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Porque se a gente fala a partir de ser criança, 

a gente faz comunhão: de um orvalho e sua aranha, 
de uma tarde e suas garças, de um pássaro e suas árvores. 

Então, eu trago de minhas raízes crianceiras 

a visão comungante e oblíqua das coisas. 
 

Manoel de Barros 

 

Em sua poesia Manoel de Barros referencia a infância em muitos momentos. 

Fala de ser criança, de sua própria experiência como tal, de suas impressões, de seu 

encantamento. E falando disso o poeta revela boa parte de suas acepções acerca deste 

grupo, simplesmente por dizer de um modo e não de outro. Assim como o poeta, o 

pesquisador da infância, em seus escritos e atitudes, fala do ser criança – quer tenha 

consciência disso, quer não – revelando também suas percepções e filiações. 

Na essência da estruturação de pesquisas em que se declara a intenção de 

produção de conhecimentos com crianças me parece ser imprescindível, assim, 

explicitar com clareza os fundamentos de percepção dessa categoria. Trazer à tona as 

concepções de infância que vêm permeando as relações entre adultos e crianças, assim 

como pontuar as percepções que se elege para acompanhar a vivência com elas, me 

parece ser a estruturação de referencial essencial para este tipo de jornada. E contribuir 

na reflexão deste percurso é um objetivo deste trabalho. 

 

1. Sobre crianças (ou adultos?) 

 

Ao longo do tempo, muito tem sido vivido e dito – academicamente inclusive – 

acerca das crianças e da infância. Comecemos fazendo uma breve revisão do que nos 

                                                 
1
 O artigo é oriundo de um dos capítulos da dissertação que defendi em agosto de 2011 no ProPEd/UERJ, 

sob a orientação da Prof. Rita Marisa Ribes Pereira, intitulada “A gente se vê por aqui? Percepções de 

espectadores infantis sobre crianças na televisão”. 

2
 Mestre em Educação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro / Professora do Ensino 

Fundamental do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro.  



apontam alguns autores, já que partilho do “[...] consenso crescente de que a história da 

infância é essencial para compreendermos a infância hoje.” (CASTRO, 1998, p. 23). 

Não parece ser novidade que Philippe Ariès é praticamente o precursor dos 

estudos e reflexões acerca deste tema. Com sua obra, “História social da criança e da 

família”, de 1961, o autor aponta importante pesquisa através da qual marca questões 

bastante relevantes da relação da criança com seu entorno (e vice-versa), como a 

percepção de sua inserção na Idade Média. Deixando claro que neste tempo o conceito 

infância era inexistente do modo como hoje é percebido, ressalta aquilo que em 

pinturas, por exemplo, pode ser observado sem maiores esforços: crianças vestiam-se 

como adultos, viviam experiências conjuntamente com eles; eram, enfim, como adultos 

pequenos, como homúnculos. Nesta lógica, não se admite especificidades deste grupo; 

estabelecem-se relações indiferenciadas entre as pessoas maiores e as menores. 

Como também é amplamente reconhecido, é apenas no século XVIII, com o 

surgimento da família burguesa, que o conceito de infância se estrutura. E, junto com 

ele, o surgimento da escola se dá. Estrutura-se pela primeira vez uma percepção de 

particularidades entre os mundos destes diferentes grupos, em especial, particularidades 

das crianças.  

É certo que, se observarmos bem, veremos que essa diferenciação traz consigo 

todo um caráter valorativo. Seu surgimento junto com a estruturação da família 

burguesa, conforme já apontado, cunha de pronto uma intenção protetora do mundo 

adulto em relação ao infantil. Seu aparecimento relacionado à invenção da escola aponta 

para a crescente percepção da responsabilização dos adultos em relação às crianças, 

neste ponto também em relação à moralidade e ao conhecimento formalizado. 

