004. 554 p.

ELLSWORTH, Elizabeth. Modos de endereçamento: uma coisa de
cinema; uma coisa de educação também. In: SILVA, Tomaz Tadeu da
(Org.). Nunca fomos humanos: nos rastros do sujeito. Belo Horizonte:
Autêntica, 2001. p. 7-76.

FISCHER, Rosa Maria Bueno. Mídia, máquinas de imagens e práticas
pedagógicas. Revista Brasileira de Educação, v. 12, n. 35, p. 290-299, maio/
ago. 2007.



ARTE E CRIANÇAS: UM ENCONTRO IMPOSTERGÁVEL|153

KATZ, Silvia. El pequeño ilustrado: el diccionario biciclopédico. Salta:
Ministério de Educación de la Provincia de Salta/Secretaría de Cultura,
2006. 132 p.

KRAMER, Sonia. Por entre as pedras: arma e sonho na escola. 3. ed.
São Paulo: Ática, 2003. 213 p. (Coleção Educação em Ação).

______. Cultura infantil y currículo: cambios, desafíos y
posibilidades. CONGRESO INTERNACIONAL MASTER DE EDUCACIÓN, 2.
Lima/Peru: Master Libros, ago. 2005; 16 p.

MEIRELLES, Cecília. Romanceiro da inconfidência. São Paulo: EDUSP;
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2004. 255 p.

MURRAY, Roseana. Classificados poéticos. São Paulo: Nacional,
2004. 43 p.

OSTROWER, Fayga. A sensibilidade do intelecto. 7. ed. Rio de Janeiro,
Elsevier, 1998. 328 p.

OUAKNIN, Marc-Alain. Les mystères de l’alphabet. Paris: Assouline,
1997. 383 p.

POSTMAN, Neil. O desaparecimento da infância. Rio de Janeiro:
Graphia, 1999. 190 p.

QUEIRÓS, Bartolomeu Campos de. Formiga amiga. São Paulo:
Moderna, 2004a. 81 p. (Coleção Eu Sei de Cor).

______. Os cinco sentidos. 2. ed. São Paulo: Nacional, 2004b. 15 p.
(Coleção Miguilim).

RILKE, Rainer María. Cartas a un joven poeta. Buenos Aires: Siglo XX,
1984; 125 p.



154|REFLEXÕES SOBRE INFÂNCIA E CULTURA

SOUZA, Solange Jobim e (Org.). Educação @ pós-modernidade:
ficções científicas e ciências do cotidiano. Rio de Janeiro: 7 letras,
2003. 173 p.

VASCONCELLOS, Vera Maria Ramos de. Infâncias e crianças visíveis.
In: ______; SARMENTO, Manuel Jacinto (Orgs.). Infância (in)visível. São
Paulo: Junqueira & Marin, 2007. 306 p.

VIGOTSKI, Lev Semenovich. La imaginación y el arte en la infancia.
5. ed. Madrid: Akal, 2000. 120 p.



EDUCAÇÃO INFANTIL: LUGAR DE CRIANÇA OU DE ALUNO?EDUCAÇÃO INFANTIL: LUGAR DE CRIANÇA OU DE ALUNO?EDUCAÇÃO INFANTIL: LUGAR DE CRIANÇA OU DE ALUNO?EDUCAÇÃO INFANTIL: LUGAR DE CRIANÇA OU DE ALUNO?EDUCAÇÃO INFANTIL: LUGAR DE CRIANÇA OU DE ALUNO?
Mônica Bezerra de Menezes Picanço

Por diversas vezes, inicio trabalhos de formação com uma
brincadeira: Qual palavra você associa à palavra “aluno”? E à palavra
“criança”? Invariavelmente, associam-se ao vocábulo “aluno” palavras
tais como disciplina, dever, escola, silêncio... E, à palavra “criança”, alegria,
brincadeira, prazer...

Quem é, enfim, esse sujeito que freqüenta as classes de Educação
Infantil – criança ou aluno? E quem é o adulto que se relaciona com ele
– professor, adulto, educador, mediador?

As palavras têm significados múltiplos e nem sempre somos
conscientes de como são definidoras de nossas relações. Parece-me que,
ao tratar de um texto cuja temática é o cotidiano da Educação Infantil,
faz-se necessário tratar, inicialmente, das relações aí existentes e qualificar
a natureza das trocas efetivadas.

Adulto e criança, professor e aluno, emissor e receptor, são muitas
as denominações. Será difícil pensarmos em uma relação entre pessoas?
Não sei se me refiro a uma “pedagogia das relações”, mas sei que falo do
encontro de sujeitos, da pessoa criança – não mais à espera de se tornar
alguém – e da pessoa educador – sujeito de sua prática.

A organização do tempo e do espaço nas escolas de Educação
Infantil tem se estruturado com base nas necessidades do professor.
Ele é o centro, aquele que conduz e ensina; o aluno, é tão-somente
aquele que aprende. Já as crianças, resistem aos modelos impostos
porque trazem em si, como apontam Sonia Kramer e outros autores, a
possibilidade do novo, da transformação. Tal possibilidade, é claro, existe
também nos educadores, mas é preciso que eles queiram romper com
o já instituído, que queiram ousar.

Acredito na possibilidade de pensarmos em uma proposta – não livre
de todas as formas de dominação que nos calam e sufocam, o que seria
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impossível! – fundada em práticas capazes de produzir subjetividades livres
dos dispositivos que normatizam as instituições tradicionais.

Precisamos viabilizar um cotidiano na Educação Infantil que respeite
as necessidades da criança, onde haja a flexibilização dos tempos, do espaço
e do ritmo das atividades, conforme consta em documento oficial do MEC.1

Nesse sentido, são fundamentais: a observação, a escuta, a negocia-
ção. Esses elementos são constitutivos de uma pedagogia da participação:

Trata-se de encontrar uma base para desenvolver um fazer e um pensar
pedagógico que fogem à fatalidade de educar todos como se fossem um só, que
conseguem superar o modo simultâneo. O objetivo é encontrar uma forma de
diferenciação pedagógica que assume a heterogeneidade e a diversidade como
riqueza para a aprendizagem situada e oferece modos alternativos de organizar
a classe e a escola.2

Como então organizar esse cotidiano? Para respondermos à questão,
partiremos de alguns pressupostos:

- Toda ação proposta é necessariamente uma ação educativa e,
por meio dessa ação, a escola pode ser mais conservadora ou transfor-
madora de papéis, atitudes e representações presentes na sociedade.

Conseqüentemente,
- Toda ação requer uma opção clara por uma concepção de ser

humano e por uma definição de quem é, para nós, essa criança.
É oportuno citar Loris Malaguzzi que, ao explicar o sucesso do Projeto

Reggio Emilia, assim se pronunciou:

Há séculos que as crianças esperam ter credibilidade. Credibilidade nos seus
talentos, nas suas sensibilidades, nas suas inteligências criativas, no desejo de
entender o mundo. É necessário que se entenda que isso que elas querem é
demonstrar aquilo que sabem fazer. Elas têm cem linguagens a serem aprendidas
e também a serem mostradas. A paixão pelo conhecimento é intrínseca a elas.
Em Reggio Emilia, acreditamos nas crianças. Se acreditamos nelas, devemos
mudar muitas coisas. 3

1 CAMPOS e ROSEMBERG, 1995.
2 FORMOSINHO, 2007, p. 29.
3 FARIA, 2007, p. 278.
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Por certo, o texto refere-se a uma criança que é sujeito de direitos,
portadora e construtora de saberes e cultura e que participa da vida da
família, da escola e da sociedade. Essa criança potente necessita de um
adulto e de uma escola diferente.

Pensar a instituição de Educação Infantil a partir desses pressupostos
requer que consideremos um conjunto de fatores que inclui desde as
condições do espaço físico, os recursos que utiliza, os funcionários de
que dispõe, a razão adulto-criança, a formação do educador, a elaboração
de uma proposta de educação e outros. Não é demais frisar que a criança
que nos aguarda está ávida por desvendar o mundo, é curiosa e inquieta
e nós, adultos, precisamos nos preparar para sabermos lidar com ela.

Infelizmente, ainda nos deparamos com inúmeras instituições
inadequadas para receberem essa criança. Basta observarmos a
organização do espaço e a rotina rígida que lhe é imposta. O tempo é
definido pelo adulto: “É hora de guardar a massinha. Vamos, acabou a
hora do pátio! Acabou o tempo de brincar; hora dos trabalhinhos!”

Diante de tanta imposição e controle, o que está sendo feito, em
verdade, é um pedido para que a criança deixe a infância de lado e submeta-
se ao desejo do adulto.

Mas esse modelo de instituição não é – que bom! – a norma. Essa
criança que pensa e é participante ativa do mundo tem encontrado adultos
que compreendem seu processo de desenvolvimento e organizam
instituições compromissadas em educar, respeitando suas individualidades
e modos de aprender.

Fica claro, dessa forma, que, para além de uma visão organizacional,
uma proposta para a Educação Infantil tem, ainda, que considerar um
referencial teórico sobre desenvolvimento e aprendizagem.

Segundo a perspectiva sociointeracionista, elaborada a partir dos
trabalhos de Wallon e Vygotsky, o desenvolvimento humano ocorre a partir
da ação do indivíduo sobre o meio. A natureza de suas ações impulsiona as
crianças a interagirem e, portanto, construírem conhecimento na relação
sujeito-mundo. É, pois, desse processo interativo que surgem necessidades
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e possibilidades que são a gênese das estruturas de pensamento, da
construção do conhecimento e da constituição de si mesmo como sujeito.
Para Vygotsky, qualquer função psicológica superior aparece “duas vezes.
Primeiro, no nível social, e, depois, no nível individual; primeiro, entre pessoas
(interpsicológica), e, depois, no interior da criança (intrapsicológica)”.4

Nesse processo de internalização, desenvolvimento e aprendizagem,
ainda que sejam processos distintos, atuam em conjunto. O aprendizado
está estreitamente relacionado ao desenvolvimento das funções
psicológicas superiores.

Nessa perspectiva, concebem-se o indivíduo e a sociedade como
elementos mutuamente constitutivos de um sistema interativo único.
Podemos, ainda, dizer que a escola é um lócus privilegiado para os
processos de aprendizagem e desenvolvimento.

Para compreender a relação entre esses processos, Vygotsky propõe a
noção de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), que cria parâmetros
para a atuação pedagógica, pois implica a relação entre o nível de
desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial.

Um aspecto essencial do aprendizado é o fato de ele criar zonas de
desenvolvimento proximal; ou seja, [...] desperta vários processos internos de
desenvolvimento, que são capazes de operar somente na interação entre pessoas
em seu ambiente e quando em cooperação com seus companheiros. Uma vez
internalizados, esses processos tornam-se parte das aquisições do
desenvolvimento independente.5

Mais uma vez, cabe destacar o valor do educador como aquele que
dialoga com a criança em seu processo de desenvolvimento e aprendizagem.

