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CRIANÇAS EM CENA: 

SUBJETIVIDADE, INFÂNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

RESUMO 

 

A presente pesquisa traz, como objeto de estudo, a subjetividade infantil tendo como 
norte a seguinte indagação: como as relações socioculturais tecidas no seio da escola 
de educação de crianças interferem na construção dessa subjetividade? Diante da 
finalidade de compreensão das correlações existentes entre a objetividade social e 
cultural, produzidas no âmbito da escola de crianças, e o percurso de individuação 
infantil, estabelecemos como objetivos específicos: compreender o papel da Indústria 
Cultural frente à negação da subjetividade infantil; apreender os elementos presentes 
na escola de educação de crianças que têm negado a individuação dos pequenos; e 
identificar as formas de resistência produzidas pelas crianças frente aos elementos 
que têm negado sua subjetivação. O pressuposto central da presente tese é a de que 
a escola de crianças funciona como um instrumento privilegiado no processo de 
construção da subjetividade infantil. Tal pressuposto nos levou a elencar as seguintes 
hipóteses: a Indústria cultural, ao criar mecanismos que inserem as crianças no 
universo adulto pelo viés do consumo, atua de forma contundente na negação da 
subjetividade infantil; no âmbito da escola de crianças, a tendência que tem marcado 
as relações socioculturais estabelecidas entre elas e os adultos é a de negação da 
subjetividade dos pequenos. Do ponto de vista teórico-metodológico, pautamo-nos na 
Teoria Critica da sociedade, sobretudo, nas contribuições dos pesquisadores da 
primeira geração da Escola de Frankfurt. Os procedimentos metodológicos tiveram 
como escopo a observação participante realizada em uma Escola Municipal de 
Educação Infantil da cidade de São Paulo. Tal observação foi traduzida no corpo da 
pesquisa por meio de cenas do cotidiano escolar que nos apresentaram as 
ambiguidades dos processos relacionais nela desenvolvidas. O percurso investigativo 
nos revelou os mecanismos pelos quais a indústria cultural tem atuado na negação 
da subjetividade infantil; as formas como as relações socioculturais estabelecidas no 
cotidiano escolar corroboram para a tendência da negação da subjetividade infantil e, 
por fim, demonstram as formas de resistência criadas pelos pequenos diante das 
situações que os negam em suas individualidades. Ao terem suas subjetividades 
negadas, as crianças constroem, no interior da própria negação, ações de 
transgressão e subversão que traduzem o contínuo percurso de construção-
desconstrução-reconstrução da individualidade infantil. 
 
Palavras-chave: Criança. Educação infantil. Infância. Subjetividade. Teoria Crítica.  
 
  



 

 

 

CHILDREN ON SCENE: 

SUBJECTIVITY, CHILDHOOD AND CHILD EDUCATION 

 

ABSTRACT 

 

The current research brings as object of study the child subjectivity having as guiding 
element the following inquiry: how do the socio-cultural relations interfere on the 
construction of this subjectivy? Given the purpose of understanding the correlation 
between social and cultural objectivity produced within the children’s school and the 
course of child individuation, we establish as specific objectives: understand the role 
of the Cultural Industry facing the denial of child subjectivity; apprehend the involved 
elements in the school of child education that have been denying the individuation of 
the little ones; and identify the opposition produced by the children in front of this 
elements that have been denying their subjectivation The main assumption of this 
thesis is the one that the school of children works as a privileged instrument on the 
process of the construction of the child subjectivy. This assumption made us come to 
the following hypothesis: The Cultural Industry creating mechanisms that put the 
children on the grown-up’s universe by the consumption works in a forceful way on the 
denial of the child subjectivy; in the environment of the children’s school, the trend that 
has been dictating the socio-cultural relations between them and the adults is the 
denial of this subjectivity of the children. In the theoretical-methodological perspective, 
we based ourselves on the Critical Theory of Society, mainly on the contributions of 
researchers from the first generation of The Frankfurt School. The methodological 
procedures had as a scope the observation done in an Elementary School in the city 
of Sao Paulo. This observation can be seen on the essay by scenes of the daily routine 
of the school that showed us the ambiguities of the related procedures developed 
there. The investigative path revealed us the mechanisms by which the cultural 
industry has been acting on the denial of the child subjectivity; the ways the socio-
cultural relations established on the daily routine support the tendency of the denial of 
the child subjectivy and finally demonstrate the ways of resistance produced by the 
children facing the situations the deny their individualities. By having their subjectivies 
denied, the children build inside their own denial, transgression and subversion actions 
that illustrate the continuous path of construction-deconstruction-reconstruction of the 
child individuality. 
 
Keywords: Child. Child education. Childhood. Subjectivity. Critical Theory.  

 
 
 
 

  



 

 

 

NIÑOS EM ESCENA: 

SUBJETIVIDAD, INFANCIA E EDUCAIÓN INFANTIL 

 

RESUMEN 

 

Esta investigación, trae como objeto de estudio la subjetividad infantil, teniendo como 
norte el siguiente interrogante: cómo las relaciones socioculturales tejidas en el seno 
de la escuela de educación infantil, interfieren en la construcción de esa subjetividad? 
Delante de la finalidad de comprensión de las correlaciones existentes entre la 
objetividad social e cultural, producida en el ámbito de la educación infantil, y el 
trayecto de individualización infantil, establecemos como objetivos específicos: 
comprender el papel de la Industria Cultural frente a la negación de la subjetividad 
infantil; asimilar los elementos presentes en la escuela de educación infantil que han 
negado la individualización de los pequeños; e identificar las formas de resistencia 
generadas por los niños frente a los elementos que han negado su subjetivación. La 
suposición principal de esta tesis se basa en que la educación infantil funciona como 
un instrumento privilegiado en el proceso de la construcción de la subjetividad infantil. 
Tal suposición nos llevó a considerar las siguientes hipótesis: La Industria Cultural, al 
crear mecanismos que incorporan los niños en el universo adulto por el sesgo del 
consumo, actúa de forma contundente en la negación de la subjetividad infantil; en el 
ámbito de la educación infantil, la tendencia que ha marcado las relaciones 
socioculturales ente ellos y los adultos es la de negación de subjetividad de los 
pequeños. Desde el punto de vista teórico-metodológico nos guiamos por la Teoría 
Crítica de la sociedad, principalmente,  en las contribuciones de los investigadores de 
la primera promoción de la Escuela de Frankfurt. Los procedimientos metodológicos 
tuvieron como propósito la observación participativa realizada en una escuela 
municipal de Educación Infantil de la ciudad de Sao Paulo. Tal observación fue 
traducida en el cuerpo de la investigación por medio de escenas del cotidiano escolar 
que nos presentaron las ambigüedades relacionales en ella desarrollados. El curso 
investigativo nos reveló los mecanismos por los cuales la industria cultural ha actuado 
en la negación de la subjetividad infantil; las formas como las relaciones 
socioculturales establecidas en el cotidiano escolar corroboran la tendencia de la 
negación de la subjetividad infantil y por fin, demuestran las formas de resistencia 
creadas por los pequeños delante de las situaciones que les niegan su individualidad. 
Al tener sus subjetividades negadas, los niños construyen, en el interior de la propia 
negación, acciones de transgresión y subversión que traducen el continuo camino de 
construcción-desconstrucción-reconstrucción de la individualidad infantil. 
 
Palabras clave: Niños. Educación infantil. Infancia. Subjetividad. Teoría Crítica. 

 
 
 

  



 

 

 

ENFANTS DANS LA SCÈNE: 

SUBJECTIVITÉ, ENFANCE ET ÉDUCATION DES ENFANTS  

 

RÉSUMÉ 

 

La présente recherche porte comme l’objet d’étude la subjectivité de l’enfant et pose 
la question la plus importante: comment les relations socioculturelles tissées dans 
l’école d’éducation des enfants interfèrente-elles dans la construction de cette 
subjectivité? A fin de comprendre la corrélation entre l’objectivité sociale et culturelle 
produites au sein de l’école d’enfants et le cours d l’individualisation de l’enfant, nous 
nous sommes fixé des objectifs spécifiques: comprendre le rôle de l’Industrie Culturelle 
en relation avec la négation de la subjectivité de l’enfant, saisir les éléments présents; 
et d’identifier les formes de résistence produites par les  enfants par rapport aux 
éléments qui ont nié leur subjectivation. Le présupposé central de cette thèse c’est 
que l’école fonctionne comme un instrument qui privilégie le processus de la 
construction de la subjectivité de l’enfant. Ce presupposé nous a conduit à énumérer 
les hypothèses suivantes: L’industrie culturelle, en créant des mécanismes qui 
insèrent les enfants dans l’univers adulte par les briais de la consommation agi avec 
force dans le déni de la subjectivité de l’enfant; dans le contexte de l’école des enfants, 
la tendance qui a marqué les relations socioculturelles établis entre eux et les adultes 
est la négation de la subjectivité des tout-petits. D’un point de une théorique et 
méthodologique, nous nous concentrons sur la Théorie Critique de la societé et surtout 
sur les contribuitions des chercheurs de la première génération de l’école de Francfort. 
Les procédures méthodologiques étaient basées sir l’observation participante realisée 
dans une école municipale d’éducation de la petite enfance de la ville de São Paulo. 
Cette observation a été traduite dans le corps de la recherche à travers des scènes de 
la routine scolaire qui nous ont présenté les ambiguïtés des processos relatinarels 
développés. Le cours d’investigation a révélé le mécanismes par lequels l’industrie de 
la culture a agi dans la négation de la subjectivité de l’enfant, la manière dont les 
relations socioculturelles établies dans l avie quotidienne de l’école corrobore la 
tendance à la négation de subjectivité infantile, et enfin, démontre les formes de 
résistence créées par les petits face à des situations qui les nient dans leurs 
individualités Les subjectivités refusées, les enfants construisent le processus continu 
de construction – déconstruction – reconstruction de l’individualité infantile. 
 
Mots clé: Enfant. Éducation de la petite enfance. Enfance. Subjectivitè. Théorie 
critique. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 
A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para 
preservar a pele. Se acostuma para evitar feridas, 
sangramentos, para esquivar-se de faca e baioneta, para 
poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida. 
Que aos poucos se gasta, e que gasta de tanto acostumar, 
se perde de si mesma. (COLASSANTI, 1996, p. 9). 

 

 

1.1 Cenas do cotidiano da educação infantil  

 

Oito da manhã e o Sol já estava alto, contrastando com os parques e corredores 

que, ainda, dormiam um sono tão profundo que nada parecia ser capaz de dissipá-lo.  

 Minutos depois, rompendo com o silêncio cortante, a vida passou pungente 

pelos portões da escola, ocupando, tenazmente, cada pedacinho dos seus espaços. 

Vozes, muitas vozes; gargalhadas; corre-corre e brincadeiras. Arrojada, a vida 

se pôs a confrontar a insensibilidade do concreto. Com olhos ávidos e sorrisos 

espontâneos, anunciaram suas chegadas. São elas, as crianças! 

 Não demorou muito, entretanto, para que a turma do 5º estágio se organizasse 

para a primeira refeição do dia. Na fila, um a um dos pequenos ia pegando sua 

merenda até que um deles se deparou com uma cena emblemática. 

 Cauã, antes de pegar o lanche, perguntou à merendeira: “O que tem aí 

dentro?”, referindo-se ao recheio do pão. “Margarina”, respondeu a moça. “Eu não 

gosto de margarina; quero pão com pão”. 

Depois de explicar o que era pão com pão, apontando o dedinho para o lanche, 

ouviu: “Não pode. Todo mundo tá comendo pão com margarina. Se você não quiser 

comer, não pega”. 

 A cena aqui apresentada nos permite identificar três elementos que orientaram 

a pesquisa em questão: a criança e sua infância; sua subjetividade; a escola de 

educação infantil. Esses, por sua vez, aparecem mediados por um processo 

sociorrelacional que nos permite perceber uma determinada forma de se ver a criança 

e de se relacionar com ela. 

 A situação vivida por um pequenino de pouco mais de quatro anos não retrata, 

a nosso ver, um contexto pontual presente nas escolas de educação de crianças, e 

sim uma situação ainda comum nos espaços escolares destinados à educação e ao 
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cuidado das crianças. Essa percepção tem como base os anos de trabalho na 

educação infantil1. 

 

1.2 A organização da pesquisa 

 

A escola de crianças (como as demais instituições de ensino) faz parte de uma 

estrutura sociocultural que tem na contradição um dos seus princípios fundamentais, 

realidade que faz dela uma instituição tão contraditória quanto a sociedade que a 

cunhou.  