O conceito moderno de infância nasce, assim, subentendendo uma série de 

aspectos que precisam ser destacados para que se tornem mais visíveis e, 

consequentemente, melhor compreendidos. Se por um lado abrem-se possibilidades 

para uma inserção mais ‘especial’ das crianças dentro de seu grupo social, por outro se 

define claramente por qual viés essa ‘especialidade’ se dará. Não é radicalismo afirmar 

que o viés é o da inferioridade!  

Por mais que quase sempre a intenção pareça bastante positiva – porque zelosa, 

protetora –, a superioridade do mundo adulto em relação ao infantil é frequentemente 

marcada e isso pode não ser assim tão positivo.  



Se dermos uma breve revisada na abordagem da infância por parte de diferentes 

áreas do conhecimento poderemos reiterar tal afirmação, além de agregar novos 

elementos a esta reflexão. Sarmento (2008) é o primeiro que trago para contribuir nesta 

discussão com a perspectiva sociológica: 

 

[...] com efeito, as crianças, durante séculos, foram representadas 

prioritariamente como ‘homúnculos’, seres humanos miniaturizados que só 

valia a pena estudar e cuidar pela sua incompletude e imperfeição. Estes 

seres sociais ‘em trânsito’ para a vida adulta foram, deste  modo, analisados 

prioritariamente como objeto do cuidado dos adultos [...] Esta imagem 

dominante da infância remete as crianças para um estatuto pré-social: as 

crianças são “invisíveis” porque não são consideradas como seres sociais de 

pleno direito. (p. 19) 

  

Para além da intenção do cuidado, percebe-se que se atrela ao conceito de 

infância a noção de invisibilidade na ação social. Aos poucos se desvela o contraponto 

desse olhar zeloso... 

Essa noção de invisibilidade social, aliás, ganha contorno ainda mais procedente 

com a contribuição de Kohan (2008) que estrutura um artigo pensando sobre o termo 

infância em sua origem epistemológica. Trazendo a fala de Castello e Márcico3 

esclarece que: 

 

[...] podemos entender que infans não remete especificamente à criança 

pequena que não adquiriu ainda a capacidade de falar, mas se refere aos que, 

por sua minoridade, não estão ainda habilitados para testemunhar nos 

tribunais: infans é assim ‘o que não pode se valer de sua palavra para dar 

testemunho. (p. 41) 
 

E este autor segue sua análise elucidando o impacto de tal origem à categoria da 

qual temos tratado quando propõe que: 

 

Percebamos então que a etimologia latina da palavra ‘infância’ reúne as 

crianças aos não habilitados, aos incapazes, aos deficientes, ou seja, a toda 

uma série de categorias que encaixadas na perspectiva do que elas ‘não têm’ 

são excluídas da ordem social. De maneira que a infância está marcada 

desde a sua etimologia por uma falta não menor, uma falta que não pode 

faltar, uma ausência julgada inadmissível, a partir da qual uma linguagem, 

um direito e uma política dominantes consagram uma exclusão (KOHAN, 

2008, p. 41). 
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Não diferentemente dos percursos sociológicos e filosóficos, quando nos 

voltamos à Antropologia nos deparamos com autores que percebem o tema a partir do 

mesmo viés de abordagem. Em artigo de Gomes (2008) temos contato com a pontuação 

de Brandão4 de que:  

 

Em toda a bibliografia clássica da Antropologia, a criança é um ser ausente 

da cultura, aparece nela esporadicamente, ou então, quando surge de modo 

significativo, é através da análise de situações rituais onde o processo 

cultural do rito importa muito mais do que o seu efeito psicológico sobre o 

sujeito (p. 83). 

 

É mais uma vez a perspectiva da invisibilidade, o entendimento da não 

potencialidade que se revela no olhar para a criança. 