Piaget, assim como os autores supracitados, reconhece o papel
construtivo do desenvolvimento e aponta que este depende da relação
organismo-meio regida pela equilibração. É na ação sobre o mundo que
a criança constrói conhecimentos e se constrói, aperfeiçoando suas
estruturas mentais.

4 VYGOTSKY, 1989, p. 64.
5VYGOTSKY, 1989, p. 168.
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Marcamos, ao longo do texto, a idéia de uma criança potente, criativa,
que age, pensa, sente e estabelece relações. Sendo assim, uma proposta
de educação, vale reforçar, não pode partir de uma concepção abstrata de
criança. Retomando Malaguzzi: “Se acreditamos nas crianças devemos
mudar muitas coisas. […] O objetivo da educação é aumentar as
possibilidades para que a criança invente e descubra”.6

A proposta de educação de uma instituição e a conseqüente prática
dela decorrente devem ser condutores de reflexões sobre o nosso modo
de fazer educação, modo este que deve privilegiar não o desenvolvimento
cognitivo, mas o desenvolvimento do sujeito como um todo.

É fundamental o conhecimento da legislação existente: a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional,7 o Estatuto da Criança e do
Adolescente8 e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil,9 que têm força de lei e garantem o cuidado e a educação em
ambiente próprio para a infância, tendo o educador como o principal
responsável por esse processo.

Na construção de uma proposta de educação, todos – educadores,
demais profissionais que atuam na instituição, os pais – devem estar
envolvidos, pois é importante a contribuição de múltiplos olhares. No
cotidiano é que damos vida à proposta e podemos compreender melhor
o processo de desenvolvimento da criança. Ao analisarmos, por exemplo,
o espaço físico, importa ressaltar que a sua organização é fundamental
para que a concepção de aprendizagem possa de fato revelar-se no dia-a-
dia. Organizar os materiais, de modo a mantê-los à disposição da criança,
possibilita a construção de sua autonomia, ao trabalhar independen-
temente da ajuda do adulto.

Ao observarmos os murais existentes, percebemos também dados
que nos dizem da proposta, pois podemos nos deparar com as produções

6 MALAGUZZI, 1999, p. 93.
7 BRASIL, 1996.
8 BRASIL, 1990
9 BRASIL, 1998.
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das crianças ou com trabalhos de adultos que acabam, por agirem assim,
desautorizando as crianças.

Cabe, dessa forma, à instituição de Educação Infantil, organizar e
construir sua proposta educacional, estimulando a participação de todos
e avaliando-se permanentemente, com a finalidade de garantir a todas as
crianças uma infância plena que reflita a crença no potencial humano e
no valor da vida.

Educação da Criança Pequena e do Adulto: Experiência daEducação da Criança Pequena e do Adulto: Experiência daEducação da Criança Pequena e do Adulto: Experiência daEducação da Criança Pequena e do Adulto: Experiência daEducação da Criança Pequena e do Adulto: Experiência da
Creche UFFCreche UFFCreche UFFCreche UFFCreche UFF

A Creche UFF, que se tornou o Departamento de Educação Infantil
do Colégio Universitário Geraldo Reis quando este foi criado em 2006, foi
fundada em outubro de 1997 com o objetivo de desenvolver uma política
acadêmica que articule ensino, pesquisa e extensão. Inicialmente na forma
de um Programa de Extensão vinculado à PROEX/Pró-Reitoria de Extensão
e ao Gabinete do Reitor da Universidade Federal Fluminense (UFF), a
Creche UFF iniciou suas atividades com grupos de brincadeiras envolvendo
os filhos e filhas de professores, funcionários e alunos da universidade.
Além do atendimento às crianças e suas famílias, a Creche UFF se caracteriza
como espaço de formação em Educação Infantil, recebendo graduandos
e pós-graduandos de diversos cursos da UFF, bem como profissionais em
exercício. A Creche UFF também se constitui como espaço de pesquisa,
tanto para a própria unidade, como para pesquisadores da universidade e
de outras instituições.

A vivência em grupo tem, para todos aqueles que atuam na Creche
UFF, um papel fundamental. Foi a partir de uma reflexão coletiva da prática
que se possibilitou uma revisão de valores, idéias e concepções e se construiu
a proposta de educação da Creche, a qual reconhece a importância de se
criar condições para o sujeito conviver de forma crítica e competente com
a diversidade cultural. Defendemos que a criança deve agir com autonomia
e encontrar uma organização do espaço físico que propicie a exploração, o
diálogo, o prazer e a invenção, pois compreendemos que o conhecimento
é construído considerando a cooperação e a criatividade.
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Elegemos a brincadeira como um dos eixos fundamentais do
processo educacional, concebendo-a como atividade cultural que favorece
a construção da autonomia da criança, desempenhando importante papel
em seus processos de desenvolvimento, de aprendizagem, de construção
da subjetividade e de produção de cultura. A brincadeira é concebida,
portanto, não como instrumento de escolarização, mas como
possibilidade de troca simbólica de sentidos, de construção de significados
e como canal de diálogo com o mundo.

A brincadeira caminha junto com a estratégia pedagógica dos projetos
de trabalho, tal como formulada por Fernando Hernández e por ele e
Montserrat Ventura.10 São projetos coletivos de aprendizagem que buscam
integrar conteúdos de diferentes áreas e propiciar uma construção de
conhecimento em rede. É um modo de aprender não mais linear e
centrado no professor, mas na relação professor-criança, construído a
partir de um processo cooperativo de busca de informações em torno de
temas de interesse do grupo ou de parte dele, no qual o professor atua
como mediador no sentido de possibilitar/provocar diferentes intercessões
da criança com o conhecimento.

Nessa perspectiva, a criança participa do planejamento, da busca de
informações, da avaliação das atividades e se apropria do conhecimento
historicamente produzido, ao mesmo tempo em que o transforma e o
recria, preparando-se para se tornar um sujeito ativo e produtor de sua
própria história.

É importante ressaltar que os projetos incluem os adultos, mas não
como meros ransmissores de conteúdos e condutores das atividades.
Não se trata, pois, de atividades elaboradas por adultos para crianças, mas
de atividades em que todos, juntos, podem aprender e criar.

Estes são alguns dos pressupostos que norteiam a proposta e as
práticas da Creche UFF, compreendidas como uma construção coletiva
dos sujeitos nela envolvidos – crianças, pais, educadores e funcionários.

10 HERNÁNDEZ (1998); HERNÁNDEZ e VENTURA (1998).
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O trabalho realizado é conduzido por um processo cotidiano de reflexão,
por meio do qual as ações são planejadas e avaliadas.

A construção coletiva é possível, pois se optou por uma gestão
participativa, consolidada com o planejamento participativo que possibilita
o exercício da autonomia de seus integrantes, quer sejam educadores ou
educandos, a fim de serem, de fato, protagonistas da educação aí
desenvolvida.

Não são comuns instituições que propiciem essa ação coletiva. Por
isso, estratégias foram criadas com o objetivo de garantir a real possibilidade
de participação dos diversos sujeitos envolvidos. Dentre elas, citamos o
Caderno de Registro Docente e as diversas reuniões planejadas, sejam elas
semanais, de planejamento participativo e de planejamento pedagógico;
quinzenais, do grupo gestor e da comissão de pais; mensais, de formação
continuada. Além de grupos de discussão na internet, compostos por
pais e educadores.

O planejamento não é, de forma alguma, algo estático. Deve ser
flexível e só assim fazer parte da rotina dos educadores, de forma a facilitar
a organização do trabalho, a reflexão sobre a prática e a conseqüente
avaliação e o (re)planejamento. A partir das trocas e partilhas que
acontecem nas diversas reuniões, mediadas por um formador, cria-se
uma identidade no grupo constituída a partir da identificação de
intencionalidades e desejos comuns. Troca-se muito mais que
conhecimentos: trocam-se anseios, medos, dúvidas, afetos.

Essas estratégias tornam efetivamente viável a implementação de
uma gestão participativa. A proposta tem, portanto, um caráter dinâmico
e aberto, um movimento duplo de construção permanente e
consolidação, alimentado pelos novos conhecimentos e novos sujeitos
constituídos na multiplicidade de relações envolvidas no processo.

Considero oportuno tecer considerações sobre duas das atividades
que realizamos com os educadores, diretamente relacionadas à rotina de
trabalho com as crianças. Refiro-me ao Caderno de Registro Docente e às
reuniões de planejamento pedagógico.
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O Caderno de Registro Docente reflete a trajetória de formação do
educador. Ao relatar e refletir sobre sua prática, expressar seus
questionamentos, receios e desejos e, mais que isso, ao compartilhar seu
registro, o educador tem a oportunidade de investir em seu próprio
processo de formação, tornando-se autor e sujeito de sua história.

As reuniões de planejamento pedagógico têm servido para dar
sustentação à prática pedagógica. Para esse espaço, são trazidas as reflexões
constantes dos Cadernos de Registro Docente e discutidos aspectos
teórico-práticos da organização do cotidiano. Por meio do planejamento,
organizamos o trabalho, tendo como base a criança.

Ao planejar, o educador dá uma direção ao seu fazer. Inicialmente,
definimos uma rotina que prevê horários que não podem ser negociados
para, a partir daí, estabelecer o que é possível combinar com as crianças
para a estruturação do seu dia. É claro que essa rotina não pode ser
estruturada com rigidez e é preciso ser definida de forma diferente nos
diferentes grupos.

Na medida em que prosseguimos na reflexão sobre o planejamento,
novas e diversas questões surgem a respeito do cotidiano: Que tipo de
atividade preparar? Em que local executá-la? Por quanto tempo? Deve ser
uma atividade individual, para pequenos grupos ou para todos? Como
organizar o espaço físico? Como tornar visível o planejamento, a fim de
possibilitar a participação das famílias e dos demais integrantes da instituição?

São inúmeras as questões. O educador comprometido com sua
prática e implicado em sua própria qualificação procura sanar essas
dúvidas por meio do estudo, da busca do saber e da reflexão coletiva sobre
a prática, enriquecendo, assim, os encontros de planejamento pedagógico.
Em consonância com Miguel Zabalza, acreditamos que:

[…] o educador também é ativo, também tem iniciativas, também toma decisões.
Contudo, a sua atividade nunca pode ser intrusiva em relação à atividade
infantil. [...] Não há ação educativa que possa ser mais adequada do que
aquela que tenha na observação da criança a base para o seu planejamento. É
isso que permite ao adulto programar e atuar tomando como base a tensão
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criativa entre uma perspectiva curricular teoricamente sustentada e um
conhecimento real dos interesses, das necessidades, das competências e das
possibilidades das crianças.11

A partir das observações e do conhecimento que têm, os educadores
trazem para as reuniões suas percepções acerca dos interesses das crianças,
para, aí sim, planejarmos atividades significativas, desafiadoras, prazerosas,
que contemplem esses interesses e que poderão se tornar, ou não, temas
de projetos de trabalho.