Dessa forma, a compreensão dos processos relacionais produzidos no seu 

interior demanda uma análise que considere tanto os limites que tal instituição 

apresenta como as possibilidades de se constituir em instância de resistência ao 

modelo social instituído.  

Do ponto de vista das denúncias dos frankfurtianos em relação ao caráter 

homogeneizador da sociedade, Vilela (2006, p. 66) afirma que Horkheimer e Adorno 

 
Denunciaram, ainda, a tendência da sociedade capitalista de subjugar 
o indivíduo na torrente da homogeneização, em que prevalece o 
mecanismo de produzir a heteronomia, ou seja, a condição de ser e 
de se manter igual ao todo ou ao padronizado; daí decorre a perda e 
a destruição do processo de individuação.  
 

Ainda acerca do pensamento dialético de Adorno, Vilela (2006, p. 56) conclui 

que  

 
Entender o que Adorno via no sistema de ensino daquele tempo não 
é apenas ver sua crítica a uma instituição que propagava os 
mecanismos de dominação na sociedade capitalista; mas, também, 
compreender a visão do autor, sustentada pela perspectiva 
sociológica de seu pensamento, que avaliava a escola como sendo a 
instituição social ainda capaz de formar o homem libertado das 
amarras da dominação inerentes à ordem social capitalista.  

 
 É nessa perspectiva que situamos o locus da presente pesquisa: uma Escola 

Municipal de Educação Infantil da cidade de São Paulo. A opção por esse local se 

deve às ansiedades que foram emergindo ao longo de 17 anos de trabalho com a 

educação de crianças e ao fato de entendermos que, ainda, temos muito a alcançar.  

                                                 
1  Trabalhamos na educação infantil como professora, coordenadora pedagógica, formadora do GAAE 

(grupo de acompanhamento da ação educativa) e como diretora de escola.  
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Ainda que tenhamos avançado jurídica e normativamente2, o direito dos 

pequenos de serem tratados como sujeitos singulares que possuem particularidades 

que lhes são próprias e que precisam ser respeitadas parece-nos ser uma questão 

ainda não resolvida na sociedade contemporânea.  

Partindo do pressuposto de que a criança precisa mais do que, apenas, ser 

aclamada em seus direitos e individualidades é que tomamos como objeto da presente 

pesquisa a subjetividade infantil.  

O pressuposto que direcionou o estudo doutoral realizado pautou-se na 

hipótese de que a escola de crianças atua de maneira privilegiada no percurso de 

individuação infantil. Tal hipótese nos levou à seguinte indagação: como as relações 

socioculturais produzidas entre as crianças e entre elas e os adultos, nos contextos 

escolares, interferem na construção da subjetividade infantil?  

É preciso considerar, entretanto, que, do ponto de vista da formação 

psicossocial, a contemporaneidade conta com a participação, simultânea, de outras 

instâncias que atuam, não somente, sobre a subjetividade dos pequenos, como 

também sobre os adultos responsáveis pela sua educação.  

Em razão dessas considerações é que destacamos o papel da Indústria 

Cultural, entendida como um importante fenômeno sociocultural que tem atravessado 

os mais diversos âmbitos da vida social de adultos e crianças, razão que nos levou a 

abordá-la no decurso da pesquisa, como elemento auxiliar na compreensão dos 

elementos que interferem na individuação infantil. 

Dado o caráter dialético do processo sociorrelacional, procuramos identificar, 

no estudo empírico, as formas de resistências produzidas pelas crianças no interior 

da escola de educação infantil. 

Do ponto de vista teórico-metodológico, tomamos como referencial a teoria 

crítica frankfurtiana, em especial, as considerações dos pesquisadores da primeira 

geração da Escola de Frankfurt3.  

                                                 
2  A respeito dos avanços alcançados e dos limites existentes na esfera da educação e cuidado de 

crianças de 0 a 06 anos, sugerimos a leitura dos seguintes textos: CAMPOS, Maria M. A legislação, 
as políticas nacionais de educação infantil e a realidade: desencontros e desafios. GUIMARÃES, J. 
L. O financiamento da educação infantil: quem paga a conta? OLIVEIRA, S. M. Lagos. A legislação 
e as políticas nacionais para a educação infantil: avanços, vazios e desvios. Os três textos fazem 
parte da obra: MACHADO, M. L. de A. (org.). Encontros e desencontros em educação infantil. 
São Paulo: Cortez, 2002. E, ainda, KRAMER, S. A política do pré-escolar no Brasil: a arte do 
disfarce. São Paulo: Cortez, 1982.  

3  Usa-se aqui o termo pressuposto como sinônimo de hipótese para evitar a repetição desse último. 
Caso haja interesse em aprofundar as considerações teóricas acerca dos usos destes nas 
pesquisas no campo das ciências humanas, sugerimos a leitura de José D’Assunção Barros (2008).  
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Com exceção da categoria central, as demais emergiram ao longo da empiria 

e tiveram como arcabouço analítico a dialética negativa adorniana. O estudo realizado 

teve na observação participante seu principal procedimento metodológico.  

A tese foi organizada em três sessões: Câmera, Luz e Ação. A primeira 

apresenta as imagens que, hegemonicamente, têm retratado a criança e suas 

infâncias entre os séculos XIX e XXI, em uma perspectiva que procurou localizar as 

mudanças e permanências das formas como o adulto tem percebido os pequenos. 

Nessa sessão, destaca-se o papel da Indústria Cultural como um mecanismo 

fundamental do processo de negação da subjetividade infantil. 

Em “Luz”, apresentamos o delineamento teórico-metodológico. Iniciamos as 

considerações retomando a problematização, as hipóteses e os objetivos da pesquisa. 

Em seguida, situamos as produções científicas no campo das pesquisas acerca da 

subjetividade infantil em relação à infância e à escola de educação de crianças. Na 

sequência, apresentamos as bases teóricas, as categorias analíticas, os instrumentais 

e procedimentos de pesquisa. 

Finalmente, em “Ação”, trazemos as cenas do cotidiano infantil onde 

procuramos destacar as ações sociorrelacionais que têm, tendencialmente, permeado 

a cotidianidade da escola de crianças e as formas de resistências construídas pelos 

pequenos. 

Por fim, são expostas as conclusões, sempre provisórias, que aparecem em 

forma de síntese, do percurso do trabalho e das considerações acerca dos desafios 

postos às crianças, e os caminhos das resistências por elas empreendidas no 

percurso de construção das suas subjetividades.  
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2 ENTRE MUDANÇAS E PERMANÊNCIAS: IDEALIZAÇÃO E 

NATURALIZAÇÃO DA CRIANÇA E DAS SUAS INFÂNCIAS  

 

Oh! Que saudades que tenho 
Da aurora da minha vida, 

Da minha infância querida 
Que os anos não trazem mais! 

Que amor, que sonhos, que flores, 
Naquelas tardes fagueiras 
A sombra das bananeiras 

Debaixo das laranjeiras! 
(Casimiro de Abreu, 1859) 

 

2.1 Romantização e moralização: as faces da mesma moeda 

 

Na pena de Casimiro de Abreu é expressa a imagem de uma infância 

romantizada que retrata, não apenas o ideário de um homem em relação à sua 

meninice, mas também a percepção social de um determinado contexto histórico-

social4.  

Essa “infância querida”, poetizada por Abreu (2003), expressava a criança 

como um bibelot e tinha como base, segundo Vasconcellos e Sarmento (2007, p. 30-

32), a ideia de fragilidade e inocência infantil. Tal concepção romântico-naturalista, 

herdeira do pensamento rousseauniano, aparece envolta em recomendações de 

preservação dos pequenos “arbustos nascentes” que, se bem protegidos, tendiam a 

dar bons frutos, no futuro: “Cultiva, rega a jovem planta antes que morra:  seus frutos 

dar-te-ão, um dia, alegrias. Estabelece, desde cedo um cinto de muralhas ao redor da 

alma da tua criança.” (ROUSSEAU, 1979, p. 11).  

Esse modelo idílico de infância representado por uma visão mágica “vivida por 

uma criança meiga e inocente” (MOREIRA; VASCONCELLOS, 2003, p. 32), parece-

nos, preferencialmente, direcionada a algumas crianças, sobretudo àquelas oriundas 

das classes burguesas. À infância pobre, a moralização parecia ser o melhor caminho 

para o ajuste, desde cedo, dos pequenos à ordem social estabelecida.  

                                                 
4  O conceito de imagem aqui assumido refere-se às formas de representação social das concepções 

que têm sido, historicamente, tecidas e as percepções sociais delas decorrentes tendo como 
perspectiva a criança e as suas infâncias. Tal pressuposto justifica a recuperação de pinturas, 
desenhos e demais produções gráficas como capas de revistas e comerciais televisivos como fonte 
de identificação das concepções que têm, hegemonicamente, predominado no seio da cultura 
brasileira. Sobre o uso de imagens como fonte histórica, sugerimos a leitura de Burke (2017)  
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 Entretanto, apesar de aparentemente diferentes, essas duas vertentes, 

forjadas sob o signo da modernidade, encontram-se na concepção idealizada de 

criança e na ideia de uma essência infantil desembocando ambas, no princípio do vir-

a-ser. Tem-se, portanto, um cenário que não somente nega as condições sociais 

concretas sobre as quais as infâncias são tecidas, como também a própria criança 

como sujeito sociocultural.  

 

2.1.1 Entre a “infância querida” e o “filho da miséria”: idealização e naturalização da 

criança 

 

Partimos do pressuposto de que é impossível dicotomizar os ideais de 

romantização e moralização da infância sob o risco de incorrer na negação do 

princípio dialético da história humana. 

Concordamos com Fleury (1995, p. 136), para quem o ideário de natureza 

infantil tem contribuído para o fomento de ações contraditórias por parte dos adultos 

em relação aos pequenos, relações essas que se alternam entre a paparicação e a 

moralização.   

Entretanto, quando nos debruçamos sobre as diferentes fontes históricas5, que 

nos ajudam a recuperar as imagens social e hegemonicamente construídas em 

relação aos pequenos, nos é possível detectar uma certa tendência que se expressa 

pelo predomínio de um ideário sobre o outro, de acordo com a localização social das 

crianças. 

Segundo Marcílio (1997, p. 66), a infância pobre sempre foi, hegemonicamente, 

pensada a partir da premência de se corrigir os problemas sociais que as crianças 

trariam à sociedade.  

Para a pesquisadora, a roda dos expostos, “[...] praticamente a única instituição 

de assistência à criança abandonada no Brasil” (MARCÍLIO, 1997, p. 51) por quase 

um século e meio, assumiu um papel fundamental nesse processo de ajustamento da 

infância pobre ao contexto social brasileiro. Por outro lado, foi exatamente esse 

                                                 
5  No percurso de recuperação das imagens que têm, hegemonicamente, caracterizado a infância 

brasileira, examinamos fotografias, pinturas, livros de memória e de viagens; artigos e capas de 
jornais, revistas e livros [didáticos] que nos trouxeram narrativas e descrições acerca da forma como 
os adultos percebiam as crianças, em diferentes momentos da história social da infância brasileira.   
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ajustamento, ou melhor, a inadequação dele, que levou também à extinção de tal 

mecanismo.  

 Ao analisar as mudanças político-econômicas processadas com o advento da 

República e da industrialização, a historiadora constatou os desafios que a ampliação 

do número de crianças que perambulavam pelas ruas das áreas urbanas trouxe para 

o poder estatal, forçando o Estado a  

 
[...] pensar em novas leis para proteger a criança abandonada. 
[Contudo, salienta a pesquisadora, essa “proteção” tinha como 
finalidade] corrigir a questão social que começava a perturbar a 
sociedade: a adolescência infratora (MARCÍLIO, 1997, p. 66). 
 

Segundo Santos (2015, p. 212), a cidade de São Paulo, por exemplo, passou 

de uma população de cerca de 30 mil para 286 mil habitantes entre 1870-1907, sendo 

1/3 desse montante composto por crianças. Como essa expansão se deu sem a 

edificação das condições sociais e habitacionais necessárias, centenas de crianças 

foram lançadas nas ruas, sobrevivendo de restos de comidas e praticando pequenos 

furtos.  

Um soneto do final do século XIX assim expressava a preocupação com essas 

crianças:  

 
O dia inteiro pelas ruas anda. 
Enxovalhando, roto indiferente: 
Mãos aos bolsos olhar impertinente, 
Um machucado chapeuzinho a banda 
                           [...]. 
 