As contribuições da Psicologia vão ainda atingir mais assertivamente essas 

questões e argumentações ora desveladas. Propondo uma análise das primeiras 

observações sistemáticas do desenvolvimento infantil, Vasconcelos (2008) nos aponta a 

origem da observação científica sobre a infância destacando sua essência biológica e 

evolucionista, fortemente alicerçada nos estudos darwinianos: 

 

Tais estudos, baseados nas teorias biológicas e evolucionistas, acabaram por 

dar origem às análises do que era considerado o desenvolvimento “normal” 

de crianças. Nessa perspectiva, o desenvolvimento seria resultante de 

processos maturacionais de características da espécie humana, visando a 

adaptação ao meio ambiente... A pouca ênfase à infância e às crianças nos 

estudos científicos existentes até o final do século XIX foi seguida pela 

concepção do desenvolvimento que enfatiza a maturação orgânica (p. 63). 

 

Somada às ideias até então elucidadas, a questão do olhar desenvolvimentista 

explicita novamente a perspectiva da formação, da incompletude; por este ângulo de 

visada, mais uma vez destaca-se a necessidade de crescimento para aquisição daquilo 

que está em falta. 

Não é demais ressalvar que ao pesquisar esse histórico buscando diferentes 

campos de conhecimento nos deparamos quase que unanimemente com o 

desenvolvimento tardio de estudos nesse tema. A criança e as relações com ela travadas 

demoraram a começar a ser investigadas, especialmente na sociologia e na antropologia. 
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A partir desta breve revisão, enfim, podemos perceber que por trás dos discursos 

do cuidado e da proteção, de maneira geral são as noções de incompletude e de vir a ser 

que estão constantemente relacionadas à infância, ou seja, às crianças.  

Então me pergunto, como pesquisadora, como temos nos posicionado em 

relação a essa prática discursiva acerca da infância... E fazendo – também a mim mesma 

– tal questionamento, me remeto a Bakhtin (2009) quando postula que:  

 

Na realidade, não são palavras o que pronunciamos, mas verdades ou 

mentiras, coisas boas ou más, importantes ou triviais, agradáveis ou 

desagradáveis, etc. A palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de 

um sentido ideológico ou vivencial . É assim que compreendemos as palavras 

e somente reagimos àquelas que despertam em nós ressonâncias ideológicas 

ou concernentes à vida (p. 95). 

 

Movida pelas ressonâncias despertadas em mim com relação ao que se diz da 

infância e das crianças, formulo outras questões, tais como: se é a noção do vir a ser que 

envolve o olhar de muitos para as crianças, entende-se que elas hoje não são? Mas elas 

são, não? Existem, falam, pensam, interagem... E, afinal, estou aqui falando somente 

sobre a criança? Ou será que também disserto sobre o adulto, já que é este quem 

eminentemente tem lançado todos esses olhares até então descritos? 

 

2. Um pouco sobre os adultos (ou ainda sobre as crianças?) 

 

Penso ser importante fazer uma espécie de parêntese – inclusive para excluirmos 

os parênteses dos subtítulos deste ensaio! –, no qual penso que a contribuição de 

Bakhtin (2006), novamente, é imprescindível. 

 

Tudo o que me diz respeito, a começar pelo meu nome, chega do mundo 

exterior à minha consciência pela boca dos outros (da minha mãe, etc.), com 

sua entonação, em sua tonalidade valorativo-emocional. A princípio eu tomo 

consciência de mim através dos outros: deles eu recebo as palavras, as 

formas e a tonalidade para a formação da primeira noção de mim mesmo 

(BAKHTIN, 2006, p. 373-374). 

 

É impossível não aliar esse entendimento ao fato de que praticamente tudo o que 

se tem dito de criança e, assim, de infância, até hoje, foi pensado, estudado, pesquisado 

e registrado por adultos. Se independentemente de qualquer outra coisa entendemos que 

é o outro que começa a nos dar forma, no que compartilho da perspectiva de Bakhtin, 



como ignorar que o que se formulou sobre esse período de tempo da vida humana, 

então, se fez preponderantemente a partir da perspectiva do adulto? 