Precisamos investir na formação! Os motivos saltam aos olhos! Parece-
nos lógico que o que desejamos na formação da criança devemos também
almejar na formação do adulto. Queremos, para atuar na Creche UFF e em
qualquer instituição de Educação Infantil, um educador potente, capaz, produtor
de conhecimentos, de cultura e autônomo. Nada disso é possível sem que haja
trocas efetivas entre os diferentes sujeitos. A ação educativa precisa ser
necessariamente coletiva.

Oportuno se torna lembrar os ensinamentos de Paulo Freire.12  Em
Pedagogia da autonomia, ele nos afirma que é impossível vivermos uma
prática educativa sem trabalharmos no sentido da autonomia do ser –
educando e educador. Aponta, para isso, saberes que acredita serem
fundamentais para o educador: mudar é difícil, mas não impossível – e é
preciso saber escutar.

Há, em uma música composta por Lulu Santos – Tempos modernos
–, já utilizada por mim em algumas formações, alguns trechos que
considero significativos:

Eu vejo a vida

Melhor no futuro

Eu vejo isso

Por cima de um muro

De hipocrisia

Que insiste

11 ZABALZA, 1978, p. 148.
12 FREIRE, 1997.
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Em nos rodear... [...]

Eu vejo um novo

Começo de era

De gente fina

Elegante e sincera

Com habilidade

Pra dizer mais sim

Do que não, não, não... [...]

Parodiando o compositor, eu diria: chega de hipocrisia! É preciso,
definitivamente, que todos na escola tenham voz e vez. Que bom poder
participar de reuniões, rodeada de “gente fina, elegante e sincera”. E eu
acrescentaria: de gente inteligente, sensível e acolhedora.

Derrubemos de vez a hipocrisia que nos cala e silencia. Não
precisamos reproduzi-la com nossas crianças. Vamos vê-los como crianças
que são e como parceiros que somos. A função primordial de uma
instituição de educação não é mais, definitivamente, transmitir
conhecimentos, mas formar pessoas.

Vários são os caminhos que se cruzam e se complementam para
viabilizar a democratização da escola. Todos, entretanto, devem passar
por um trabalho que inclua a subjetividade, conforme já proposto por
diversos autores, tais como Cecília Warschauer e Marie-Christine Josso,
por meio da prática das rodas e registro, pelo trabalho com as histórias de
vida e outros.13

Aprendemos, desde muito cedo, na família, na escola e na sociedade
a não explorar as nossas idéias e a bloquear nossa expressão por temermos
críticas ou até humilhações. Isso altera a percepção que temos de nós
mesmos e faz com que desconheçamos nossas próprias habilidades.

Cabe a nós, que atuamos na formação de educadores e de crianças,
contribuir para a existência de condições mais adequadas para a expansão
do talento do sujeito educador e para a visão mais otimista dos recursos e
possibilidades de cada indivíduo.

13 WARSCHAUER (1993); JOSSO, 2004.
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A passagem de uma concepção excludente de sociedade e de escola para uma fundada
na diversidade humana deve significar uma profunda mudança em toda a dinâmica

educacional, refletindo, principalmente, na construção de novos sentidos éticos e
morais para a vida em sociedade.1

Buscar uma educação inclusiva, uma escola para todos tem sido
um dos grandes desafios encontrados por todos aqueles e aquelas que
trabalham com a/na educação. Novas perspectivas começam a ser
discutidas para que possamos construir uma escola que reduza as
desigualdades sociais, comprometida com a diversidade.

Construir essa escola significa desconstruir não só a concepção que
temos sobre ela, mas a nossa visão de sociedade. A luta pelo fim da exclusão
atinge aspectos sociais muito mais amplos, que vão além dos limites da
escola. Apesar de o poder redentor muitas vezes atribuído a essa instituição,
sabemos que, sozinha, ela não dá conta de superar todas as desigualdades;
no entanto, o que a escola nunca deve fazer é tornar-se causa de uma
desigualdade maior, dando tratamento diferente ou reforçando a
hierarquia entre os sujeitos diferentes.

Cada vez mais a escola necessita repensar suas práticas diante das
profundas mudanças pelas quais vem passando desde a democratização
do ensino; daí a importância de rever sua visão de infância, de sociedade
no mundo atual.

Visando ao paradigma da inclusão que, na contemporaneidade,
vem substituir o paradigma da exclusão, o qual, durante tantos anos
sustentou a nossa sociedade e, conseqüentemente, a nossa escola,

1 MARQUES e MARQUES, 2004, p. 23.
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6 VYGOTSKY, 2000.
7  DAYRELL, 2001, p. 141.
8  LOPES, 2007.
5 GOMES, 2001, p. 1.

acreditamos que é, também, por meio da formação de professores que
poderemos ajudar a construir uma escola e uma sociedade realmente
para todos.

Lev Vygotsky, ao fundamentar sua teoria, evidencia os homens como
sujeitos sociais, históricos, culturais e, por isso mesmo, constituídos por
diferenças.2 Para Juarez Dayrell,

[...] nenhum indivíduo nasce homem, mas constitui-se e se produz como tal,
dentro do projeto de humanidade do seu grupo social, num processo contínuo
de passagem da natureza para a cultura, ou seja, cada indivíduo, ao nascer, vai
sendo construído e vai se construindo enquanto ser humano.3

Jader Lopes corrobora e amplia essa reflexão, ao afirmar que a
condição biológica presente em outras espécies parece perdida para nós.
Destaca que em nenhum momento está negando um substrato biológico
presente no desenvolvimento da espécie humana, mas afirmando a impos-
sibilidade de pensá-lo fora de um contexto social. A condição humana
estaria marcada, assim, pela possibilidade de sua diversidade cultural.4

Se formos buscar no dicionário o significado da palavra “diversidade”,
encontraremos diferença, dessemelhança, multiplicidade de coisas diversas.

Quando se fala em diversidade cultural, é preciso levar em conta
uma heterogeneidade ampla, fruto da coexistência, harmoniosa ou não,
de uma pluralidade de tradições cujas bases podem ser étnicas, religiosas,
dentre outras. Logo, entendemos que, se ampliarmos a nossa visão sobre
as diferenças, poderemos entendê-las de duas formas:

1) as diferenças podem ser empiricamente observáveis. 2) as diferenças também
são construídas ao longo do processo histórico, nas relações sociais e nas
relações de poder. Muitas vezes, os grupos humanos tornam o outro diferente
para fazê-lo inimigo, para dominá-lo.5
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Observarmos, porém, que durante muitos anos e até os dias atuais,
a segunda visão, sugerida por Nilma Lino Gomes, é a que prevalece em
nossa sociedade. Lidar com a diversidade, então, não significa apenas
elencar as diferenças físicas, culturais, étnicas, religiosas etc. entre as
pessoas, mas pressupõe o trato com a nossa diferença, com a nossa
semelhança, com uma forma ou outra de lidar com as desigualdades
construídas historicamente.

É na Modernidade que vamos ver surgir as representações do
sujeito-padrão. Segundo Denise Najmanovich, deste somente se espera
que seja objetivo, que cumpra regras, enfim, que não trate de ser
subjetivo. “Tamanha proeza será alcançada mediante uma educação
uniforme, em relação direta com o surgimento de um ‘sujeito
arquetípico’: o normal”.6

Carlos Alberto Marques, dialogando com vários autores, nos diz que
a Modernidade,

[...] como sociedade disciplinar ou normalizadora, pode ser caracterizada
como um ambiente repleto de confinamentos, cada qual com suas leis e
sanções disciplinadoras próprias. A instituição da norma constitui, assim, um
eficiente mecanismo de manutenção da ideologia dominante [...] Ao assumir o
normal como ideal de homem, era preciso criar o anormal para que a contradição
fosse estabelecida [...] torna-se possível afirmar que a anormalidade constituía
uma necessidade do pensamento Moderno, sem a qual não seria possível
instituir a noção de normal.7

Identidade, Diferença e EducaçãoIdentidade, Diferença e EducaçãoIdentidade, Diferença e EducaçãoIdentidade, Diferença e EducaçãoIdentidade, Diferença e Educação

Para romper com esse padrão de normalidade e entendermos a
diversidade, precisamos compreender o que é diferença e seu
imbricamento com a constituição de nossa identidade. A fim de
entendermos a relação entre identidade/diferença e os conceitos que
emergem de suas fronteiras, é necessário compreender que tais

6 NAJMANOVICH, 2001, p. 79 (grifo do autor).
7 MARQUES, 2001, p. 32, 38.
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dimensões estão interligadas, pois, ao afirmarmos uma identidade,
estamos negando outras. E só é necessário fazê-lo quando existem
outros que não são aquilo que se quer afirmar. Esse sistema pode ser
apreendido na prática pedagógica. O desvelamento dessas concepções
no campo educativo passa pelo desdobramento dos conceitos que se
amalgam a essas idéias e constituem as diferentes nuanças das práticas
pedagógicas. As afirmações de diferença vão de encontro às afirmações
de identidade: dizer o que o outro é significa dizer o que este é, ou não,
em relação ao que sou.

Em um mundo imaginário totalmente homogêneo, no qual todas as pessoas
partilhassem a mesma identidade, as afirmações de identidade não fariam
sentido. De certa forma é exatamente isto que ocorre com nossas identidades
de “humanos”. É apenas em circunstâncias muito raras que precisamos afirmar
que “somos humanos”.8

Tomaz Tadeu da Silva nos afirma que tanto identidade como
diferença têm de ser ativamente produzidas e é por meio de atos de fala
que fazemos isso, pois “a identidade e a diferença têm que ser nomeadas”,9

mas, ao adquirirem significação, nesse processo de produção discursiva,
elas não convivem harmoniosamente, pois estão sujeitas a relações de
poder. O poder de definir a identidade e de marcar a diferença não pode
ser separado das relações mais amplas de poder: “A identidade e a diferença
não são nunca inocentes”.10

A existência da diferenciação situada nessa perspectiva, como
processo central pelo qual a identidade e a diferença são produzidas, não
é o único processo que marca as relações de poder: a inclusão, o
pertencimento, a demarcação de fronteiras, a classificação, presentes nas
oposições binárias incluir/excluir; pertencer/não pertencer; estar dentro/
estar fora mostram a posição que o sujeito ocupa no discurso e,
conseqüentemente, na sociedade. Derrida nos alerta ainda que, nas

8 SILVA, 2000, p. 75 (grifo do autor).
9SILVA, 2000, p. 77.
10SILVA, 2000, p. 81
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oposições binárias, um termo recebe valor positivo em relação ao que
recebe o termo negativo.11  Essas oposições trazem ocultas não só uma
forma de classificação, mas de hierarquização. Esta servirá de parâmetro
para a normalização em relação a outras identidades, “normalizar significa
eleger – arbitrariamente – uma identidade específica como parâmetro
em relação ao qual as outras identidades são avaliadas e hierarquizadas”.12

Esse processo ocorre na tentativa de fixar as identidades por meio
de uma imposição de significados e interpretações que são atribuídos
social e culturalmente. Porém, como se subverte a linguagem, criam-se
brechas, existindo também a possibilidade de se subverter a identidade.