E tem doze anos só! Uma corola 
De flor mal-desabrochada! Ao desditoso 
Quem faz a grande, e peregrina esmola 
 
De arranca-lo a esse trilho perigoso, 
De atira-lo p’ra os bancos de uma escola?! 
Do vagabundo faz-se o criminoso 
 
(O vagabundo, 1898)6  
                                     

 

A infância pobre e marginalizada se constitui no principal objeto das 

preocupações de Júlio P. Porto-Carrero, nos anos de 1940. Membro da Associação 

                                                 
6  Álbum das meninas, revista literária e educativa dedicada às jovens brasileiras, São Paulo, 

ano 1, n. 7, p. 156, 31 out. 1898. 
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Brasileira de Educação (ABE), participou dos movimentos de renovação educacional 

em curso, defendendo a necessidade de práticas terapêuticas na correção do caráter 

das crianças que se constituíam em “massa uniforme” e “cera a modelar” (PORTO-

CARRERO, 1940). 

O foco do médico, entretanto, eram as crianças das classes pobres que, para 

ele, deveriam ser inseridas com prioridade nas políticas, uma vez que os desassistidos 

de hoje se transformariam nos “inúteis” do amanhã, comprometendo, assim, a 

estabilidade social vigente: 

 
[...] é que, a maior parte das vezes, a miséria é fruto da incapacidade 
e o filho da miséria é quase sempre um incapaz. Mais, ainda: gerado 
na penúria, talvez mesmo entre a doença, o álcool e o crime, mas de 
certo provindo de pais em más condições orgânicas, o filho da miséria 
não oferece grandes probabilidades de ser útil ao grupo; e ainda 

depois de nascido, o meio social e econômico lhe empobrecem mais 
a saúde e a resistência física e lhe preparam este estado psíquico de 
descontentamento, de perene revolta, que é apanágio dos inferiores. 
(PORTO-CARRERO, 1940, p. 169, grifo nosso). 
 

A visão organicista e psicologizante que predominava nesse período, além de 

descartar a compreensão histórica da realidade social, conferindo-lhe um olhar 

naturalizado, negava a criança em sua particularidade e historicidade, reduzindo-a a 

mero objeto que, dependendo das suas origens sociais, poderia se configurar em 

obstáculo à manutenção da ordem social vigente. 

Se as crianças pobres tinham grandes chances de se tornarem adultos “inúteis” 

e “descontentes” e se esse descontentamento representava uma ameaça, sempre 

constante, de revoltas, as ações de correção moral eram, pois, imperativas. 

Por outro lado, essa necessidade de domar e moldar os pequenos para se 

ajustarem ao sistema social vigente e se tornarem adultos úteis era endereçada, 

também, às crianças das classes mais abastadas. Afinal, inocentes ou perigosos, os 

pequenos precisavam ser preservados como condição primeira para a perpetuação 

da própria existência humana. 

Do ponto de vista da perpetuação da ordem social capitalista, o caráter 

universal, idealizado e naturalizado da criança, expresso tanto pelo viés da 

romantização quanto da moralização, ao justificar, no campo ideológico, a contínua 

necessidade de adaptação e enquadramento dos pequenos ao modelo social vigente, 

acaba inserindo-os em uma lógica de controle exacerbado e dependência irrestrita do 

adulto. 
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 Kramer (1982, p. 23) sustenta que, nas sociedades capitalistas, essa 

dependência tem um sentido que varia de acordo com a classe social, mas que revela 

o perfil econômico atribuído às crianças: 

 
O exercício da atividade financeira rentável por parte da criança não 
tem o mesmo significado em todas as classes. Para o adulto que vive 
da venda do seu trabalho, a ausência de atividade profissional da 
criança significa perda de ganho direto. As aspirações educacionais 
aumentam à proporção em que ele acredita que a escolaridade poderá 
representar maiores ganhos [...]. Contrariamente, o crescimento 
infantil é, para aquele cuja atividade consiste em explorar o capital, 
uma espécie de capitalização. A educação tem valor de investimento 
a médio ou a longo prazo, e considera-se que a atuação da criança 
contribuirá futuramente para aumentar o capital familiar.  
 

Essa significação econômica da criança, observada pela autora, vincula seu 

pensamento ao desenvolvido pelos pesquisadores da primeira geração da Escola de 

Frankfurt e nos ajuda a pensar os mecanismos sociais produzidos pelo sistema 

capitalista que têm atuado na negação da subjetividade infantil.  

 Para Adorno (1986a), o impedimento da constituição da subjetividade está 

atrelado ao processo de dominação social que, a partir do princípio de identificação 

universal, indiferencia sujeito e objeto.  

Entretanto, a ordem social vigente não apenas tem processado a 

indiferenciação entre sujeito e objeto, como também tem celebrado o fechamento do 

homem em si mesmo: 

 
A fragmentação sempre mais intensa a que está submetido o homem 
contemporâneo [...] induz o homem ‘unidimensional’ a tornar-se, 
também, narcisista, de um narcisismo fruto genuíno de uma cultura 
homogeneizante que, longe de significar um real fortalecimento do eu, 
indica mais a profunda descrença e o isolamento a que está submetido 
o homem “pós-moderno”. Este, para sobreviver, desinveste o mundo 
e refugia-se em soluções estreitamente pessoais, onde objeto/imagem 
de consumo passa a se configurar na única forma de alteridade 
possível. (SEVERIANO, 2001, p. 113). 

 

Partindo do pressuposto defendido por Adorno (2015) de que a subjetividade 

agrega em sua construção elementos de ordem psicossocial e que os homens só se 

constituem mediados pelas relações sociais que estabelecem entre si, a cultura 

assume papel de destaque na dialética presente entre a construção e a negação das 

subjetividades infantis.  

Crochík (2010, p. 33) alerta para o fato de que se a formação pode ser definida 

pela interiorização da cultura, tal como apregoa Adorno, e se essa “[...] última tem 
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como uma de suas fortes tendências atuais se expressar como mercadoria, ambas a 

formação e a cultura perderam sua relativa autonomia [...]”. Para o pesquisador, a 

formação dos indivíduos, presa a uma perspectiva mercadológica, 

 
[...] seria propícia não ao desenvolvimento de uma interioridade, mas 
à contínua exteriorização ou projeção, posto que a identificação 
forjada com as imagens da publicidade que não se distinguem mais 
das mercadorias é, no capitalismo [atual] voltada à reprodução do 
capital: ou como reprodução da força do trabalho ou como ampliação 
do lucro, e não objetiva que o indivíduo se torne diferente do que já é. 
(CROCHÍK, 2010, p. 33). 

 
 Partindo das considerações de Horkheimer e Adorno (1985), Crochík chama a 

atenção para o papel da conformação social exercido pela cultura sobre os indivíduos, 

na sociedade capitalista atual, de forma que esses tenham limitadas sua percepção, 

cognição e sensibilidade a tal ponto que levem à não coincidência entre indivíduo e 

sujeito (CROCHÍK, 2010, p. 34).  

 Se a modernidade produziu uma concepção universal da infância onde o olhar 

sobre os pequenos era demarcado pelos preceitos de ingenuidade, incapacidade e 

incompletude que faziam das crianças verdadeiras tábulas rasas que precisavam ser 

preparadas para, um dia, virem a ser adultos ajustados à ordem social e se tal preceito 

levou à objetificação dos pequenos, reduzidos que foram a peças inconclusas da 

engrenagem do capitalismo, a contemporaneidade, parece-nos não apenas ter 

mantido tais preceitos, como também criado outros. 

É nesse cenário que procuramos compreender as interferências da Indústria 

Cultural no percurso de negação da subjetividade infantil.  

 

2.1.2 Entre mudanças e permanências: Indústria Cultural e reificação 

  

Uma das hipóteses que orientou a presente investigação parte do pressuposto 

de que a Indústria Cultural, ao criar mecanismos que inserem as crianças no universo 

adulto, ora como consumidores, ora como mercadorias a serem consumidas, tem 

promovido a negação da subjetividade infantil.  

A apreensão dos comportamentos adultos não representa uma inovação 

provocada pela Indústria Cultural. Entretanto, cada vez mais é possível observar o 

avanço dessa apreensão por parte dos pequenos, processo esse que tem sido 
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mediado pela lógica do consumo e que vem sendo expresso, não apenas pela 

determinação do adulto, mas também pela escolha da própria criança.  

Tal perspectiva, segundo Marcuse (1973, p. 31), vincula-se à dinâmica do 

sistema capitalista, cuja eficiência 

 
[...] embota o reconhecimento individual de que ela não contém fato 
algum que não comunique o poder repressivo do todo. Se os 
indivíduos se encontram nas coisas que moldam a vida deles, não o 
fazem dilatando, mas aceitando a lei das coisas – não a lei da Física, 
mas a lei da sociedade. 

 
Sampaio et al. (2012) apontam, em sua pesquisa, a ampla inserção dos 

pequenos em contextos que não estão relacionados com a infância, inserção essa 

que, aparentemente, supervalorizam-nos em importância e autonomia, fortalecendo, 

assim, suas subjetividades. Consideramos, entretanto, que é imperativo pensarmos 

que supervalorização e que autonomia são essas e qual o papel que desempenham 

diante da individuação infantil.  

Em uma conversa, a professora Rose Roggero nos relatou uma cena que 

presenciou em um hipermercado. Roggero disse ter ficado paralisada frente a uma 

situação em que uma criança, de cerca de 3 anos, encontrava-se estática diante de 

uma prateleira abarrotada de xampus de diversos tipos e marcas.  

Ao sentir que a pequena estava demorando muito para decidir, a mãe que a 

acompanhava – em um tom de impaciência – disse-lhe: “Vai, escolhe logo o que você 

quer, eu não tenho o dia todo”.  

Uma criança de 3 anos exercendo sua “autonomia” ao escolher o xampu da 

marca preferida parece-nos ser vista pela “senhora” como uma maneira da pequenina 

aprender a fazer escolhas desde cedo.  

A indústria de cosméticos, da moda, e até de veículos, que tradicionalmente 

deveriam se ocupar do mundo adulto, cada vez mais têm se dirigido ao público infantil.  

Segundo a Agência Brasileira da Indústria de higiene pessoal, perfumaria e 

cosméticos (BIHPEC), só este último item passou de um lucro de 3,4 bilhões de reais 

em 2012, para 6,4 bilhões de reais em 2017, tornando-se o segundo maior mercado 

consumidor do mundo e um dos maiores do mercado brasileiro.  
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Um exemplo desse êxito pode ser verificado no lançamento da linha de 

cosméticos GeoGirl7, para crianças entre 8 e 12 anos, composta por blush, rímel, 

batom e cremes em geral, alegando ser “tudo” o que uma criança de oito anos precisa 

para estar alinhada às tendências de beleza.  

Dentre tais tendências, destacam-se os produtos de rejuvenescimento facial: 

 
A notícia da Walmart mostra uma situação ainda mais delicada: além 
da maquiagem, que, com certeza, é dispensável na vida de uma 
criança quando não serve para brincar, o produto em questão ainda 
previne o antienvelhecimento. Pois é, o antienvelhecimento. O que soa 
estranho já que é feito para crianças. Aqui temos dois problemas, a 
erotização precoce e o adiantamento de fases da vida adulta, 
problemas seríssimos que passam batidos aos olhos de alguns 
adultos. Nos cabe a reflexão. Qual é o objetivo da empresa ao lançar 
a linha de cosméticos GeoGirl, direcionada para crianças de 8 a 12 
anos? Vender, lucrar e conquistar um público mais jovem? Seria isso 
ético? São muitas perguntas diante de uma verdade, a de que hoje em 
dia o poder da indústria de beleza é sem dúvidas gigante, e o setor é 
um dos que mais cresce no mundo e que mais compra espaço 
publicitário. No Brasil, em dez anos, o faturamento do setor de beleza 
passou de R$ 4,9 bilhões para R$ 21,7 bilhões. (INSTITUTO ALANA, 
2012). 

 
Uma reportagem publicada em 16/05/2011, pelo Opera Mundi (TERRA, 2011), 

denunciou uma mãe que submetia a filha, de 8 anos, a seções periódicas de aplicação 

de Toxina Botulínica (Botox) e de depilação com cera quente alegando que a pequena 

participava de concursos de beleza mirim: 

 

Imagem 1 – Aplicação de Botox 

 

Fonte: Consumismo e infância, 08 de julho de 2011. 