Mas seguindo essa lógica também não há como fugir da recíproca. E essa, claro, 

não é uma conclusão apenas minha. Nascimento (2009) observa: 

 

É interessante notar que, reciprocamente, à medida que se constrói uma 

imagem da infância, constrói-se uma imagem correspondente do adulto, 

como sustenta o sociólogo inglês Chris Jenks no texto “Constituindo a 

criança”. Neste artigo, ele afirma que “a criança não é imaginada senão em 

relação a uma concepção de adulto, embora seja impossível criar uma noção 

precisa da adultez e da sociedade adulta s em primeiro tomar em 

consideração a criança” (p. 46). 

 

Deste modo, entendo aqui que é impossível pensar num grupo sem de algum 

modo ser remetida ao outro. O exercício que me parece válido, portanto, é o de romper 

com o movimento que tem sido mais recorrente, o “adultocentrismo”, na busca de 

relacionar ambos os grupos numa perspectiva de reciprocidade, buscando abrir mão das 

constituições hierárquicas. 

Como se viu, não procurei esconder, muitas das abordagens que se propõem a 

tratar das crianças em suas infâncias o fazem com base em premissas bastante 

discriminatórias5, que têm colocado a criança numa relação subalternizada, gerando sua 

invisibilidade social. Embora ainda as avalie como dominantes, tais ideias precisam ser 

repensadas e de fato já começam a sê-lo. Ocorre que já se começou a perceber tal 

questão e já existe certa mobilização por parte de pesquisadores e estudiosos no sentido 

de rever essas noções. Deste modo, visitemos um tanto do que já se diz sobre as 

relações com crianças e infâncias em busca das revisões necessárias! 
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2. Sujeito criança 

 

Colombo descobriu a América, mas não os americanos. 
 

(Tzvetan Todorov)6 

 

Para que comecemos a pensar sobre as revisões que me parecem importantes de 

acontecer, tenho que trazer à tona um conceito que vem acompanhando 

subliminarmente este escrito: a alteridade. E, para além da contribuição bakhtiniana, 

trago a epígrafe de Todorov (2003), que não trata diretamente7 da infância, mas da 

perspectiva do outro de maneira geral.  

Neste livro, o autor analisa a conquista da América ressaltando sempre a relação 

travada – a partir da análise de registros históricos existentes – entre conquistadores e 

conquistados. E é logo ao final do primeiro capítulo que afere a descoberta das terras, 

mas não da gente que lá vivia. Chega a tal conclusão apontando a subalternização dos 

conquistados, a sua invisibilidade enquanto sujeitos, nas suas práticas e cultura em 

geral, em função do olhar exclusivo da perspectiva do conquistador. 

E é exatamente aí que uma questão aparece forte para mim: até que ponto, assim 

como Colombo, descobrimos a infância, mas não as crianças? Penso que a analogia nos 

serve para refletirmos um tanto, à luz do que se elucidou até aqui, sobre a forma como 

se tem abordado essa categoria. 

Achamos que sabemos o que é a infância e agimos de modo a desenvolver 

estratégias (métodos e afins, inclusive) que visam suprir os seres que pertencem a este 

grupo daquilo que lhes falta.  

 

[...] os documentos produzidos pelo adulto constituem a principal (ou quase 

exclusiva) fonte para a escrita da história da infância. Tanto nos textos 

voltados para a construção de um imaginário sobre a infância, quanto nos 

documentos para normatização das práticas de cuidado da criança, o adulto 

projeta uma determinada representação sobre a identidade infantil, sua 

particularidade, que definiria as estratégias de formação e intervenção 

(GOUVÊA, 2008, p. 106). 
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Subalternizando a infância ao mundo adulto, faz-se tal qual Colombo e tantos 

outros conquistadores à população indígena local no tempo da conquista: ignora-se o 

outro em tudo o que tem de seu, subjugando-o àquilo que somos/temos/sabemos. Age-

se, em suma, como meros colonizadores.   

E na ‘empreitada da colonização infantil’, buscou-se uma universalização do 

conceito, descaracterizando-se as possibilidades e particularidades de exercício de ser 

criança. 