Duas questões ainda ligadas a identidade e diferença que reiteram
sua ligação a sistemas de significação são: a representação e a
performidade. A primeira é o meio pela qual a identidade e a diferença
adquirem sentido e passam a existir e se ligam a sistemas de poder. A
performidade remete aos processos discursivos e lingüísticos, lugar em
que se teriam proposições descritivas que, obviamente, descrevem uma
situação; e as performativas, cuja enunciação é absolutamente necessária
para que se efetive o que foi anunciado. Porém, proposições descritivas
podem se tornar performativas na medida em que sua repetição produz
o fato que deveria apenas descrever, pois o que dizemos faz parte de uma
rede de significações que pode ser reforçada pelo que estamos descrevendo.
Além disso, ela pode ser deslocada e usada em outros contextos. É o que
Derrida chama de citacionalidade: “Minha frase é apenas mais uma citação
que tem sua origem em um sistema mais amplo de operações de citação
de performidade e, finalmente, de definição, reforço e produção da
identidade cultural”.13

Essa premissa não é diferenciada para o entendimento das diversas
representações de infância que se constroem a partir da constituição da
Modernidade, mas também da própria constituição da sociedade brasileira.
Essas representações estão traspassadas pela posição social e econômica

11 DERRIDA apud SILVA, 2000.
12 SILVA, 2000, p. 83.
13 SILVA, 2000, p. 84.
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ocupadas pelas crianças e podem ser apreendidas pelos discursos dos
diferentes universos culturais.

E, dentre esses universos, a escola é um dos lócus privilegiados
para se desvelar essas representações e lugares ocupados pela infância,
pois é dela que emanam diversos discursos dos quais as crianças são os
principais atores sociais. Assim, infância, escola e diversidade estão
imbricadas neste texto que pretende lançar um olhar sobre em que
contexto se situa a infância, mais especificamente a infância diferenciada
pelo discurso histórico.

Uma construção histórica pode apresentar como verdadeira uma
visão de mundo de determinado período ou população e, enquanto
referencial histórico, desenvolver um modo pelo qual os sujeitos se
percebem e percebem o seu mundo, concebendo, a partir desse modo,
as representações da sociedade. Assim, se tais representações implicam
uma determinada construção histórica da realidade, é necessário analisar
como isso acontece especificamente dentro da infância e suas implicações
para a educação.

Diferenciando a InfânciaDiferenciando a InfânciaDiferenciando a InfânciaDiferenciando a InfânciaDiferenciando a Infância

No bojo das concepções liberais e mercantis que se firmavam,
sobretudo, a partir do século XVI, ocorre a elaboração de um sentido de
infância e este é acompanhado pela organização de modelo de família e
também por um modelo de escola.

A escola passa a ser o espaço que, com a família, será local de proteção
e preparação das crianças para o mundo. Neil Postman afirma que o
próprio processo de entrada das crianças no mundo da leitura será um
divisor de águas entre o mundo infantil e o mundo adulto.14

Estrutura-se um modelo ideal de infância, que, em conjunto com
um modelo ideal de família, encontra na escola a continuidade de suas
representações. A tríade infância, família e escola são idéias que, associadas

14 POSTMAN, 1999.
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a outras, sustentam uma forma de ver o mundo construída na ótica da
burguesia que se estruturava como força ideológica dominante.

Segundo Lopes, todas as crianças que não se enquadram no modelo
de infância burguês acabam sendo rotuladas como crianças-problema,
como uma forma de ocultar o desfiguramento presente na lógica da
reprodução do capital: a desigualdade.15 Para esse autor, os mesmos ideais
liberais, associados ao capital que produziram uma infância figurada,
originaram também crianças desfiguradas, que têm no menor
marginalizado, “filho dos segmentos mais pobres [...] o negativo da infância
burguesa e, como tal, constitui uma ameaça à ordem social”.16

O ideal burguês considera problemas não só as crianças desfiguradas,
mas suas próprias famílias que, ao não se organizarem no modelo-padrão,
não possuírem residências adequadas nem acesso à informação (livros,
revistas, jornais) e outros, são incapazes de cuidar da entrada de seus filhos
no “mundo adulto”.17 E, assim, entram em cena os outros atores sociais:
“[...] quando a família é pobre e tida como incapaz, insinuam se como
terceiros; filantropos, médicos e estadistas que pretendem proteger, educar
e disciplinar seus filhos”.18

Essa concepção é subjacente à de Philippe Ariès, autor sempre
presente em pesquisas sobre infâncias, que parte do pressuposto de que
a noção de infância é uma invenção tardia nas sociedades ocidentais,
lugar em que a criança era considerada como pequenos adultos no final
da Idade Média e início da época moderna. Porém, à medida que o conceito
de infância vai sendo construído, vai surgindo o sentimento de infância
na família e na sociedade; a criança passa a ocupar outro lugar e deixa de
habitar o universo dos adultos para viver essa infância.19

O que Walter Kohan vai nos alertar é que “a tese de Ariès acaba se
instalando como verdade naturalizada; a infância torna-se uma invenção

15 LOPES, 2003, p. 195.
16 PINO, 1987, p. 48.
17 LOPES, 2003.
18 PERROT apud KUHLMANN JUNIOR, 1998, p. 25 (grifo do autor).
19 ARIÈS, 1981.
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moderna”. Tomamos o exemplo dado por esse autor para demonstrar a
gravidade de sua afirmação:

Consideremos apenas um exemplo, tomado do início de palestra apresentada
recentemente em mesa redonda de colóquio internacional: “como sabemos, a
infância é uma invenção moderna, iluminista, e a possibilidade de entendê-la
em sua especificidade nos proporcionou interpretações diversas...” Chamam a
atenção alguns detalhes; primeiramente, que a infância seja considerada uma
invenção; segundo, que a invenção seja de “a” infância e não de “uma”
infância; terceiro, que essa invenção seja adjetivada de moderna; mas o que
mais provoca é esse início:”como sabemos”, o que naturaliza  e torna uma
obviedade o que vem depois; o “como sabemos” é sinônimo de “naturalmente”,
evidentemente, como todo mundo sabe. E quando todo mundo sabe ninguém
sabe. Quando algo se torna natural ou evidente, deixa de ser pensado. Mau
sinal para a infância.20

Nos pontos levantados por Kohan, queremos reforçar a idéia da
invenção “de uma” infância: a burguesa, ponto de conflito que também
se encontra em nosso pensamento.

As vivências de uma criança não são iguais às de outras crianças, os contextos
não são os mesmos. Ainda que tentemos falar de infâncias ao dizer sobre as
infâncias de crianças pobres, de crianças ricas, de crianças de rua, de crianças
deficientes, de crianças indígenas, de crianças órfãs, dentre outras, não podemos
perder de vista o fato de que no interior de cada uma dessas histórias de
infâncias há várias outras que as constituem, que se constituem: as histórias das
crianças, de cada uma dessas crianças.21

Na interface dessas dimensões acaba sendo produzido um conjunto
de nomenclaturas, de nomeações, organizadas por aqueles que não vivem
essa realidade, nem esse segmento social, mas trazem essa infância
diferenciada do projeto burguês em seus discursos, ao utilizarem
expressões como: meninos de rua, menores carentes, crianças com
dificuldades de aprendizagem e outras.

Irene Rizzini, ao procurar, na literatura histórica referências sobre o
espaço reservado à infância nos séculos XIX e XX, destaca que as diferentes

20 KOHAN, 2004, p. 1.
21 MONTEIRO, 2003, p. 55.
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fontes mostravam que a preocupação da sociedade brasileira com a criança
era, primordialmente, com as que pertenciam aos estratos mais pobres
da população; percebe-se que a criança que mais aparecia era aquela
que, aos olhos da elite, carecia da proteção do Estado e precisava ser
‘corrigida’ ou ‘reeducada’. Eram os ‘expostos’, os ‘orphaosinhos (sic)’,
os ‘pobres meninos abandonados’, as ‘crianças criminosas’, os ‘menores
delinqüentes’ e assim por diante.22

Rizzini nos apresenta os diferentes nomes atribuídos a uma mesma
infância desses séculos, ou seja, a infância excluída no Brasil, e os
significados que tais denominações carregavam implícitos em cada
palavra: a idéia da periculosidade ou de sua potencialidade. Essa constatação
não é uma peculiaridade desses séculos; desde o início da colonização, as
crianças trazem nas diferentes nomeações o conceito subjacente que se
faz delas ou da infância naquele período histórico.

Os sujeitos se tornam uma construção da realidade à medida que
são nomeados por outros sujeitos por meio da linguagem, pois “o sujeito
é social desde que nasce, constitui-se sempre em relação a outros, mediado
pelas significações sociais de seu mundo... sujeito e mundo não são entes
independentes e sim constituem-se um ao outro”.23 Além disso, os
conceitos são construídos e negociados em contextos políticos,
econômicos e culturais; a existência de adjetivações diferenciadas dentro
da categoria infância aponta para uma diferenciação das infâncias pobres,
ricas, negras, deficientes. Ao abordarmos a trajetória das crianças, torna-
se clara a visão das diferentes infâncias existentes. Assim, para cada objetivo
temos um tipo de educação, para cada infância temos um tipo de escola.
Aqui começa o caráter dual da escolarização, uma vez que estabelece um
tipo de educação escolar para as elites e outra para os trabalhadores. A
educação, então, é vista como vínculo das transmissões dos valores
ideológicos dominantes por meio de seu discurso. A infância que, tal qual
o discurso, esconde atrás das várias nomeações a manutenção de uma

22 RIZZINI, 1997, p. 64.
23 EDWARDS, 1997, p. 14.
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política de exclusão dessa infância no país, tão bem definida nas palavras
de Carlos Monarcha:

A construção de determinadas vivências e imagens da infância varia de
acordo com a posição social e econômica e com os diferentes universos
culturais que fazem parte de uma sociedade. Aos fatores relacionados às
idades estão associados papéis e desempenhos específicos que dependem da
classe na qual se insere a criança. Assim, o que comumente é chamado
infância com base no modelo burguês, difere entre grupos e classes sociais.
Os conceitos como “infância desvalida”, “indigentes” e “menor” foram
construídos nos processos de lutas e embates políticos, econômicos e culturais
num determinado contexto. A própria existência dessas adjetivações já aponta
para as diferentes classes que envolvem o termo infância.24

Há Luz no Fim do Túnel?...Há Luz no Fim do Túnel?...Há Luz no Fim do Túnel?...Há Luz no Fim do Túnel?...Há Luz no Fim do Túnel?...