                                                 
7  Linha de produtos de beleza, destinada às crianças de 08 a 12 anos, criada pela Rede de 

Supermercados WalMart. A esse respeito, ver: 
http://www.cosmeticosbr.com.br/conteudo/article/mercado-infantil-brasileiro-cresce-e-aparece/. 
Acesso em: 02/02/2018. 

http://www.cosmeticosbr.com.br/conteudo/article/mercado-infantil-brasileiro-cresce-e-aparece/
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O jornal Folha de São Paulo publicou uma reportagem (30/03/1997) intitulada 

As novas bonequinhas de luxo, apresentando situações muito semelhantes à da 

ocorrida na Califórnia: 

 
Carina, 11 anos e Samantha Ignácio Ferreira, 09, frequentam o salão 
de beleza desde os 07 anos. “A gente tem que cuidar agora, para mais 
tarde, o cabelo não ficar armado, sem vida”, diz Samantha. Uma vez 
por semana, o pai vai buscá-las em Sorocaba, onde moram com a 
mãe e as leva ao Studio W, um dos mais caros de São Paulo. Para 
elas, é o dia mais divertido da semana. [...]. “Outro dia fui buscá-la [pai] 
e fiquei muito surpreso: Samantha tinha feito relaxamento”. A menina 
explica: “Tenho o cabelo muito ondulado, preciso cuidar. Eu queria 
fazer luzes, mas tenho medo que meu cabelo fique muito amarelado” 
(GIANNINI; VIEIRA, 1997, p. 6-7). 

 

Em 9 de outubro de 2013, em comemoração à semana das crianças, o site Mundo 

Negro publicou uma reportagem direcionada ao público infantil, abordando a difícil tarefa 

de tratar os fios dos cabelos cacheados: 

 
Na semana das crianças, a Prapreta dá alguns toques de como cuidar 
dos cabelos das pretinhas. Explicar para elas a beleza do cabelo 
crespo já não é uma tarefa fácil. Se não soubermos como tratar os 
fios, essa missão fica ainda mais difícil! (NASCIMENTO, 2013) 

 
O mesmo site traz a matéria intitulada Cabelo de diva não tem idade, com a seguinte 

recomendação: 

 
É importante saber o momento certo de fazer uma reconstrução capilar, 
pois nem sempre os cabelos precisam desse tipo de tratamento, ao 
contrário de um tratamento de hidratação por exemplo, que pode ser feito 
semanalmente e em qualquer tipo de cabelo (NASCIMENTO, 2013).  
 

Além da chamada “cabelo de diva não tem idade”, a criança que estampa a 

reportagem aparece com os ombros levemente à mostra, em uma cena que evoca a 

sensualidade de uma pequenina que, possivelmente, tenha entre 4 e 5 anos:  
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Imagem 2 – Cabelo de diva 

 

Fonte: Mundo Negro, 2013 

 

Por outro lado, o mesmo site que aponta para a necessidade das crianças 

aprenderem a ter cabelos de diva, e que vincula a matéria à imagem de uma pequena 

que aparenta uma sensualidade que não é própria do mundo infantil (cf. Imagem 2), 

apresenta, na mesma página, uma reportagem intitulada: Infância interrompida: 

estudo mostra que meninas negras são vistas como menos inocentes do que meninas 

brancas da mesma idade. 

Segundo o site, o estudo realizado nos Estados Unidos da América apontou 

que os adultos veem as meninas negras como menos inocentes e com mais 

características de adultos do que as meninas brancas da mesma idade.  

Citando uma das pesquisadoras, o artigo afirma que “[...] em essência, os 

adultos parecem ter diferentes visões e expectativas em relação às meninas negras 

[...]”, e prossegue afirmando que “[...] um dos responsáveis por esses dados são os 

estereótipos”.  

No Brasil, destaca a comentarista, o contexto de violência sexual “[...] está 

diretamente ligado à hipersexualização [...]” dos corpos infantis, fenômeno que precisa 

ser combatido para que os pequenos não tenham suas infâncias subtraídas: 

 
Precisamos ter um olhar de proteção sobre essas jovens, orientá-las 
e acolhê-las, já que a sua infância pode ser roubada a qualquer 
momento por um adulto que a veja como mulher e não criança ou 
adolescente inocente e vulnerável (NASCIMENTO, 2017). 
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Esse cenário retrata uma contemporaneidade que, em meio às ambiguidades 

com que trata a criança, tem como uma das suas características a existência de um 

movimento de encurtamento da infância. Tal movimento, a nosso ver, vincula-se à 

ação de uma indústria que vê os pequenos como um excelente negócio. 

Tão contraditória quanto a sociedade que a cunhou, essa mesma indústria não 

precisa desse encurtamento para inserir as crianças no mundo do consumo. Pelo 

contrário, alguns dos seus segmentos usam exatamente a fantasia e a imaginação 

infantil para fomentar seus empreendimentos e aumentar seus lucros, conforme 

verificaremos mais adiante.  

A conduta dos adultos frente às crianças é outro elemento utilizado pela lógica 

do mercado para inserir as crianças, cada vez mais cedo, nas malhas da dominação 

social. Assim como o pai de Carina e Samanta, outros tantos não apenas encaram 

com naturalidade as “escolhas” das crianças como as incentivam a fazê-las.  

A hipersexualização infantil, expressa, sobretudo, pela exposição e erotização 

dos corpos infantis, aparece diluída em propagandas veiculadas por diversos meios 

de comunicação e oculta nas inúmeras modalidades de concursos mirins de beleza. 

Por meio desses, as crianças não somente expõem marcas e rótulos, como também 

publicizam seus rostos e corpos, muitas vezes, tão transmutados, que se torna difícil 

desconsiderar a permanência de uma visão de criança como adultos em miniatura. 

As imagens 3 a 5 apresentam três modalidades de concursos que envolvem 

crianças entre 4 e 13 anos e que sintetizam o cenário marcado pela reificação infantil.  

 

Imagem 3 – Miss Brasil Mirim, 2018 8 – Bárbara Meirelles, 8 anos 

 

Fonte: http://missemisterinfantojuvenil.site.com.br/barbara-myrelles-r-goncalves/ 
 

                                                 
8    Cf. https://www.missteenbrasil.com.br/miss-teen-infantil 

http://missemisterinfantojuvenil.site.com.br/barbara-myrelles-r-goncalves/
https://www.missteenbrasil.com.br/miss-teen-infantil
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Imagem 4 – Pequenas misses, 2012 

 
Fonte: https://saltoalto-loira.blogspot.com/2012/05/pequenas-misses.html 

 

Imagem 5 – Concurso “Bonecas Vivas”, 2013 

 

Fonte: http://terapiadacasa.blogspot.com/2013/03/concurso-de-bonecas-vivas.html 
 

https://saltoalto-loira.blogspot.com/2012/05/pequenas-misses.html
http://terapiadacasa.blogspot.com/2013/03/concurso-de-bonecas-vivas.html
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Segundo seus organizadores, o objetivo do concurso Miss teen Brasil infantil é 

“[...] criar oportunidades para o desenvolvimento artístico e cultural das participantes, 

incentivar a preservação dos valores familiares e o bom relacionamento entre crianças 

de todas as idades”. 

 A justificativa da importância do Miss teen Brasil apresenta três elementos que 

explicitam o ideário pseudoformativo9 da Indústria Cultural: a) cultura; b) valores; c) 

relações sociais. Tais elementos sedimentam o modelo social burguês, estabelecendo 

o que Adorno (2010, p. 11) definiu como uma conformação à vida real.  

As relações sociais estabelecidas nessa sociedade são mediadas pelo caráter 

fetichista da mercadoria e estabelecem valores que, ao fortalecerem o princípio da 

dominação social, reforçam os mecanismos de reificação dos indivíduos, ao mesmo 

tempo em que consolidam o falseamento da realidade e reiteram a construção de uma 

cultura que se absolutiza, convertendo a si própria em ideologia (ADORNO, 2010, p. 

10). 

Nesse sentido, a autonomia e a supervalorização que a suposta liberdade das 

crianças lhes permite ter não se constitui enquanto tal. Em seu lugar, o que se tem é 

uma pseudo-autonomia, uma falsa valorização e uma ausência de liberdade10.  

Se as formas contemporâneas de controle e enquadramento dos pequenos à 

ordem social capitalista mudou em relação à modernidade, o seu conteúdo continua 

o mesmo: a perpetuação da dominação e a objetificação da criança. 

Para além dos corpos transmutados e dos rostos de bonecas que a indústria 

da beleza produz e comercializa, a violação das previsões estatutárias e dos direitos 

constitucionais dos pequenos avança, inclusive, no que diz respeito às agendas 

infantis.  

Os compromissos de trabalho das crianças que participaram do Mini fashion 

people11 em Fortaleza, entre os dias 18 e 20 de março de 2016 nos demonstram, 

(Quadro I) o quanto a Indústria Cultural tem subtraído das crianças o tempo de serem 

crianças: 

 
 

                                                 
9  Cf. Adorno (2010).  
10  Sobre a dialética entre a liberdade e a não liberdade, sugerimos a leitura de Adorno (2012) 
11  O anúncio do Tribuna do Ceará, de 08 de março de 2016, referia-se ao “Mini fashion people”, evento 

de moda destinado ao público infantil que contou com a presença de “15 celebridades infantis” entre 
3 e 10 anos. Cf. http://tribunadoceara.uol.com.br/diversao/moda/astros-da-moda-infantil-nacional-
vem-a-fortaleza-para-desfile-no-beach-park/. Acesso em: 14 dez. 2018. 

http://tribunadoceara.uol.com.br/diversao/moda/astros-da-moda-infantil-nacional-vem-a-fortaleza-para-desfile-no-beach-park/
http://tribunadoceara.uol.com.br/diversao/moda/astros-da-moda-infantil-nacional-vem-a-fortaleza-para-desfile-no-beach-park/
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Quadro 1 – Mini fashion people, Brasil (2016) 

Sexta Feira Sábado Domingo 

Coquetel de lançamento para 
convidados 
17h – Abertura com som 
ambiente 
17h às 18h30 – Recepção com 
o mágico Caliano Close Up 
17h30 às 18h30 – Show musical 
com David Gadelha e Érica 
Sousa 
18h30 – Cerimonial conduzido 
por Márcio da Cia Mix 

O parque estará aberto 
normalmente, durante o dia, com 
ingresso pago, para o público. 
8h às 12h – Ação de lançamento 
da nova coleção da Loá Petit, 
“Aquarela” 
9h – Ensaio fotográfico no Aqua 
Park 
11h – Encontro com fãs no Aqua 
Circo 
18h – Festa do Pijama – evento 
fechado 

Programação aberta ao 
público. 
16h – Abertura do cerimonial 
do desfile com Show Mix 
Beach Park 
16h20 – Desfile Moda Praia 
Beach Park 
16h50 – Desfile Kokid Kids 
17h30 – Desfile Jullie Petite 
18h10 – Desfile Patricinhas 
18h20 – Show musical com 
Gigi Fonseca (The Voice 
Kids) 

Fonte: Elaborado pela autora segundo os dados do Tribuna do Ceará (ASTROS..., 2016) 

 

A matéria do Tribuna do Ceará (ASTROS..., 2016, grifo nosso) assim 

descreveu o evento: 

 
Estrelas infantis com milhares de fãs nas redes sociais vêm a 
Fortaleza para participar do Mini Fashion People, evento de moda que 
acontecerá no Beach Park, na praia do Porto das Dunas, em Aquiraz, 
desta sexta-feira (18) a domingo (20). Ao todo, 15 minifashionistas 
com idades de 3 a 10 anos de todo o Brasil participam do evento, que 
terá desfiles, festas temáticas e apresentação de marcas consagradas 
na moda infantil nacional. O coquetel de lançamento será nesta sexta-
feira (18), em evento exclusivo no Chandon Bubble Lounge, com 
presença de jornalistas, blogueiras de Fortaleza, filhos de 
celebridades e patrocinadores. Na ocasião, as meninas estarão 
vestindo Valentina Cantagalli e os meninos Docdockids. No sábado 
(19), os pequenos têm um dia de diversão no parque aquático, onde 
participam de ensaio fotográfico feito pela agência Studio 3. Logo 
depois, à noite, acontece a festa do pijama, promovida por empresa 
especializada em fabricar pijamas personalizados. A festa terá 
decoração e estrutura temática no Suites Beach Park Resort. No 
domingo (20), os convidados participam de uma manhã de fotos no 
lançamento da nova coleção da loja “Loá Petit”, nos coqueirais e na 
praia do Beach Park. O desfile das estrelas mirins, momento mais 
esperado do evento, acontece no domingo, na área verde do 
coqueiral. Na ocasião, as crianças se divertem com um show temático 
dos anos 60, com apresentação da personagem Fofura, da “Turma do 
Parque” em novo formato. Para complementar a festa, o desfile recebe 
a apresentação da jovem e talentosa Gigi Fonseca, participante do 
The Voice Kids Brasil.12 
 

                                                 
12  Sugerimos a visitação da marca Valentina Cantagalli por meio do site: 

https://www.valentinacantagalli.com/, onde é possível ver as fotos de crianças, ainda bem pequenas, 
desfilando seus pequenos corpos nas praias brasileiras. É possível, conferir, também, as imagens 
veiculadas pela marca Docdockids em https://www.instagram.com/docdockids/?hl=pt-br e também 
a loja https://www.loapetit.com.br/ que disponibiliza um buscador Kiddle destinado às crianças. 

https://www.valentinacantagalli.com/
https://www.instagram.com/docdockids/?hl=pt-br
https://www.loapetit.com.br/
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Coquetéis de lançamento, fotos em meio aos coqueirais, participação em festa 

temática dos anos de 1960 e naturalização do trabalho infantil noturno sintetizam o 

que Horkheimer e Adorno (1985, p. 128) denunciaram como sendo uma das 

características da Indústria Cultural e das suas formas de transformar a diversão em 

um “[...] prolongamento do trabalho no capitalismo tardio [...]”. 