 

O “tempo-lugar” da infância, constituído de forma hegemônica nas práticas 

sociais do mundo moderno ocidental, enfatiza a linearidade e a cronologia. 

Contudo, essa visão, embora dominante, não é fixa, absoluta nem imutável, 

devendo ser aberta à criação de novas manifestações de acordos 

intersubjetivos e compreensões inovadoras. (PEREIRA e SOUZA, 1998, p. 

33) 

 

Essa talvez seja a revisão que deve preceder as demais necessárias: é preciso 

que, alteritariamente, reconheçamos a criança como sujeito de sua história.  

Tal percepção nos remete ainda ao fato de que não há como universalizar esse 

conceito já que o ‘hoje’ não é algo dado, mas construído em cada canto do mundo, em 

cada realidade, em cada contexto sócio-cultural, como bem aponta Dayrell (2003): 

 

Para efeitos dessa análise, assumi a definição de Charlot (2000, p.33 e 51), 

para quem o sujeito é um ser humano aberto a um mundo que possui uma 

historicidade; é portador de desejos, e é movido por eles, além de estar em 

relação com outros seres humanos, eles também sujeitos. Ao mesmo tempo, 

o sujeito é um ser social, com uma determinada origem familiar, que ocupa 

um determinado lugar social e se encontra inserido em relações sociais. 

Finalmente, o sujeito é um ser singular, que tem uma história, que interpreta 

o mundo e dá-lhe sentido[...]Para o autor, o sujeito é ativo, age no e sobre o 

mundo, e nessa ação se produz e, ao mesmo tempo é produzido[...]Nessa 

perspectiva, o ser humano não é um dado, mas uma construção (mimeo). 

 
Assim, as infâncias são muitas, podem ser tantas quantas são as crianças e as 

realidades que no mundo existem. Isso implica concebermos a sócio-historicidade do 

sujeito-criança, que está, na infância, e desde sempre, aliás, imerso num tempo-espaço 

contextualizado. 

Neste percurso, urge que percebamos a criança como agente de seu tempo, como 

pessoa de determinado contexto; que busquemos conhecê-la interessados de fato no que 

ela tem a partilhar, no que ela tem a nos acrescentar, entendendo que sua participação 

ativa certamente desvelará aspectos específicos, diferenciados e, por isso mesmo, 



únicos. Isso implica que falemos menos delas, sobre elas ou para elas, e mais com 

elas.  

 

Ouvir as experiências [de infância], falar sobre elas e interpretá-las com a 

ajuda daqueles que dela hoje participam – as crianças – é uma forma de 

ressignificar as hierarquias institucionalizadas dos papéis sociais 

estabelecidos culturalmente. Além disso, é deixar emergir a diferença no seu 

caráter extensivo de alteridade e abertura para novas possibilidades de 

acordos intersubjetivos  (PEREIRA e SOUZA, 1998, p. 40). 

 

Acredito de fato que é a partir do momento que percebemos as crianças como 

atores sociais ativos, que lidamos com elas com ouvidos atentos para que suas falas 

ressoem e ecoem, que damos o principal passo em direção a uma significativa revisão 

do que se tem encaminhado em relação à infância.  

 

[...] é a constatação de que vivemos numa sociedade marcadamente 

adultocêntrica, portanto construída e pensada por e para os adultos. Trazer a 

criança ao palco do diálogo e buscar estabelecer com ela uma parceria 

implica, de antemão, transgredir com o estabelecido e buscar meios de 

minimizar – já que é ingênuo achar que conseguimos suplantar – as relações 

desiguais de poder adulto-criança (LEITE, 2008, p. 122). 

  

Parece-me que é tempo de rever os conceitos que embasam nossa percepção das 

crianças, sem dúvida! Mas, para que isso aconteça me parece que é tempo de 

reelaborarmos o exercício do ser adulto em relação à infância. Entendo que é a revisão 

da experiência do adulto junto da criança que poderá marcar definitivamente a 

diferença, a transformação neste encaminhamento de relação. 
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