Por que cruzar esses diferentes conceitos, mostrar suas concepções
teóricas e seu discurso histórico? A resposta é simples: porque estes nos
mostram como a identidade e a diferença são produzidas e nomeadas no
espaço da educação. Assim, as concepções descritas fazem seu papel de
classificar, de hierarquizar a identidade que tem pertença e a que não a
tem. Isso ocorre em uma relação de poder e, aqui, o poder é do adulto
sobre a criança, utilizando-se das concepções para fazer a marcação da
diferença: do normal em contraposição ao anormal; do apto para o inapto
e assim por diante.

Podemos ampliar essa afirmação para a forma como vem sendo
compreendida não só a infância, mas a aprendizagem, a deficiência, a etnia,
o gênero, a opção religiosa e sexual, todos colocados em uma fôrma para
um processo de homogeneização e de normalização.

O uso da representação e da performidade também são visíveis nos
discursos da educação, em sua profecias, em suas certezas. São esses
preconceitos que têm servido de obstáculo às mudanças no sistema escolar.

24 MONARCHA, 2001, p. 163 (grifo do autor).
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Uma hipótese é elaborada em meras opiniões; a partir daí a realidade é
observada por meio de um olhar viciado pela hipótese original, disposto,
aprioristicamente, a enxergar apenas afirmações, nenhuma refutação; esta
realidade deformada passa a ser a comprovação da hipótese que a deformou. 25

A educação tem nos apresentado uma manutenção da esteriotipia
da infância concebida na Modernidade. A partir dessa visão, qualificam-se
esses sujeitos e marcam-se suas diferenças, interferindo na imagem que temos
deles, visão construída historicamente, atravessada pela Psicologia, Sociologia,
Antropologia, introjetada na formação escolar e que tem suas repercussões
no processo educacional atual.

Porém, “esta é aquela parte da educação que considerou os sujeitos
como objetos de seu discurso teórico e prático, [...] deficiente, especial,
diferente do [...] eficiente, normal, homogêneo [...]”. 26 E não podemos
sucumbir frente a ela, é preciso fazer com que novas fronteiras surjam;
segundo Judith Butler, subvertê-la:

A repetição pode ser interrompida. A repetição pode ser questionada e
contestada. É nessa interrupção que residem as possibilidades de instauração
de identidades que não representem simplesmente a reprodução das relações
de poder existentes. É esta possibilidade de interromper o processo de recorte
e colagem, de efetuar uma parada no processo de “citacionalidade” que
caracteriza os atos performativos que reforçam as diferenças instauradas, que
torna possível pensar na produção de novas e renovadas identidades. 27

Se a herança histórica sobre a infância nos desanima, pois podemos
dizer que a Modernidade não foi capaz de acomodar igualdade e diferença
e usou a diferença para promover a exclusão ou a marginalização, por
outro lado, sobre essa reflexão é que se constrói o paradigma em expansão
na contemporaneidade: o de uma sociedade inclusiva. Lugar em que a
diferença pode também ser celebrada como fonte de diversidade,
heterogeneidade e hibridismo, sendo vista como enriquecedora.

25 COLLARES, 1996, p. 107.
26 FERRE, 2001, p. 196.
27 BUTLER apud SILVA, 2000, p. 96 (grifo do autor).
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É sobre essa possibilidade – a de celebração da diferença – que
podemos perceber a diversidade como uma gama imensa de diferenças
raciais, de gênero, culturais, físicas, mentais, religiosas entre os seres
humanos, que nos desafia a pensar em múltiplas possibilidades de
construção de um projeto de mundo em que as nossas diferenças
estabeleçam um diálogo solidário entre os sujeitos. A diversidade impõe
ultrapassar o mero reconhecimento da semelhança entre todos os seres
humanos e instiga a criação de espaços onde todos possam fazer dialogar
a sua diversidade.

Acreditamos que o campo da Educação ainda precisa avançar muito
para desconstruir o discurso histórico e compreender melhor o que
significa a diversidade, mas Reinaldo Matias Fleuri nos mostra que a questão
das diferenças vem ocupando um outro lugar no discurso, principalmente
o pedagógico.28  A educação escolar está sendo chamada a superar uma
visão psicologizante de uma única infância que veio com a Modernidade
e que acabou delineando perfis idealizados de crianças, padronizando-as.

Pensar a diversidade na infância, na escola e na sociedade significa
perceber os paradoxos que se colocam cotidianamente no tratamento
desigual oferecido aos diversos sujeitos que estão no espaço social,
desafiando-nos a construir redes de solidariedade em que todos tenham
igualdade de direitos e de fato. O que buscamos hoje é dar um salto do
respeito, da tolerância à diferença e à valorização da diversidade humana
como uma possibilidade de constituição de uma nova sociedade. Uma
sociedade verdadeiramente inclusiva.

Sabemos que mesmo a curto prazo nossas escolhas afetam não apenas o nosso
comportamento atual como também o comportamento dos que estão ao redor.
Num prazo mais longo isso pode interferir também no ambiente em que
vivemos no futuro de nossos filhos, de nossa espécie e por fim na própria
evolução da humanidade. 29

28 FLEURI, 2002.
29 MORAES, 1997, p. 211.
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Corroborando a autora, teríamos apenas uma ressalva a fazer: que
as escolhas que foram feitas já estão interferindo em nossas vivências, em
nossa espécie e na evolução da humanidade, pois, inclusive, interferem
nas escolhas que estamos fazendo agora. Conhecer e ter consciência de
como se construiu esse modelo de infância e de educação, mantenedor
da diferença e reprodutor da homogeneidade, leva-nos a trilhar o caminho
em busca de sua subversão, fazendo surgirem fronteiras para a construção
de uma educação para a diversidade. Como nos convida Núria Ferre:

[...] podemos sair cada manhã e desfazer com nossas práticas este outro que
entre todos temos feito e, desfazendo-o, encontrar-nos com o outro. Os outros
não são outra coisa que aquilo que fizemos e vamos fazendo deles, justamente
isto e não outra coisa é o que nós somos: aquilo que os outros fizeram e estão
fazendo de nós. 30

Reflexões sobre as infâncias, mudanças na estrutura das escolas
deverão acontecer, para que possamos realmente construir novas formas
de educar. Temos de começar a refletir e buscar novos caminhos que nos
levem ao atendimento dessa diversidade. A escola é um dos fóruns onde
as diversas infâncias sempre foram negadas. Fazer a importante equação
entre infância, escola e diversidade é o nosso grande desafio! Há luz (de
variadas cores) no fim do túnel!
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Ligia Maria Leão de Aquino

Em outubro de 2008, comemoramos 20 anos de promulgação
da Constituição Federal, que, dentre tantos significados para a
democratização da sociedade brasileira, representou um marco para a
afirmação dos direitos das crianças. São vários direitos assegurados,
reconhecendo a criança como um sujeito social, o qual merece atenção
especial da sociedade e do Estado. O principal artigo constitucional,
que demarca a nova condição da infância brasileira, expressa de forma
clara os direitos das crianças (e adolescentes), bem como as obrigações
do Estado e da sociedade para garanti-los. O artigo 227, que integra o
capítulo VII (Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso), define
a criança e o adolescente como pessoa em desenvolvimento e com
direito a proteção especial.

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente,
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação,
ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e
à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma
de negligência, discriminação, exploração, violência e opressão. 1

Outros artigos constitucionais também asseguram direitos às
crianças, como o artigo 203, referente à previdência social, que “define
como objetivos da assistência social a proteção à família, à maternidade,
à infância, à adolescência e à velhice, e o amparo a crianças e adolescentes
carentes”.2 Há, ainda, no texto da lei, no conjunto dos direitos sociais,
direitos assegurados aos trabalhadores que dizem respeito diretamente
à atenção à criança, como a licença-gestante e licença-paternidade
e o direito à creche e pré-escola para os filhos, em idade de até seis

1 BRASIL, 1988.
2CAMPOS et al., 1993, p. 24.
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anos, de trabalhadores urbanos e rurais, em diversos artigos da
Constituição Federal.ii

O grande diferencial presente na Constituição está em afirmar que
a creche e a pré-escola, além de serem vinculadas aos direitos dos
trabalhadores, configuram-se como direito da criança de zero a seis anos
à educação, o qual deve ser assegurado pelo poder público, conforme
expresso no artigo 208, inciso IV: "O dever do Estado com a educação será
efetivado mediante garantia de: [...] IV – atendimento em creche e pré-
escola às crianças de zero a seis anos de idade”. Tal conceito é reafirmado
na Lei nº 8.069/90, conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA)iii , e na Lei nº 9.394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDBEN)iv , complementando e especificando as
características desse atendimento, definido assim como educacional.

A inclusão da Educação Infantil como política pública de educação,
portanto, é recente. Anteriormente, as ações de atendimento estavam
dispersas em diversas áreas, como a assistência, a saúde, trabalho e mesmo
a educação. Os critérios de funcionamento eram estabelecidos por órgãos
da saúde (ministério e secretarias estaduais e municipais) para as creches
e berçários, que, em geral, atendiam a crianças filhas de mães trabalhadoras
e de famílias pobres. Isso porque durante muito tempo predominou
uma visão de que a criança pequena necessita apenas de guarda. Em
termos legais, antes da Constituição Federal de 1988, apenas os filhos de
mulheres trabalhadoras urbanas tinham garantia formal de “local de
guarda”. Na prática, essa ação, assegurada por decreto-lei, conhecido como
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), de 1943, e regulamentada por
um conjunto de portarias ministeriais, não se efetivou plenamente, devido
à “ineficiência de fiscalização e o baixo montante da multa prevista”.  A
criação de espaço de guarda nos locais de trabalho se fez com base em
argumentos vinculados à saúde da criança, visando a mantê-las protegidas,
alimentadas e limpas, durante a atividade laboral de suas mães, sem
considerar a sua condição de sujeito social e cultural.3

3 CAMPOS et al., 1993, p. 63.
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A creche era vista como um “mal necessário”, como bem analisou
Lívia Maria Fraga Vieira; embora os critérios fossem definidos
predominantemente por órgãos de saúde, a oferta se fazia via filantropia,
assistência ou mesmo pela educação.4  Da década de 1940 à de 1970, a
normatização do atendimento à criança em idade pré-escolar, isto é,
anterior à escolaridade obrigatória, foi responsabilidade do Departamento
Nacional da Criança (DNCr), vinculado ao Ministério da Saúde. A ação,
contudo, era executada pela Legião Brasileira de Assistência (LBA), entidade
filantrópica subordinada à primeira-dama do governo federal e subsidiada
por verba pública.