Para os autores, a racionalidade técnica da Indústria Cultural constitui a 

racionalidade da própria dominação econômica e social que, ao consagrar a 

universalização e a heteronomia, enfraquece as subjetividades (HORKHEIMER; 

ADORNO, 1985, p. 100).  

Ao criar um protótipo de indivíduo que se estende aos diferentes grupos 

geracionais, a Indústria Cultural, além de impulsionar o consumo das suas 

mercadorias, tem operado no sentido de transformar os homens no produto do seu 

próprio consumo. A valorização da criança e da sua autonomia, nesse contexto, é 

reduzida às suas potencialidades em consumir. 

As formas como os adultos têm balizado as decisões infantis, supervalorizando 

a capacidade de escolha dos pequenos nos levam a pensar: seriam essas ações 

sinais da aclamada “autonomia” infantil ou de um outro tipo de abandono, oculto pelo 

véu da supervalorização da criança?  

Essa “capacidade de decisão” que os pequenos têm demonstrado influencia 

não somente as suas vidas, mas também a dos adultos que as cercam. O Relatório 

InterScience Informação e Tecnologia Aplicada13, vinculado aos trabalhos do Instituto 

Alana, revelou que 80% das crianças brasileiras interferem nas decisões de compra 

das famílias, compras essas que transitam entre os diversos segmentos que não 

fazem parte do universo infantil.  

O estudo afirmou, também, que, diferentemente do que se possa pensar, essa 

influência está disseminada em todas as classes sociais, raças e gêneros, situando o 

consumismo como uma ideologia marcante da sociedade atual. 

 
O consumismo é uma ideologia, um hábito mental forjado que se 
tornou uma das características culturais mais marcantes da sociedade 
atual. Não importa o gênero, a faixa etária, a nacionalidade, a crença 
ou o poder aquisitivo. Hoje, todos que são impactados pelas mídias de 
massa são estimulados a consumir de modo inconsequente. 
(INTERSCIENCE, 2014). 
 
 

                                                 
13  http://criancaeconsumo.org.br/wp-content/uploads/2014/02/Doc-09-Interscience.pdf  

http://criancaeconsumo.org.br/wp-content/uploads/2014/02/Doc-09-Interscience.pdf
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Corazza (2002) nos apresenta um estudo que traz para o debate 

contemporâneo números alarmantes no que diz respeito ao mundo infantil, onde estão 

presentes o infanticídio; o culto ao corpo; o “top of mind”; o “humanware”14; a 

maturidade precoce; a violação de corpos e das almas das crianças em uma nítida 

expressão das múltiplas contradições que a infância contemporânea tem 

apresentado.  

Na infância tecida sob a égide da Indústria Cultural, as crianças em geral têm 

sido envolvidas por uma “praxis fetichizada” onde, segundo Roggero (2010, p. 172), 

só se permite a aceitação dos indivíduos que vivam dentro do padrão regido pela 

“cultura afirmativa”.  

As “novas bonequinhas de luxo” e os atuais “donos do mundo” não só 

representam essa cultura, como também demonstram a fragmentação a qual a 

imagem infantil está submetida: ora inocente, ora segura de si; ora dependente, ora 

autônoma; ora criança, ora adulto. Múltiplas imagens que correspondem a uma 

realidade onde a criança, como ser em si, continua negada em suas particularidades. 

As imagens de meninos e meninas conectados às tendências atuais vão da 

posse dos mais modernos brinquedos aos mais avançados procedimentos estéticos 

e oscilam entre a fantasia de ser criança e o encurtamento da infância. Entretanto, 

tanto na primeira perspectiva quanto na segunda, a lógica que impera é a do consumo.  

A subjetividade infantil nesse contexto parece-nos cada vez mais 

comprometida. Se outrora a criança se via aprisionada a um vir-a-ser que a negava 

em sua concretude histórica, hoje, elas se veem cada vez mais subjugadas pela 

necessidade de serem, ao mesmo tempo, consumidoras e objetos a serem 

consumidos.  

Na ambiguidade entre a aclamação dos seus direitos como sujeitos singulares 

em desenvolvimento e a negação das condições objetivas para a consecução de tais 

direitos, vive-se na atualidade a máxima da construção do sujeito dessubjetivado.  

A imagem a seguir nos ajuda a exemplificar tal contexto, ao mesmo tempo em 

que nos leva a refletir sobre as considerações de Benjamin (2002) acerca das 

possibilidades das crianças em criar um mundo pequeno no interior de um bem 

maior...  

                                                 
14  Termos que podem ser usados, respectivamente, como referência à participação das crianças na 

divulgação de determinadas marcas e como gerenciamento da vida infantil, em especial, seu 
preparo para os desafios do futuro.  
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Imagem 6 – Os donos do mundo 

 

Fonte: https://4daddy.com.br/preparar-os-filhos-para-o-futuro/. 

 

 A infância capturada pela lógica da Indústria Cultural e a imagem de criança 

que dela decorre têm sido apresentadas pela sociedade burguesa como um ideal, 

possível de ser alcançado por todas, independentemente do local social que ocupem 

na estrutura capitalista. Nela, não são apenas produtos que estão, aparentemente, à 

disposição de todos, e sim estilos de vida. 

 Tal contexto nos parece atualizar as considerações de Marcuse (1973) acerca 

da manipulação e da unidimensionalidade que a sociedade capitalista, por meio da 

criação de pseudonecessidades e do falseamento da realidade, vem impondo aos 

indivíduos.  

 Roggero (2010, p. 181), nos trilhos de Marcuse, argumenta: 

 
Falsas necessidades vão sendo criadas a fim de uniformizar um estilo 
de vida e um nível de consumo compatível com a manutenção, quando 
não com o aumento das taxas de lucro. Assim, até mesmo as 
necessidades básicas como alimentar-se, vestir-se, descansar, são 
falseadas pelas estratégias mercadológicas. São fatores que põem as 
necessidades humanas no campo da heteronomia exigida pelos 
interesses da dominação. 
  

A primazia do todo, própria de uma cultura afirmativa capitalista – prossegue a 

pesquisadora –, perpetua a si e a sociedade que ajuda a instaurar, por meio do 

sacrifício da subjetividade (ROGGERO, 2010, p. 189). 

  Em meio a essa cultura afirmativa, desenvolve-se uma infância cada vez mais 

fetichizada, que não pode ser desconsiderada frente aos processos heteronômicos 

https://4daddy.com.br/preparar-os-filhos-para-o-futuro/
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que concorrem para a negação da individuação infantil. Dessa forma, as “bonequinhas 

de luxo” e os “donos do mundo” não representam uma ruptura na concepção burguesa 

[hegemônica] de infância.  

 

2.1.3 Sonho, fantasia e imaginação 

 

Um anúncio publicado no Jornal do Comércio de 185515, acerca do serviço de 

retratista de crianças indicava que o preço a ser pago pelos clientes que quisessem 

fotografar seus pupilos seria diferenciado. Tal diferenciação se dava em função da 

inquietude dos pequenos: “[...] tiram-se retratos todos os dias das nove horas da 

manhã às três da tarde – se forem crianças de dois a seis anos – só até o meio dia”, 

nesses casos, negociavam-se “os valores no local”. 

 

Imagem 7 – As bonequinhas de ontem 

 

Fonte: Acervo do Memorial do Imigrante (século XIX). 

 

  

                                                 
15  Jornal carioca diário fundado em 1º de outubro de 1827 por Pierre René François Plancher de La 

Noé. Mantendo em seu título a grafia original Jornal do Commercio, é um dos mais antigos órgãos 
de imprensa da América Latina. Para ter acesso ao periódico, cf. 
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=364568_04&PagFis=9265   
http://bndigital.bn.gov.br/artigos/jornal-do-commercio-rio-de-janeiro/.  

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=364568_04&PagFis=9265
http://bndigital.bn.gov.br/artigos/jornal-do-commercio-rio-de-janeiro/
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Imagem 8 – A boneca 

 

Fonte: O livro das crianças, 1929.  

 

Os registros fotográficos antigos pouco nos dizem sobre a criança em si, a não 

ser pela expressão dos rostos e pelas posturas, sempre rígidas e estandardizadas 

com que eram retratadas.  

Por outro lado, esses registros nos mostram como os adultos as concebiam: 

sempre bem penteadas, com vestimentas impecáveis e poses ilibadas, as 

bonequinhas, de ontem, e os então “futuros” donos do mundo compunham o cenário 

“ideal” da inocência dos bibelots e dos padrões a serem seguidos pelos adultos em 

miniatura.  

Sujeitos à intensa disciplinarização, essas imagens demonstravam o que, na 

visão do adulto, deveria ser a criança do seu tempo: ordeira e bem-comportada16. Tal 

como salienta Mauad17 (2015, p. 142-143): 

 
Num álbum de família, a presença de bebês, meninos, meninas, 
moças e rapazes ocupavam o mesmo espaço reservado aos homens 

                                                 
16  Para consultar os periódicos do período cf. http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/   
17  Para se debruçar sobre a imagem infantil do século XIX, a pesquisadora tomou como fonte o registro 

fotográfico. Estes registros são assumidos, contudo, não como janelas que se abrem para o 
passado, mas como “[...] monumentos, vestígios de uma vontade de ver perenizada, na superfície 
sensível do papel, uma determinada imagem de si próprio e dos seus” (MAUAD, 2015, p. 141). 
Sobre o uso da fotografia como fonte histórica, sugerimos a leitura de Borges (2003) e Burke (2017).  

http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/
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e mulheres. Na maior parte das vezes eram retratados sozinhos com 
roupas de sair – saia de babado, meia, botinha e laçarote para as 
meninas e calças curtas, meia e jaquetinha para os meninos – bem 
penteados e sentadinhos em cadeiras ou apoiados em algum 
aparador. [...]. Um breve folhear das revistas ilustradas e periódicos 
diários do período, já nos permite ter uma ideia dos signos que 
forneciam especificidade às crianças [...]. A França era efetivamente 
um modelo a ser seguido, ou mesmo adaptado. As fotografias 
mostram que os modelinhos das meninas e dos meninos de elite 
seguiam à risca o figurino francês.  
 

Não nos parece absurdo inferir que a preparação da criança para apresentar-

se em público, através de registros fotográficos ou da participação em eventos 

familiares, movia – já no século XIX – um mercado considerável, como o têxtil.  

Um corte de tecido para compor um traje infantil chegava a custar mil e 

quinhentos reis (1$500), o que, segundo Mauad, não pode ser desconsiderado, 

quando se tem como referência o preço máximo de uma lata de biscoitos que era de 

oitocentos reis ($800)18  

Outro mercado que começou a prosperar no Brasil oitocentista foi o de 

fabricação e venda de brinquedos.  

 
Desde 1845, a Corte já contava com 12 casas de brinquedo, 
localizadas nas ruas centrais da cidade, sendo a mais famosa a 
chamada Ao Paraíso das Crianças, cujo anúncio publicado na seção 
de notabilidades do Almanaque Laemmert, evidenciava que a criança 

ainda estava surgindo como consumidor efetivo, pois entre 
brinquedos, carrinhos para crianças e velocípedes, vendia-se também 
objetos de fantasia, perfumarias finas e, surpreendentemente, 
charutos e fumos de todas as qualidades. Portanto, já era possível no 
comércio da Corte comprar presentes de qualidade para crianças de 
diferentes idades. (MAUAD, 2015, p. 146). 
 

A atualidade com que uma matéria publicada em um periódico do século XIX 

se mantém 173 anos depois (1845-2018), demonstra-nos não apenas a permanência 

da imagem hegemônica de criança, como também a significação social e econômica 

por ela desempenhada. 

Em entrevista concedida à Revista Exame, em 22 de fevereiro de 2018, o 

presidente da Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos (Abrinq), Synésio 

Batista da Costa, informou que a indústria mundial de brinquedos registrou um 

                                                 
18  A pesquisadora relata as anotações encontradas na caderneta da viscondessa do Arcozelo (1886) 

com a compra de tecidos para confecção da roupa dos meninos: 21 metros de chita, 16 metros de 
reiscado, 13 metros de casemira, três de morim. Os vestidinhos de babados para meninas de 01 a 
12 anos podiam chegar a quinze mil reis (15$000) enquanto os sapatinhos de lã, a mil e quinhentos 
reis (1$500).   
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faturamento de “US$ 89 bilhões em 2016 e está em constante crescimento, de 2,3% 

ao ano, desde 2011, crescimento este que foi de 4% em 2016”. Os dados 

apresentados são do Relatório anual de 2016 da NPD (Group’s Global Toy Market 

Report).  

Segundo Costa (2018), a indústria nacional deverá ampliar sua capacidade 

fabril até 2020. Apesar de lamentar os limites do mercado brasileiro frente ao norte-

americano e o europeu, o executivo se mostra otimista em relação ao crescimento 

desse segmento, que no momento alcança “apenas” 45 milhões de crianças 

consumidoras:   

 
[...] os europeus presenteiam as crianças com, aproximadamente, 30 
brinquedos per capita no ano e os norte-americanos dão, em média, 
28 presentes, os brasileiros ofertam às crianças, apenas, 6 brinquedos 
por ano, já considerando as que vão ganhar presentes e as que não. 
Logo, há muito o que crescer (COSTA, 2018). 
 

Em 2017, o faturamento total da indústria do setor foi da ordem de “R$ 10,5 

bilhões, representando um crescimento de 8,5% em relação a 2016”, valor esse que 

expressa que cerca de 60% da população infantil brasileira participa ativamente desse 

mercado. 

A Abrinq afirma que o foco da produção será para os brinquedos destinados às 

crianças entre 3 e 5 anos, já que esse é o segmento que mais consome e que 

apresenta a melhor relação custo-benefício (SEGUNDO..., 2018). 

O aprisionamento das crianças nessa relação mercadológica tem expandido 

em todas as direções. Além do tradicional mercado de brinquedos e do lucrativo 

mercado da beleza, a atuação na indústria alimentícia também tem apelado 

diretamente aos pequenos consumidores, demonstrando a ambiguidade que tem 

marcado a infância na atualidade. 

Ao mesmo tempo em que situa a criança como um consumidor em potencial, 

capaz de responder às demandas do mercado como o adulto, a Indústria Cultural 

busca nos sonhos, na imaginação e na fantasia das crianças, os instrumentos para 

impulsionar o consumo por parte das populações infantis. 

Em junho de 1996, uma companha publicitária da marca Parmalat encantou os 

consumidores ao apresentar seus mais novos mamíferos, tendo atingido, segundo 

Corazza (2002), o maior patamar de aceitabilidade na história da propaganda no país.  
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Imagem 9 – Mamíferos Parmalat 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=8xKIPZZSX9s. 

 

Os bichinhos-crianças traziam sempre à mão um produto da marca e davam 

indicações diretas de consumo, além de apresentarem falas que reforçam a 

heteronomia (Frase 1), situam a criança no mundo da natureza (Frases 2 e 3) e 

promovem relações pautadas em trocas (Frase 4): 

 
Frase 1: “Iogurte Parmalat: Para mamíferos que andam em bando”  
Frase 2: “Leite Parmalat: Porque nós somos mamíferos”  
Frase 3: “Bebida Láctea com morango: Para amansar esta fera...”  
Frase 4: “Dê iogurte batido Parmalat que ele promete escovar os 

dentes”. (CORAZZA, 2002, p. 17, grifo nosso). 
 

Ao lado dessa “inocente” divulgação de produtos alimentícios, muitas outras 

encamparam as propagandas publicitárias. O Instituto Alana protocolou em agosto de 

2015 uma representação contra a comunicação mercadológica da empresa Bayer que 

trouxe para o cenário a divulgação do medicamento “Redoxitos” de forma abusiva, 

situando-o como substituto alimentar:  

 
Dentro do seu âmbito de atuação, o Projeto Criança e Consumo 
constatou prática de publicidade abusiva, consistente no 
desenvolvimento de estratégias de comunicação mercadológica 
direcionadas diretamente a crianças, realizadas pela empresa Bayer, 
para a promoção do Redoxitos, suplemento alimentar de vitamina C, 
em forma de bala de goma. (INSTITUTO ALANA, 2015, p. 3). 

 
Para fundamentar a denúncia, o Instituto Alana, no âmbito do Projeto Criança 

e Consumo, destacou a associação do produto em questão a vários canais de 

https://www.youtube.com/watch?v=8xKIPZZSX9s
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divertimento infantil, lançando mão de recursos televisivos e de canais da Web, 

destacando que 

 
A publicidade da Bayer “Os três porquinhos - em novo formato” é 
veiculada em canais infantis, utilizando-se de animações com forte 
apelo infantil e efeitos visuais que constroem uma ligação direta entre 
diversão e o consumo do produto. O comercial, exibido em canais 
segmentados infantis da televisão fechada (Gloob, Nickelodeon), e 
que pode ser visualizado no canal do Youtube da Redoxitos e na 
página da rede social Facebook da marca, mostra uma nova versão 
do conto infantil “Três Porquinhos” narrada por uma criança. 
(INSTITUTO ALANA, 2015, p. 3).  

 

A imagem 10 retrata a sequência do comercial exibido na TV seguida pela 

narrativa da criança. Texto escrito e imagético deixa clara a situação do Lobo que, por 

não ter consumido a medicação, acabou resfriado: 

 
Tinha um Lobo que não era mal [...] Ele tentou, tentou, mas não 
derrubou a casinha que os três porquinhos tinham acabado de 
construir [...]. Tadinho do Lobo, ele não tem uma mamãe igual a minha 
que dá redoxitos pra ele! (INSTITUTO ALANA, 2015, p. 4-5) 
 

Imagem 10 – O lobo que não era mal 
 

 

 
Fonte: Criança e Consumo. Instituto Alana, 2015. Imagens do comercial exibido na TV. 

 

Para intensificar as vendas, a Bayer desenvolveu uma ação em conjunto com 

a Pixar Disney para promover o suplemento vitamínico. A promoção consiste na venda 

de embalagens promocionais de Redoxitos (uma versão com 3 pacotes com 25 
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unidades, ou um pote com 100 unidades) que viriam acompanhadas por um copo do 

filme que muda de cor, e que é decorado com as personagens do filme 

“Divertidamente”, lançado em 2015 e bastante conhecido pelo público infantil. Neste 

aspecto, é possível perceber com bastante clareza os mecanismos usados pela 

indústria do ramo farmacêutico que, com habilidade e marketing preciso, transforma 

um produto de uso restrito em guloseimas e fantasia: 

 

Imagem 11 – Promoção Redoxitos/DivertidaMente 

 

Fonte: http://www.redoxitos.com.br/. 

 

Sendo por intermédio do sonho e da imaginação, ou do encurtamento da 

infância, a imagem que a Indústria Cultural tem produzido trafega entre os antigos 

ideais de inocência infantil e da adultização já evidenciados nos estudos de Ariès 

(1981).  

Essa ambiguidade se vê balizada, na atualidade, pelo fortalecimento de uma 

pseudo-autonomia e uma falsa valorização da criança enquanto sujeito social de 

direitos. Ao mesmo tempo em que se tem a continuidade da não diferenciação e da 

heteronomia, essas, por intermédio da ação da indústria do consumo, têm acentuado 

a coisificação dos pequenos19. 

Para Adorno (2009), o capitalismo tem como lógica predominante a produção 

de uma sociedade que se orienta pelo e para os negócios. Tal orientação, por sua 

vez, tem produzido instrumentos que impedem a realidade de existir fora do processo 

de reificação, próprios da dinâmica da troca universal. 

Nessa perspectiva, não é o indivíduo que aparece como retrato de uma época 

e sim o individualismo. O homem, como ser social, vai se tornando cada vez mais 

capturado por uma totalidade que torna invisível o singular. 

                                                 
19  Segundo Leo Maar (2012, p. 130), para Adorno, a conversão de uma relação humana em coisa 

assume conceitualmente o significado de coisificação ou coisificado com o mesmo sentido de 
reificação ou reificado, usado por Luckács em História e consciência de classe. 

http://www.redoxitos.com.br/
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Quanto mais socializado é o mundo, quanto mais espessamente é 
tecida a camada de determinações universais que envolvem seus 
objetos, tanto mais o estado de coisas singular [...] tende a tornar-se, 
imediatamente, transparente em vista de seu universal. (ADORNO, 
2009, p. 78). 
 

 O princípio da equivalência universal, sob a égide da Indústria Cultural, não se 

limita à não diferenciação entre os indivíduos, estendendo-se em direção à 

identificação entre os homens e as mercadorias, que produzem e consomem.  

A imagem 12, veiculada pela Revista Le Monde Diplomatique Brasil é bastante 

elucidativa, ao trazer na capa da sua edição n. 97, de 2015, uma “releitura” da obra 

Um jantar brasileiro, de Debret (imagem 13). 

 
Imagem 12 – Privilégios ameaçados                       Imagem 13 – Um jantar brasileiro 

             

Fonte: Le Monde Diplomatique Brasil (2015).          Fonte: Debret (1827). 

 

De forma bastante perspicaz, a produção ilustra os grandes “ícones” que têm 

invadido o mercado brasileiro: celular, tablete, acessórios diversos, vestimentas, 

bebidas e chave de carro estão entre os elementos que compõem a cena de um jantar 

de família [das classes mais abastadas] do século XXI. 

A substituição das crianças negras por dois doguinhos da raça pug que custam 

em média R$2.500,0020 e a inserção de um bebê, em segundo plano, nos permitem 

inferir que o papel das crianças no contexto da Indústria Cultural, sejam elas pobres 

ou ricas, brancas ou negras, chega a ser menos considerado do que fora nos séculos 

XIX e XX. Se nas casas senhoriais as crianças eram tratadas como brinquedos e 

artefatos de distração, hoje essa função tem sido ocupada por outros objetos.   

                                                 
20  Preço médio, segundo o site Mercado Livre. Cf. https://lista.mercadolivre.com.br/filhotes-de-pug-

com-pedigree. Acesso em: 12 fev. 2019. 

https://lista.mercadolivre.com.br/filhotes-de-pug-com-pedigree
https://lista.mercadolivre.com.br/filhotes-de-pug-com-pedigree
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Tal como na obra Visita à fazenda, de Debret (1823), na capa do Le Monde 

(PRIVILÉGIOS..., 2015), os filhos das “senhoras” aparecem no colo de outras figuras 

que não sejam as mães. No século XIX, os bebês brancos eram cuidados e 

amamentados pelas suas “amas”; na atualidade, essa atribuição é destinada às 

babas. 

Entretanto, no cenário da Indústria Cultural, cãozinhos e crianças acompanham 

as tendências e o “estilo” da sociedade dos negócios. Os primeiros aparecem com 

coleiras que combinam suas tonalidades com os laços que os enfeitam. O segundo 

traja tênis vermelho que contrasta com a aba do pequeno boné azulado. Tanto os 

pugs quanto a criança usam as mesmas cores que compõem o figurino da mulher que 

está à mesa, o que muito provavelmente não se reduz à mera distração do ilustrador. 

 

Imagem 14 – Visita a uma fazenda  

 

Fonte: Debret (1823). 

 

 De consumidores vorazes a mercadoria de consumo; das bonequinhas do 

século XIX a Tops of mind do século XXI; de máquinas de produção a objetos de 

distração; de objetos de distração a animaizinhos de estimação... o encontro entre as 

imagens do passado e as de hoje se dá na objetificação dos pequenos. O contraste, 

se é que ele de fato existe, está na intensidade e na abrangência com que a 

contemporaneidade tem reificado suas crianças.   

A “praxis fetichizada”, que tem criado em adultos e crianças a falsa impressão 

de que estão todos desfrutando de plena liberdade quando escolhem as mercadorias 

que “teoricamente” supririam suas necessidades, tem, segundo Roggero (2010, p. 

172), exigido uma renúncia à emancipação, instaurando em seu lugar uma 

subjetividade que não pode ser experimentada.  
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Em meio à permanência da percepção do adulto em relação à criança, que 

oscila entre a adultização e a ideia de natureza infantil, acresce-se, agora, a condição 

de mercadoria, à qual os pequenos vêm sendo submetidos. 

Essa imagem e a concepção dela decorrente trazem em seu bojo o princípio 

da objetificação que se expressa pela ideia do “vir a ser” presente na visão moralizante 

e na perspectiva romântica, descrita por Casemiro de Abreu, como também pela ideia 

do “ser” consumidor e produto a ser consumido.  