A LBA implantou, por quase todo o país, unidades destinadas à criança
pobre, organizadas conforme “modelos de atendimento de emergência
(‘alternativos’)”, com utilização de trabalho voluntário.5 A adoção de modelos
com baixos investimentos e uso de recursos da população atendida tem
caracterizado as políticas destinadas às classes populares, constituindo-se em
atendimento pobre para pobres.6 O fato de as creches e similares destinados a
essa população serem de responsabilidade da assistência, não significa ausência
de conteúdo pedagógico em tais ações. A política assistencial, nesse caso, tem
funcionado como uma estratégia de controle social.

A pedagogia das instituições educacionais para os pobres é uma pedagogia da
submissão, uma educação assistencialista marcada pela arrogância que humilha
para depois oferecer o atendimento como uma dádiva, como favor aos poucos
selecionados para o receber. Uma educação que parte de uma concepção
preconceituosa da pobreza e que, por meio de um atendimento de baixa
qualidade, pretende preparar os atendidos para permanecer no lugar social a
que estariam destinados. Uma educação bem diferente daquela ligada aos
ideais de cidadania, de liberdade, igualdade e fraternidade. 7

No caso das camadas médias da população, o atendimento há muito
vem sendo ofertado pela esfera educacional. No final do século XIX, no
Brasil, foram implantados jardins de infância, escolas maternais e classes

4 VIEIRA, 1988.
5 CAMPOS et al., 1993, p. 58.
6 FRANCO, 1984.
7 KUHLMANN JUNIOR, 1998, p. 182-183.
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anexas, na rede pública e privada, em geral, freqüentados por crianças da
elite e da classe média. A proposta destinada a esse segmento social sempre
teve um caráter complementar à ação da família.

A segmentação do atendimento à criança pequena por diferentes
instituições (creches, escolas maternais, jardins de infância e pré-escolas)
e por iniciativa também de diferentes órgãos e entidades (filantrópicas,
religiosas, empresariais, públicas e particulares) se estabeleceu em nossa
sociedade pautada em uma visão segregacionista e preconceituosa que
igualmente diferencia a criança segundo sua origem socioeconômica. O
objetivo das iniciativas destinadas a grupos sociais das classes populares,
em geral, visavam a suprimir necessidades sociais e econômicas, como a
liberação de mão-de-obra feminina ou compensação da pobreza.

O fato de, na Constituição Federal de 1988, creche e pré-escola serem
apresentadas conjuntamente como instituições destinadas às crianças
de zero a seis anos, define uma orientação que visa a superar a distinção
de políticas de atendimento: as creches, em geral, de caráter assistencial,
destinadas às camadas populares; as pré-escolas, vinculadas à esfera
educacional, destinadas à classe média e elite. A definição de creche e pré-
escola como destinada às crianças de zero a seis anos, independentemente
de condição social e familiar, toma a criança como sujeito central do
atendimento. Parte-se do princípio de que todas as crianças têm direito a
freqüentar essa etapa da educação básica, sendo que sua freqüência não
é obrigatória, mas, sim, uma opção da família; em contrapartida, o Estado
(poder público) tem o dever de garantir tal atendimento, como sua
responsabilidade em relação à educação.

A legislação e documentos oficiais atuais, complementares à
Constituição Federal, quando reconhecem a Educação Infantil como um
direito da criança e de sua família, reafirmam a idéia de criança como
sujeito de cultura que tem direito de se educar. A criança deixa de ser
simples objeto de atenção e cuidado, um “organismo”, uma “semente”
de gente, passando a ser vista como um sujeito que age e interage,
participando ativamente de seu processo de desenvolvimento como
também daqueles que com ela convivem.
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Com o reconhecimento da criança como sujeito que se educa desde
seu nascimento, a educação para a pequena infância passa a ser
considerada como primeira etapa da educação básica, por lei específica, a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN). Essa lei, só
promulgada oito anos após a Constituição Federal, trouxe novas
determinações para a organização e o funcionamento das instituições de
educação e cuidado destinadas às crianças de zero a seis anos. Ao
estabelecer a Educação Infantil como primeira etapa da Educação Básica,
adota o fator etário como critério para definir o que caracteriza a creche
e a pré-escola. A denominação “creche” não representa mais o
atendimento de caráter assistencial, mas o equipamento destinado às
crianças de zero a três anos de idade. Já a pré-escola não significa
atendimento apenas às camadas médias ou instituição de preparo para a
escolarização obrigatória, mas o equipamento destinado às crianças de
quatro a seis anos de idade. Ambos – creche e pré-escola – têm como
finalidade promover o desenvolvimento integral das crianças.

O conjunto de leis formulado nos últimos 20 anos, além de garantir
o direito da criança de até seis anos e seus familiares à Educação Infantil,
também define critérios e metas para seu funcionamento e expansão do
atendimento. Esse conjunto é composto pelas leis já mencionadas (LDBEN
e ECA) e pela Lei nº 10.172/01 (Plano Nacional de Educação), que
apresenta um diagnóstico da educação nacional nos diversos níveis e
modalidades e estabelece metas e objetivos para serem cumpridos pelos
sistemas de ensino.

CoberCoberCoberCoberCober turturturturtura: Aa: Aa: Aa: Aa: Atttttendimentendimentendimentendimentendimento e Financiamento e Financiamento e Financiamento e Financiamento e Financiamentooooo

No Plano Nacional de Educação, foram definidos 26 objetivos e metas
para a Educação Infantil, dos quais o primeiro estabelece prazos para
ampliação da cobertura do atendimento. Em um primeiro momento,
que deveria ter sido atingido em 2005, estipulou-se como meta para
atendimento atingir o percentual de 30% da população de até três anos e
60% da população de quatro a seis anos (ou quatro a cinco anos). Segundo
os dados disponíveis do censo escolar de 2005, essas metas só foram



190|REFLEXÕES SOBRE INFÂNCIA E CULTURA

alcançadas em relação às crianças mais velhas, com o registro de 62,9%
da população de quatro a seis anos, em 2005v. Para as crianças menores,
os índices ficaram bem abaixo, apenas 13% das crianças de até três anos
foram atendidas no mesmo ano.vi 8 A considerar o ritmo de expansão da
cobertura, conclui-se da necessidade de especial empenho do poder
público para atingir as metas previstas para o final da década da educação
(2011), que deverá “alcançar a meta de 50% das crianças de 0 a 3 anos e
80% das de 4 e 5 anos”.9

Fica evidente que maiores esforços devem ser implementados no
que se refere à oferta de creche (zero a três anos), para aproximá-la das
metas definidas, para que de fato a educação para criança de até três anos
seja incorporada como política pública de educação, deixando de ofertá-
la como um serviço excepcional, que, em geral, é destinado a crianças po-
bres e em situação de risco. A concepção de creche como “mal necessário”,
isto é, apenas para filhos de mães pobres e trabalhadoras, tem impedido o
crescimento da oferta e a democratização da educação para as crianças
pequenas, como se verifica no número de estabelecimentos de educação
infantil, em sua distribuição entre creche e pré-escola.

Em 2005, de acordo com os resultados do Censo Escolar realizado pelo
MEC10, existiam no Brasil cerca de 138 mil estabelecimentos de ensino
com oferta para esse nível educacional, sendo que a maioria (106 mil) era
para o Pré-Escolar. 11

Outro problema a se enfrentar na oferta de vagas está relacionado
ao tipo de rede de ensino. A rede pública de pré-escola corresponde a
75,1% do total, enquanto que para a creche, as duas redes (pública e
privada) se distribuem de maneira quase igual, 52,9% e 47,1%,
respectivamente.12  A democratização de vagas e da qualidade da educação
para a pequena infância se constitui em um projeto distante quando o

8 BRASIL, 2005.
9 BRASIL, 2001, p. 61.
10 BRASIL, 2005.
11 KAPPLE et al., 2008, p. 167.
12 BRASIL, 2005.
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Estado não assume seu dever em relação aos direitos das crianças e dos
trabalhadores, que têm assegurado o direito à “assistência gratuita aos
filhos e dependentes desde o nascimento até os seis anos de idade em
creches e pré-escolas”, conforme expresso na Constituição Federal
(artigo7º, inciso XXV).

O planejamento da oferta de vagas para a educação infantil deve
considerar ainda aspectos relacionados às exigências das políticas de
inclusão de crianças com necessidades especiaisvii e de adoção progressiva
de atendimento em tempo integral.13  Tais ações são de responsabilidade
dos municípios,viii sem, contudo, isentar a União e os estados da obrigação
de “exercer a ação supletiva [...] junto aos Municípios que apresentem
maiores necessidades técnicas e financeiras, nos termos dos artigos 30, VI
e 211, § 1º, da Constituição Federal”, conforme expresso no PNE.14

A ação supletiva da União e dos estados também está prevista no
PNE em mais dois pontos. Um diz respeito à “garantia de alimentação
escolar para crianças atendidas na educação infantil, nos estabelecimentos
públicos e conveniados” (item nº 12); o outro, ao “fornecimento de
materiais pedagógicos adequados às faixas etárias e às necessidades do
trabalho educacional, de forma que, em cinco anos, sejam atendidos os
padrões mínimos de infra-estrutura definidos na meta 2” (item nº 13ix)15

É preciso observar que pouco se tem feito para o cumprimento
dessas metas. Na prática, a ação supletiva vem se caracterizando mais
como princípio anunciado do que realização efetiva. Os estados e a União
mal assumem suas responsabilidades perante a Educação Infantil,
principalmente com as políticas desenvolvidas nos últimos anos que
visaram ao Ensino Fundamental. O Fundo de Manutenção e Desenvol-
vimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério
(FUNDEF)x, se teve por mérito praticamente universalizar a escolaridade
obrigatória, em muitos casos fez retroceder ou retardar a expansão da

13 BRASIL, 2001, item nº 18.
14 BRASIL, 2001, item nº 25, p. 64.
15 BRASL, 2001.
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oferta de Educação Infantil.16 Um ano após a implantação do FUNDEF,
em 1998, observou-se retração em 5,5% da matrícula em relação ao
ano anterior, em escolas públicas de Educação Infantil que atendem a
crianças de quatro a seis anos, o que significou 180 mil matrículas a
menos na rede pública.

Mais recentemente, o FUNDEF foi transformado em FUNDEB –
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação, no qual a Educação Infantil e
as demais etapas e modalidades da Educação Básica passaram a ser
contempladas pelas verbas que o compõem. Entretanto, estudos como o
de José Marcelino de Rezende Pinto alertam para algumas desigualdades
que se perpetuam.17  Ao definir valores diferenciados para cada etapa do
ensino, em que o custo-aluno de creche corresponde a 80% do custo-
aluno das séries iniciais, as possibilidades de cumprimento das metas
estabelecidas pelo PNE permanecem distantes. A diferença de valores foi
uma decisão política fruto de pressão dos governos estaduais, interessados
em garantir maiores recursos para suas redes, no caso, prioritariamente,
a de Ensino Médio.

[...] como houve uma subestimação real do valor de ponderação dos alunos das
creches, [...] a única fonte adicional de recursos que os municípios terão para
garantir um mínimo de qualidade para esta etapa da educação será a sua
receita tributária própria.18

Infra-Estrutura das Instituições de Educação Infantil (IEI)Infra-Estrutura das Instituições de Educação Infantil (IEI)Infra-Estrutura das Instituições de Educação Infantil (IEI)Infra-Estrutura das Instituições de Educação Infantil (IEI)Infra-Estrutura das Instituições de Educação Infantil (IEI)

A infra-estrutura das IEIs apresenta sérios problemas, muitos dos
quais de caráter básico, como acesso a esgoto sanitário e energia elétrica.
Com o objetivo de reverter esse quadro, ficou estabelecido, na meta nº 2
da Educação Infantil, no PNE, que padrões fossem definidos em um ano,
o que só foi acatado quatro anos depois. Somente em 2006 o MEC publicou

16 DIDONET, 1997, 1999.
17 PINTO, 2007.
18 PINTO, 2007, p. 888.
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um documento orientador quanto às edificações destinadas à Educação
Infantil – Parâmetros Básicos de Infra-Estrutura para a Educação
Infantil.19  Apesar de o atraso na publicação, reconhece-se como grande
avanço para as políticas de Educação Infantil, uma vez que o documento
“não só define parâmetros de infra-estrutura, mas também orienta
quanto à metodologia de trabalho a ser desenvolvido pelos órgãos
responsáveis pela gestão da educação infantil”.20  O documento veio
preencher uma lacuna nas discussões referentes à questão de infra-
estrutura para espaços físicos destinados à educação da pequena
infância que a política nacional para a infância formulada na década de
1990xi não havia enfrentado de fato.

Ao buscar desenvolver uma política destinada a qualificar as
condições de infra-estrutura da rede de Educação Infantil, o governo
federal criou, no ano de 2007, o “Programa Nacional de Reestruturação
e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil”, o
PROINFÂNCIA,xii um ano após a publicação de Parâmetros Básicos de Infra-
Estrutura para Instituições de Educação Infantil. No primeiro ano do
programa, foram contemplados quase 500 municípios (menos de 10%
do total existente), cada um recebendo recursos para construir uma
creche com capacidade para atender pelo menos a 112 crianças. A
expectativa, segundo notícias do FNDE, é de ampliar o financiamento
para construção de novas unidades ou reforma das já existentes, nesses
primeiros municípios contemplados e também em outros a serem
incluídos no programa, até o ano de 2010.

As ações desenvolvidas pelo PROINFÂNCIA estão muito aquém das
necessidades existentes, se considerarmos a população de zero a seis anos
de mais de 20 milhões de crianças, um terço das quais freqüenta a creche
ou pré-escola. Acentua-se a gravidade do problema quando verificamos a
precariedade evidente nos dados disponíveis no Censo Escolar de 2005;
embora, comparativamente a anos anteriores, tenha havido melhoria nas

19  BRASIL, 2006c.
20AQUINO et al., 2006, p. 7.
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condições de saneamento básico e de acesso a energia elétrica nas unidades
de Educação Infantil.21

A falta de esgoto sanitário atingia, em 2005, 6.276 estabelecimentos; continua
sendo um número expressivo, mas que representou uma significativa redução,
se comparado ao ano de 1998, quando eram 64 mil estabelecimentos. Em
relação à energia elétrica também houve melhora no referido período. No
entanto, ainda existiam 7,6% de estabelecimentos sem esse importante serviço.22

Outro problema a se observar no PROINFÂNCIA reside no material
de orientação para a elaboração do projeto pelas prefeituras, que induz à
adoção de práticas de edificação e de propostas pedagógicas destoantes
dos documentos elaborados pela Coordenação de Educação Infantil
(COEDI/MEC); apesar de formalmente indicar o documento Parâmetros
Básicos de Infra-Estrutura para Instituições de Educação Infantil como
referência para formulação dos projetos, conforme consta no Manual de
Orientações Técnicas.

Além das especificações técnicas contidas neste Anexo II, deverão ser observados,
ainda, quando da elaboração do Plano de Trabalho, as recomendações contidas
no documento “Parâmetros Básicos de Infra-estrutura para Instituições de
Educação Infantil” publicado no ano de 2006 pela Secretaria de Educação
Básica do Ministério da Educação.23

No Manual, a descrição de mobiliário indicado às unidades de
Educação Infantil, para equipar os “ambientes utilizados diretamente
pelo aluno”, reproduz uma concepção de educação para a pequena
infância ainda fortemente marcada pelo chamado modelo de
escolarização, de preparo para a escolaridade obrigatória, especialmente
para as crianças de pré-escola (quatro a seis anos). Do material listado há
explícita diferenciação do ambiente para as crianças de até três anos e as
de quatro a seis anos. Para os grupos mais novos, são listados triciclos e
tapetes emborrachados, sugerindo um ambiente de brincadeira e de atividade

21 BRASIL, 2005.
22 KAPPEL et al., 2008, p. 177.
23 BRASIL, 2007b, p. 15.
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corporal lúdica. Mas, para a sala de atividades das crianças de quatro a seis
anos, não se menciona qualquer elemento lúdico e estabelecem-se apenas
os seguintes itens: “mesas individuais de fórmica para 4 a 6 anos, cadeiras
individuais com encosto, cadeira para professor com rodinhas e altura
regulável e lixeira”.24  A restrição a esse mobiliário remete ao modelo
tradicional em que cada criança fica limitada à sua mesa para o treino de
habilidades destinadas à escrita de “letras e números”.

Os critérios estabelecidos pelo PROINFÂNCIA para os ambientes
destinados à Educação Infantil não atendem às orientações expressas
nos documentos legais, que afirmam o direito das crianças a um ambiente
que apóie suas iniciativas espontâneas e as incentive a:

[...] brincar; movimentar-se em espaços amplos e ao ar livre; expressar
sentimentos e pensamentos; desenvolver a imaginação, a curiosidade e a
capacidade de expressão; ampliar permanentemente conhecimentos a respeito
do mundo, da natureza e da cultura apoiadas por estratégias pedagógicas
apropriadas; diversificar atividades, escolhas e companheiros de interação em
creches, pré-escolas e centros de educação infantil.25

Proposta Pedagógica e Profissionais da Educação das IEIsProposta Pedagógica e Profissionais da Educação das IEIsProposta Pedagógica e Profissionais da Educação das IEIsProposta Pedagógica e Profissionais da Educação das IEIsProposta Pedagógica e Profissionais da Educação das IEIs

A Educação Infantil, seja creche ou pré-escola, tem como finalidade
promover o desenvolvimento integral nos “aspectos físicos, emocionais,
afetivos, cognitivo/lingüísticos e sociais da criança, entendendo que ela é
um ser completo, total e indivisível”xiii 26. As crianças têm direito a ambiente
de educação e cuidado que proporcione condições para aprender e se
desenvolver; a conviver e partilhar com outras pessoas (crianças e adultos)
suas experiências; a ampliar seu universo sociocultural. É preciso superar
a concepção de pré-escola como arremedo da “escola primária”, voltada
apenas para o ensino da leitura e escrita, a “escola de ler, escrever e contar”.

24 BRASIL, 2007b, p. 16.
25 BRASIL, 2006b, p. 19.
26 BRASIL, 1999.
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Enquanto a escola tem como sujeito o aluno, e como objeto fundamental o
ensino nas diferentes áreas através da aula; a creche e a pré-escola têm como
objeto as relações educativas travadas num espaço de convívio coletivo que
tem como sujeito a criança de 0 a 6 anos de idade.27

A Educação Infantil tem como especificidade de seu trabalho
promover propostas de educação e cuidado, de forma integrada com as
famílias e a comunidade. As ações de educação e cuidado devem produzir
condições para que as crianças tenham oportunidade de desenvolverem
as múltiplas dimensões humanas, se apropriarem das diversas linguagens,
em um ambiente de ludicidade e valorização dos processos de constituição
da identidade e autonomia pessoal e coletiva. As propostas pedagógicas
das IEIs devem ser orientadas pelos fundamentos norteadores presentes
em princípios éticos, políticos e estéticos, conforme estabelecido nas
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI)xiv 28.

Por um lado, a Educação Infantil, por sua especificidade, diferencia-
se na organização das propostas e práticas pedagógicas das etapas
posteriores, mas, de outra parte, é preciso observar os critérios e
parâmetros de funcionamento definidos em lei para as instituições de
ensino. O processo de integração das IEIs ao sistema de ensino exige que
as redes e suas unidades obedeçam à legislação no que se refere à gestão
pautada em princípios democráticos e de qualidade, bem como à formação
e valorização dos professores e demais profissionais da educação.

Para o funcionamento adequado, é necessário que as instituições
elaborem sua proposta pedagógica,xv a qual deve contar com a
participação dos professores,xvi  sendo regida pelos princípios gerais do
ensinoxvii e pelos objetivos específicos dessa etapa educacional,xviii

contemplando o atendimento às crianças portadoras de necessidades
especiaisxix e observando aspectos referentes às condições de
acessibilidade e adaptações curriculares.xx

27 ROCHA, 1999, p. 61-62 (grifo do autor).
28 BRASIL, 1999.
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Os gestores dos sistemas municipais de ensino, ao orientarem a
formulação das propostas pedagógicas das redes pública e privada, têm
como desafio contemplar aspectos relacionados à articulação da Educação
Infantil com o Ensino Fundamental, a educação e cuidado para bebês e
o atendimento em horário integral.