A Indústria Cultural, nesse contexto, tem celebrado a reificação da criança e 

das suas infâncias, contrariando, assim, o preceito constitucional que concebe os 

pequenos como sujeitos sociais de direitos, que precisam ser considerados e 

respeitados em suas particularidades21.  

Entretanto, antes que se possa assumir a construção da subjetividade infantil 

em uma perspectiva fatalista, é fundamental que se considere, nesse percurso, as 

resistências presentes nas relações socioculturais, sem as quais negaríamos a própria 

história como construção humana. 

 

2.1.4 “Fim do caminho ou caminho novo?”22  

 

 Olhar para a subjetividade infantil em um contexto social criado e mantido 

exatamente pela anulação das singularidades humanas nos coloca uma série de 

desafios. Esses, por sua vez, se agigantam quando são tomados a partir da 

perspectiva da dialética negativa (ADORNO, 2009).  

 Tal perspectiva nos coloca frente ao desafio de buscar os elementos de avanço 

em meio a um cenário social, econômico e cultural que, ao se defrontar com as 

particularidades humanas, procura anulá-las como condição da sua própria existência. 

Nesse sentido, a sociedade capitalista não só se configura pelos seus limites e 

contradições, como também pela regressão que promove, sobretudo, quando diz 

respeito à negação das subjetividades. 

 A criança, entretanto, apresenta uma ambiguidade que, ao mesmo tempo em 

que a situa em uma condição delicada frente à reificação, coloca-a, também, em uma 

situação privilegiada frente às possibilidades de resistências que podem construir. 

                                                 
21  Em relação ao papel exercido pelos aparatos jurídicos frente à reificação (ou não) dos indivíduos, 

sugerimos a leitura de Honnet (2018).  
22  Esse subtítulo foi tomado de empréstimo da obra de Ana Maria Machado (2004), Abrindo Caminho. 
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 A primeira situação vincula-se à condição de fragilidade que as crianças, 

enquanto indivíduos ainda em desenvolvimento, possuem frente a um jogo tão 

complexo quanto o produzido pelo capital. Contraditoriamente, é exatamente essa 

condição tão particular dos pequenos que lhes fornece condições de olhar para a 

realidade de jeitos bem diferentes do olhar do adulto.  

Ao ver o que muitos de nós já não mais consegue perceber, ao fazer a história 

a partir dos fragmentos que o capital produz, ao lidar com a temporalidade como um 

descontinuum, a criança, mesmo capturada pela lógica do mercado, sinaliza-nos para 

a possibilidade de desmonte e de reconstrução do modelo social predominante. 

Ao aceitar tal possibilidade, não estamos ingenuamente entendendo que tal 

trajeto seja simples ou fácil de ser percorrido, mas tão somente reconhecendo que 

avanços e mudanças são possíveis. O inverso disso significaria cair no enredamento 

que a própria sociedade burguesa, tornada ideologia, insiste em fazer parecer verdade 

(BENJAMIN, 2014). 

Essa mesma sociedade fetichizada, a que se refere Marcuse, traz em si os 

germes dos seus limites, da mesma forma que a construção da subjetividade traz, 

desde sua origem, a centelha da autonomia e da diferenciação.  

Do ponto de vista da atuação da Indústria Cultural, parece-nos evidente a força 

com que investe na subtração aos sujeitos das suas subjetividades. Se de um lado 

seu poderio procura abarcar todas as pessoas indistintamente, por outro, ela mesma 

carrega em si ambiguidades que, quando confrontadas, permitem-nos vislumbrar 

possibilidades de superação. 

Para além da conformação à vida que promove, a Indústria Cultural se 

caracteriza precisamente por não se configurar, isoladamente, nem como indústria, 

nem como cultura (PUCCI, 2012). 

Para esse pesquisador, não podemos considerá-la enquanto cultura porque 

atua exatamente na negação de um princípio imanente de uma cultura não falseada: 

a autonomia. 

De igual forma, não pode ser pensada como indústria, em seu sentido estrito 

porque tem como base muito mais a circulação de bens, a criação de necessidades e 

de padrões de conduta, do que a produção de mercadorias propriamente dita. 

Nessa perspectiva, a Indústria Cultural conceitualmente se constitui enquanto 

ideologia que, ao ter seus polos confrontados, desvela a incapacidade que possuem 

de realizar, de forma plena, tanto sua condição de cultura quanto de indústria. Por 
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outro lado, duas questões se fazem presentes quando nos debruçamos sobre seus 

limites: sua condição de ideologia e a dimensão de cultura que apresenta como 

promessa. 

Tal como assinala Pucci (2012, p. 7), 

 
Ao mesmo tempo no conceito de indústria cultural está presente a 
dimensão de cultura, enquanto promessa, mutilada que se realiza às 
avessas, mas que pode ainda sugerir sua realização e abrir 
perspectivas de se resgatar elementos crítico-formativos. [...] daí as 
possibilidades que esse conceito carrega. 

 

 Dessa forma, tal como a Indústria Cultural, a própria sociedade burguesa está 

imersa em contradições e em espaços de tensão. Entretanto, é nesses espaços e 

contradições que se abrem as possibilidades de enfrentamento e resistência. 

A partir desse tensionamento, é que procuramos, na empiria da presente tese, 

analisar as interferências das relações socioculturais produzidas no âmbito da escola 

de crianças na construção da subjetividade infantil e as formas como as crianças lidam 

com tais interferências.  

Antes, contudo, apresentaremos as bases teórico-metodológicas que 

embasaram a investigação realizada.  
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3 ITINERÁRIOS DA PESQUISA: DELINEAMENTOS TEÓRICO-

METODOLÓGICOS 

 
A teoria crítica da sociedade não possui conceito algum 
que possa cobrir a lacuna entre o presente e o seu futuro; 
não oferecendo promessa alguma e não ostentando êxito 
algum, permanece negativa. Assim, ela deseja 
permanecer leal àqueles que, sem esperança, deram e 
dão sua vida à Grande Recusa. (MARCUSE, 1973, p. 
235). 

 

3.1 Problematização  

 

É importante considerar que os ordenamentos jurídico-normativos mais 

recentes têm sistematizado, no campo da infância e da educação infantil, uma série 

de conquistas, sobretudo no que diz respeito aos direitos da criança23. Entretanto, 

esse reconhecimento não tem garantido a materialização de tais preceitos.  

Tal como salienta Romanelli (1996, p. 179),  

 
[...] nenhuma lei é capaz, por si só, de operar transformações 
profundas, por mais avançada que seja, nem tampouco de retardar, 
também por si só, o ritmo do progresso de uma dada sociedade, por 
mais retrógrada que seja [...].  

 
 Nesse sentido, sejam quais forem as conquistas legais, sua realização depende 

das condições materiais em que foram estabelecidas, o que envolve, portanto, 

elementos de ordem política, econômica, social e cultural.  

 Assim como a moldura legal, as produções acadêmicas no campo da infância 

e da educação infantil têm avançado de forma significativa, tanto do ponto de vista da 

sua quantidade, quanto da sua diversidade24.  Entretanto, Kramer et al. (2002, p. 270) 

nos dizem que, apesar de todos os avanços alcançados, vivemos ainda um “[...] 

paradoxo de ter um conhecimento teórico avançado sobre a infância, enquanto 

assistimos com horror à incapacidade da nossa geração de lidar com as populações 

infantis”.  

 Essa incapacidade se expressa, segundo Pereira (2012), pelas dificuldades 

que os adultos têm de dialogar com os pequenos, uma vez que as relações 

estabelecidas com eles são pautadas na exterioridade. Esse tipo de relação que não 

                                                 
23 Cf. Brasil (1988, 1996, 1998, 2009, 2010).  
24 A esse respeito, cf. Kramer (2006).  
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permite enxergar o “Outro” em suas particularidades acaba por desembocar, conforme 

discutido no próximo capítulo, na sua negação enquanto sujeito25.  

A cotidianidade vivenciada junto às crianças em instituições escolares de 

educação, associada às considerações de Kramer et al. (2002) e Pereira (2012), 

desafiou-nos a olhar para a complexidade das relações socioculturais estabelecidas 

entre as crianças e entre elas e os adultos em um desses “espaços” coletivos de 

educação e cuidado, com o intuito de compreender como tais relações interferem na 

construção da subjetividade infantil.  

  

3.2 As trilhas da pesquisa 

  

Trilhas são sempre incertas. Por mais que se saiba onde se pretende chegar, 

é impossível precisar os obstáculos a serem encontrados no percurso. As trilhas da 

pesquisa não fogem a essa regra, apresentando diversos itinerários possíveis, cada 

qual com seus desafios e percalços.  

As escolhas feitas em uma investigação acadêmica pressupõem uma opção 

política do pesquisador e remetem a uma determinada forma de conceber o mundo e 

o papel que se pretende exercer sobre ele. É a partir de tal opção que os itinerários 

teórico-metodológicos dessa investigação são delineados.  

A pesquisa com crianças se constitui, como nos dizem Kramer et al. (2002, p. 

45), em um “[...] campo temático de natureza interdisciplinar [...]”, não uniforme e 

tampouco unânime.  Tal característica se traduz nos diversos modos de “ler e se 

apropriar das teorias”, nas variadas portas de entrada, nas distintas abordagens, 

posições e temas de interesse presentes nas investigações na área.  

No âmbito da presente tese, a subjetividade infantil, objeto que orientou a 

pesquisa, foi estabelecida em razão de entendermos que a real consideração das 

crianças, enquanto sujeitos sociais de direitos, passa pelo reconhecimento das suas 

individualidades. Tal reconhecimento as situa para além de uma concepção abstrata, 

heteronômica e idealizada.  

Essa individualidade vincula-se, de forma inerente, às relações socioculturais 

estabelecidas com os pequenos. Por entender que tais relações carregam 

componentes que tanto nos apresentam os avanços conquistados em relação à 

                                                 
25  Sujeito aqui tem sido utilizado em uma perspectiva adorniana, o que subentende, portanto, sua 

dimensão psicossocial. Cf. Adorno (2015).  
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criança e suas infâncias quanto expõem o que se mantém regredido nesse campo, 

optamos por associar a pesquisa empírica a um estudo histórico. 

Esse último nos forneceu um panorama das mudanças e permanências das 

concepções hegemônicas de criança e das imagens delas decorrentes, tendo como 

pano de fundo as implicações destas na construção da subjetividade infantil. Nesse 

quadro, situamos a interferência da Indústria Cultural como um importante fenômeno 

social, econômico e cultural, no percurso de objetificação dos pequenos.  

Tal estudo pautou-se na realização de pesquisas bibliográfica e imagética26 que 

tiveram como base os materiais garimpados nos acervos da Biblioteca Nacional; do 

Arquivo do Estado de São Paulo; do Arquivo da Bibliotèque Nationale de France, além 

de consultas in loco realizadas no Museu do Imigrante e nos acervos das bibliotecas 

das Faculdades de Filosofia Letras e Ciências Humanas, da Faculdade de Educação 

e da Faculdade de Psicologia da Universidade de São Paulo.  

 À pesquisa histórica, no capítulo primeiro, foi associado o estudo empírico 

realizado em uma Escola Municipal de Educação Infantil da cidade de São Paulo, 

onde atuamos profissionalmente desde 201627.  

A opção em ter como locus da empiria o local onde trabalhamos se deu em 

razão de dois fatores: a) a hipótese de que a escola de educação de crianças funciona 

como um instrumento privilegiado na construção da subjetividade infantil; b) a 

compreensão de que a atuação profissional no ambiente da pesquisa nos possibilitaria 

refletir sobre a realidade vivida, bem como nela atuar.  

Apesar de entendermos que o caráter do trabalho científico não precisa, 

necessariamente, gerar resultados ou suscitar ações imediatas, compactuamos com 

Kramer et al. (2002, p. 54) a compreensão de que, 

 

                                                 
26  O termo imagético foi empregado no âmbito desta pesquisa como sinônimo de imagens oriundas 

de fotografias, pinturas e desenhos.  
27  A EMEI Helena de Andrade está situada na zona Sul da cidade de São Paulo. Trata-se de uma 

escola de educação infantil em tempo integral da região. Possui 159 crianças, entre 4 e 5 anos 
atendidas das 8h às 16h. Por ser uma escola antiga, inaugurada em 13/06/1988, apresenta uma 
estrutura ampla com sala de leitura-brinquedoteca; dois parques; quadra de futebol, além dois outros 
espaços na área externa onde os pequenos desenvolvem atividades de parque sonoro, horta 
pedagógica e atividades de circuito. Possui um refeitório amplo que serve como pátio e cinco salas 
de aula. A escola possui dois andares, mas não conta com estruturas de acessibilidade, dados os 
impedimentos estruturais que apresenta. A maioria das crianças vem de áreas próximas ao bairro 
onde está situada a EMEI. Apesar de não contar com uma comunidade originária do próprio bairro, 
a participação das famílias é intensa. Atribuímos tal presença e participação à organização da 
escolaI que permite aos familiares livre circulação pelos espaços da unidade e livre acesso à equipe 
profissional que ali atua.  
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[...] em países como o Brasil, a exploração do trabalho, inclusive 
infantil, a expropriação de bens materiais e culturais, a exclusão de 
serviços básicos de grande parte da população acaba por transformar 
um pesquisador comprometido com a sociedade em intelectual crítico 
que, além de produzir ciência, quer interferir. No mínimo, mesmo 
quando o pesquisador não se considera como um militante ativo, 
mesmo quando não se interessa pela apropriação crítica de suas 
ideias ou pelo delineamento de alternativas de ação baseadas nos 
seus estudos, só o fato de se deparar, na prática da pesquisa, com 
certas situações exige uma tomada de posição. 