Na organização e funcionamento da IEI é preciso considerar os
interesses e necessidades das famílias, estabelecendo uma relação de
diálogo permanente para melhor adequação da proposta à realidade das
crianças atendidas. Especialmente as unidades da rede pública devem
assumir o papel de serviço público, comprometido com o atendimento
da população, visto como um direito. Além do sentido político presente
na relação com as famílias, de respeito e garantia de direitos, há que se
considerar também que a criança pequena tem uma relação de
dependência direta com sua família. Promover a educação e cuidado dos
pequenos requer interagir com suas famílias, o que está, inclusive,
garantido no ECA.29  Com o Estatuto, ficou assegurado aos pais ou res-
ponsáveis não só o direito a ter ciência do processo pedagógico, como
também o direito de participar da definição das propostas educacionais
(artigo 53, parágrafo único).xxi

Para garantir a qualidade da proposta pedagógica da IEI, é
fundamental investir na formação dos professores e demais profissionais
que atuam na instituição. A integração das creches e pré-escolas ao sistema
de ensino tornou exigência a formação em Magistério, pelo menos em
nível médio (Normal), para os profissionais que atuam diretamente com
as crianças. No caso de haver pessoal sem formação mínima exigida
exercendo funções de professor de Educação Infantil, “quer sejam titulares
ou auxiliares, obterão a formação exigida com o apoio da instituição onde
trabalham”.30 A necessidade de formação docente se pauta nas diretrizes
e orientações advindas da legislação nacional (LDBEN, DCNEI, Diretrizes
Operacionais para a Educação Infantilxxii) que definem a carreira Magistério

29 BRASIL, 1990.
30 BRASIL, 2006c, p. 38.
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como obrigatória para atuar na Educação Infantil (assim como em todos
os níveis e modalidades de ensino) e, ao mesmo tempo, afirma a
indissociabilidade das funções “educar” e “cuidar” nessa etapa de ensino.
Portanto, mesmo aquele que possa estar em uma posição de auxiliar de
professor, por exemplo, compõe a equipe pedagógica e desempenha
atividade docente.

A função de gestor das IEIs, desempenhada por “profissionais que
exercem os cargos de direção, administração, coordenação pedagógica
ou coordenação-geral”,31 deve se constituir como “liderança responsável
e de qualidade”, visando a garantir os direitos básicos de crianças e suas
famílias à educação e cuidados, em um ambiente de gestão democrática
(Resolução CNE/CBE nº 1/1999, artigo 3º, 7ª Diretriz). Quanto à formação
desse profissional, dele é exigido ter “no mínimo o diploma de nível médio
modalidade Normal e, preferencialmente, de nível superior (pedagogia)”.32

O investimento na formação dos profissionais também deve
contemplar aqueles que estão no exercício da função ou cargo de gestor,
conforme expresso no PNE, nos Objetivos e Metas para o Financiamento
e Gestão da Educação Nacional (nº 35). A referida lei estabeleceu que, até
o ano de 2011, os diretores de todas as escolas devem estar
“adequadamente formados em nível superior, preferencialmente com
curso de especialização”.33

Integração Horizontal: Educação e Demais Áreas em AçãoIntegração Horizontal: Educação e Demais Áreas em AçãoIntegração Horizontal: Educação e Demais Áreas em AçãoIntegração Horizontal: Educação e Demais Áreas em AçãoIntegração Horizontal: Educação e Demais Áreas em Ação
pela Infânciapela Infânciapela Infânciapela Infânciapela Infância

Os grandes desafios posto aos municípios com o processo de
integração das creches e pré-escolas ao sistema de ensino, incorporando
e adequando a rede já existente, ao mesmo tempo pressionado a
expandir a oferta de vagas, com infra-estrutura e pessoal qualificados,

31BRASIL, 2006c, p. 36.
32BRASIL, 2006c, p. 36.
33BRASIL, 2001, p. 164.
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tornam fundamental a articulação dos diversos setores, como saúde,
justiça e assistência, para a promoção de ações qualificadas.

As políticas de Educação Infantil, de oferta de atendimento em
creches e pré-escolas são de responsabilidade da esfera educacional;
entretanto, devem se desenvolver de forma integrada com outros setores,
como saúde e assistência social. Questões relacionadas a alimentação,
acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, controle de
doenças são melhor enfrentadas quando o setor responsável, como posto
ou centro de saúde, atua de modo articulado com a rede de educação. De
igual forma, questões referentes às condições de vida das famílias, que
exigem orientação e acompanhamento, competem à assistência social
estabelecer programas integrados com a educação. Outros setores, como
cultura e justiça, também devem criar programas articulados com a rede
de educação, de tal forma que o trabalho desenvolvido na esfera
educacional tenha melhores condições de realização e, acima de tudo, o
direito das crianças de terem seus direitos garantidos.

A integração horizontal, que articula diversos setores, está prevista
na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) (nº 8.742/93), que não diz
respeito à educação, mas é correlata, uma vez que prevê a proteção à
família, à maternidade e à infância (inciso I do artigo 2º) e, mais
especificamente, o amparo às crianças carentes (inciso II do mesmo
artigo).xxiii No artigo 2º da LOAS, em seu parágrafo único, define-se como
objetivo da assistência social a realização de suas ações de “forma integrada
às políticas setoriais, visando ao enfrentamento da pobreza, à garantia dos
mínimos sociais, ao provimento de condições para atender contingências
sociais e à universalização dos direitos sociais”. O conceito presente nesse
parágrafo apresenta a possibilidade de construção de políticas de atenção
à infância e à família, tão necessárias para responder a fatores que estão
interligados e afetam as condições do trabalho realizado nas instituições
de Educação Infantil. Nesse caso, destacam-se, por exemplo, os de caráter
nutricional e de saúde, que comprometem diretamente a qualidade do
funcionamento da instituição, por afetar as condições de vida de cada
um que freqüenta as IEIs.
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34 BRASIL, 1998, p. 13 (grifo do autor).

i Texto elaborado a partir de apresentação no Ciclo de Debates Infância e Cultura: Diálogos
com Gestores, promovido pela Universidade Federal Fluminense, sob a coordenação da
Profª Drª Tânia de Vasconcellos, para as redes municipais do Norte Fluminense, em Santo
Antonio de Pádua (RJ).
ii No artigo 7º, do capítulo que integra o conjunto de Direitos Sociais, são assegurados
direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social: “[...] inciso XVIII – licença à gestante, sem prejuízo do emprego e salário,
com a duração de cento e vinte dias; XIX – licença-paternidade, nos termos fixados em
lei; [...] inciso XXV – assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até
seis anos de idade em creches e pré-escolas”.
iii No artigo 54º se afirma: “É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: [...] IV –
atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade”.

As políticas de Educação Infantil têm melhores condições de se
efetivar quando se busca superar a falta de articulação entre setores e a
descontinuidade das ações, que tem sido uma marca freqüente em nossa
história, principalmente quando se trata de política social. A integração
setorial, apoiada em uma integração vertical (município-estado-União), é
o caminho para a consolidação de fato da Educação Infantil brasileira.

Educação Infantil não é portanto um “luxo” ou um “favor”, é um direito a ser
melhor reconhecido pela dignidade e capacidade de todas as crianças
brasileiras, que merecem de seus educadores um atendimento que as introduza
a conhecimentos e valores, indispensáveis a uma vida plena e feliz.34
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iv No artigo 4º está definido: “O dever do Estado com a educação escolar pública será
efetivado mediante a garantia de: [...] IV – atendimento gratuito em creches e pré-escolas
às crianças de zero a seis anos de idade”.
v Pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), de 2006, o percentual de
crianças de quatro a seis anos freqüentando a pré-escola já atinge a 70,5%
(FOLHAONLINE, 2008).
vi Pelo PNAD de 2006, os números crescem lentamente, apenas 15,5% das crianças de
zero a três anos freqüentavam creche (FOLHAONLINE, 2008).
vii As políticas de educação inclusiva para educação infantil estão definidas em leis, como
a Constituição Federal, ECA, LDBEN e PNE, além de outros específicos a questões dos di-
reitos das pessoas portadoras de deficiências. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/>.
viii O artigo 11º da LDBEN estabelece o conjunto de responsabilidades dos municípios.
ix “Elaborar, no prazo de um ano, padrões mínimos de infra-estrutura para o funcionamento
adequado das instituições de educação infantil (creche e pré-escola) públicas e privadas,
que, respeitando as diversidades regionais, assegurem o atendimento das características
das distintas faixas etárias e das necessidades do processo educativo [...]”.
x Estabelecido com a Emenda Constitucional nº 14/96 e Lei nº 9.424/96 (BRASIL,
1996b, 1996c).
xi Na década de 1990, foi publicada uma série de documentos pela Coordenação-Geral de
Educação Infantil – COEDI/MEC (BRASIL, 1996b, 1999, 2000).
xii O programa foi instituído pela Resolução nº 6, de 24 de abril de 2007, e é parte das ações do
Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) do Ministério da Educação.
xiii Terceira diretriz das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, instituída
pela Resolução CEB nº 1, de 7 de abril de 1999.
xiv Princípios Éticos da Autonomia, da Responsabilidade, da Solidariedade e do Respeito
ao Bem Comum; Princípios Políticos dos Direitos e Deveres de Cidadania, do Exercício da
Criticidade e do Respeito à Ordem Democrática; Princípios Estéticos da Sensibilidade, da
Criatividade, da Ludicidade e da Diversidade de Manifestações Artísticas e Culturais.
xv “Artigo 12º – Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu
sistema de ensino, terão a incumbência de: inciso I – elaborar e executar sua proposta
pedagógica. [...]”. LDBEN.
xvi “Artigo 13º – Os docentes incumbir-se-ão de: inciso I – participar da elaboração da
proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. [...]”. LDBEN.
xvii O artigo 3º estabelece princípios que regem o ensino, composto por 11 incisos.
xviii “Artigo 29 – A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como
finalidade o desenvolvimento integral da criança de seis anos de idade, em seus aspectos
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físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da
comunidade.” LDBEN.
xix “Artigo 58 – Entende-se por educação especial, para os efeitos desta lei, a modalidade
de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para
educandos portadores de necessidades especiais” (o artigo é complementado por três
parágrafos). LDBEN.
xx No artigo 58º da LDBEN, atribui-se responsabilidade aos sistemas de ensino quanto a
diversos aspectos que assegurem condições aos educandos com necessidades especiais,
tais como: “I – currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos
[...]; III – professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para
atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a
integração desses educandos nas classes comuns; [...]”.
xxi “É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como
participar da definição das propostas educacionais.”
xxii As Diretrizes Operacionais para a Educação Infantil foi elaborada pelo CNE/CEB, em
forma de parecer normativo, nº 04/2000 de 16 fev. 2000.
xxiii Art. 2º A assistência social tem por objetivos: I – a proteção à família, à maternidade,
à infância, à adolescência e à velhice; II – o amparo às crianças e adolescentes carentes.
[...] Parágrafo único. A assistência social realiza-se de forma integrada às políticas setoriais,
visando ao enfrentamento da pobreza, à garantia dos mínimos sociais, ao provimento de
condições para atender contingências sociais e à universalização dos direitos sociais. (Lei
Orgânica da Assistência Social (LOAS), nº 8.742/93.)
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