 

3.3 As produções científicas no campo da subjetividade infantil 

 

Frente ao objeto e ao locus da pesquisa, estabelecemos três descritores que 

nos orientaram no levantamento das produções na área: a) criança e subjetividade; b) 

educação infantil e subjetividade; c) educação infantil e teoria crítica.  

A partir de tais descritores, realizamos, junto ao banco de dados da Scentific 

Electronic Library Online (Scielo), um levantamento dos artigos produzidos nos últimos 

10 anos, por entender que esses nos revelariam as tendências investigativas e os 

debates atuais travados em relação ao tema. Para aprofundar a pesquisa, 

consultamos, na sequência, os Cadernos de Pesquisa da Fundação Carlos Chagas 

(FCC), a Revista Brasileira de Educação (RBE), a Revista Educação e Sociedade e a 

Revista Eccos.  

O entrecruzamento dos dados nos permitiu levantar 138 artigos produzidos 

entre 2006 e 2016. Desse montante, somente três trabalhos traziam como abordagem 

a teoria crítica, sendo que apenas um deles abordava a relação criança-

subjetividade28.  

O mesmo procedimento foi feito junto ao Banco de Teses e Dissertações da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e à 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (Anped). O 

primeiro nos permitiu situar os rumos mais atuais da pesquisa no campo da educação 

infantil, assim como constatar que a maior parte dos artigos publicados deriva de 

capítulos de teses ou dissertações recentemente defendidas.  

A consulta aos trabalhos da Anped, por sua vez, ratificou a significativa 

importância desempenhada por esta instituição, na medida em que, ao agregar uma 

                                                 
28 Trata-se do artigo de Lima (2008), que corresponde a um recorte da Dissertação de Mestrado 

intitulada A negação da infância, de 2007. Os outros dois artigos tinham como objeto a relação entre 
infância e linguagem a partir da perspectiva benjaminiana. 
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expressiva produção científica no campo da infância, ajudou-nos a recuperar os 

percursos da pesquisa sobre a educação infantil no Brasil. 

O grupo de trabalho 7, “Educação da Criança de 0 a 6 anos”29, agrega as 

produções na área, fomentando debates tanto do ponto de vista teórico quanto 

metodológico. Como a produção do GT é densa, optamos por realizar o levantamento 

a partir dos Relatórios de Atividades produzidos entre 2003 e 2016.  

Para situar os debates que permearam as ações do GT 7, anterior a esse 

período, apoiamo-nos em estudos já realizados, como os de Rocha (1999), que faz 

um levantamento das produções do grupo entre 1990 e 1996, e Moraes (2005), que 

analisa as temáticas que marcaram as discussões na área entre 1997 e 2002.  

Das produções de Martins Filho (2010), buscamos os elementos que pudessem 

nos ajudar a organizar o material selecionado e o fizemos a partir do título da pesquisa, 

dos autores, do ano de apresentação-publicação, tipo de pesquisa e referências 

bibliográficas. Essas últimas colaboraram para que pudéssemos verificar a existência 

ou não de trabalhos divulgados pelo GT 7 que tivessem como base teórico-

metodológica as contribuições da teoria crítica da Escola de Frankfurt.  

Realizamos, também, um levantamento junto aos grupos de pesquisa registrados 

no portal do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)30, 

que tivessem como arcabouço teórico-metodológico a teoria crítica frankfurtiana. A partir 

deste levantamento, consultamos as produções que têm como objeto a infância e a 

educação infantil. No conjunto das produções31 recolhidas, encontramos apenas um 

trabalho que se aproximou das nossas preocupações. Trata-se da Dissertação de 

Mestrado de Luciana Garcia de Lima (2006), que abordou os entraves que o modelo 

social vigente tem impresso à consecução de um sujeito social de direitos.  

Os aportes teórico-metodológicos que embasaram o estudo de Lima têm como 

referência as produções de Dufour (2005), Postman (1999), Sarlo (2004), Souza 

(2004), Steinberg e Kincholoe (2005), autores contemporâneos que foram postos em 

diálogo com Adorno (2006).  

                                                 
29  O GT 7 foi criado em 1981, quando a Anped passou a se organizar em grupos de trabalho temáticos. 

Àquela época, o campo era denominado Educação Pré-Escolar e foi coordenado pela professora 
Maria Malta Campos.  

30  Cf. http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf. Acesso em: 12 dez. 2017. 
31   Foram encontradas, no banco de dissertações e teses da Capes: 11 pesquisas sobre educação 

infantil no campo; 13 sobre educação infantil e gênero; 47 de educação infantil e políticas 
educacionais; 24 sobre prática pedagógica e uma sobre infância e subjetividade, que tem como 
pressuposto teórico a Teoria Crítica frankfurtiana. O CNPq registra 21 grupos de pesquisa que têm 
como referencial teórico-metodológico a Teoria Crítica frankfurtiana. 

http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
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A partir das narrativas das histórias de vida de pais, avós e professores acerca 

da compreensão desses indivíduos em relação à infância, e tendo como referências 

Bom Meihy (2003), Josso (2004) e Roggero (2001), a autora analisou as influências 

da sociedade pós-moderna no percurso de negação da infância, tendo como objeto 

as implicações desse percurso no desenvolvimento posterior do sujeito. Lima partiu 

da hipótese de que ao não vivenciar plenamente a infância, o indivíduo, quando adulto, 

tende a tornar-se um adulto infantilizado.  

 O principal elemento de diferenciação entre a pesquisa de Lima e a nossa 

reside no entendimento do que significa negar a infância. A pesquisadora sinaliza para 

uma constatação de que a negação da infância reside na negação da subjetividade 

da criança e implica no impedimento dessa criança em entrar em contato com sua 

vida simbólica: 

 
A negação da infância aponta para uma negação da subjetividade da 
criança, a qual, impedida de entrar em contato com sua vida simbólica – 
já que os objetos externos, na sociedade atual são mais valorizados – 
deixa de sonhar, de se transformar, se emancipar. (LIMA, 2008, p. 47). 
 

Outra diferenciação entre os dois trabalhos diz respeito à finalidade da pesquisa. 

Enquanto Lima busca na negação da infância caminhos para entender a vida adulta, 

que não desenvolveu plenamente potencialidades emocionais e intelectuais, interessa-

nos as condições a que estão submetidas as crianças, hoje, bem como as 

possibilidades que os pequenos têm de interpretar e resistir, de forma particular, à 

ordem vigente, uma peculiaridade que nós, adultos, parecemos ter perdido.  

Nesse aspecto, recorremos às contribuições de Walter Benjamin (2012) que, 

mesmo reconhecendo a influência do modelo social capitalista no empobrecimento da 

experiência humana, afirma que, ao narrarem suas fantasias, desejos, medos e 

esperanças, as crianças ressignificam suas experiências e, por meio delas, ajudam-

nos a olhar o mundo de outra perspectiva. Essa capacidade dos pequenos, defendida 

por Benjamin, ratifica o princípio dialético que constrói, em meio aos limites, as 

possibilidades de avanços.  

A constatação da ausência de trabalhos que abordem as relações entre a 

constituição da individuação da criança e o papel das relações sociais e culturais 

produzidas no espaço da educação infantil, tendo como perspectiva a teoria crítica 

frankfurtiana, foi de suma importância para a ratificação do objeto e dos objetivos do 

presente estudo.  
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3.4 Hipóteses, objetivos e pergunta da pesquisa  

 

Face ao objeto, ao pressuposto e ao objetivo central da investigação, 

estabelecemos as seguintes hipóteses:  

a) A indústria cultural, ao criar mecanismos que inserem as crianças no 

universo adulto, ora como consumidoras, ora como mercadorias a serem 

consumidas, tem promovido a negação da subjetividade infantil;  

b) Dentro da escola de educação de crianças, a tendência que tem marcado 

as relações socioculturais estabelecidas entre elas e os adultos é a de 

negação das suas subjetividades;  

c) As crianças estabelecem relações cotidianas que transitam entre a 

adaptação necessária e a contestação possível, produzindo, assim, formas 

de resistência ao instituído. 

Os objetivos específicos decorrentes de tais proposições são: 

a) Compreender, na contemporaneidade, qual o papel assumido pela indústria 

cultural frente à negação da subjetividade infantil;  

b) Analisar os elementos presentes nas relações socioculturais, tecidas na 

escola de educação de crianças, que tem negado a subjetividade infantil; 

c) Identificar as formas de resistências produzidas pelas crianças, dentro da 

escola de educação infantil, frente às relações socioculturais que negam as 

suas subjetividades.  

 

3.5 Aportes teórico-metodológicos 

  

Ao definirmos um conceito corremos o risco de aprisioná-lo e de esvaziá-lo do 

seu sentido original, transformando-o em mero jargão. Ao precisarmos, 

conceitualmente, criança e infância estamos sujeitos a esses riscos.  

Contudo, entendemos ser necessário salientar que, no decurso da presente 

investigação, criança e infância não são entendidos como sendo a mesma coisa, mas 

encontram-se eminentemente vinculados.  

 Partimos do pressuposto que assume a infância como um construto histórico-

social, o que a situa em uma dimensão plural e incompatível com as ideias 

homogeneizantes que desconsideram as situações concretas que a produzem.  
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 De igual forma, o conceito de criança constante na pesquisa não se limita a ser 

biológico determinado por certas fases do desenvolvimento humano, e sim como um 

indivíduo socialmente contextualizado que se encontra em permanente tensão com o 

mundo social em que está inserido (VASCONCELLOS; SARMENTO, 2007, p. 8)32. 

 Do ponto de vista da opção pela designação sociocultural para se referir às 

relações produzidas entre as crianças e entre elas e os adultos, na esfera escolar, 

essa se deve ao fato de entendermos que todas as relações socialmente tecidas 

trazem, agregadas a si, elementos que são próprios da cultura onde se processam.   

Para Adorno (2010, p. 9), a cultura (produzida no e pelo capitalismo tardio) 

encontra-se em colapso, manifestado pelo processo de conversão de si mesma em 

“uma pseudoformação socializada”.  

Para Silva (2013, p. 106), Adorno, ao vincular a crise da cultura ao contexto 

histórico-social, desnudou  

 
[...] a concretude das deformações humanas que a sociedade 
capitalista provocou/intensificou através da dominação progressiva do 
caráter de fetiche da mercadoria sobre a totalidade das manifestações 
vitais pertencentes à sua estrutura. 
 

Sendo a vida humana definida, segundo Horkheimer e Adorno (1956, p. 45), 

pela convivência, que pressupõe “[...] participação e comunicação necessárias com 

os outros [...]”, as relações estabelecidas entre os indivíduos só podem ser 

compreendidas na concretude dos contextos socioculturais estabelecidos: 

 
Mesmo antes de ser indivíduo o homem é um dos semelhantes, 
relaciona-se com os outros antes de se referir explicitamente ao eu; é 
um momento das relações que vive, antes de poder chegar, 

finalmente, à autodeterminação.  
 

As considerações de Horkheimer e Adorno (1956, p. 51)33 não apenas afastam 

qualquer concepção que tome o humano como um “dado da natureza”, como tornam 

intrínsecas as relações estabelecidas entre cultura e sociedade.  

                                                 
32  Ao longo da pesquisa os conceitos de criança e suas infâncias aparecem constantemente 

imbricados, de forma que se torna impossível pensar a criança descontextualizada das suas 
infâncias. Dessa forma, as imagens delas produzidas na modernidade e na contemporaneidade 
determinam-se mutuamente. Salientamos, também, que os termos “pequenos” e “pequeninos” 
foram usados como sinônimos de crianças, não devendo, portanto, ser entendidos de forma 
pejorativa.  

33  Ao se debruçarem sobre as discussões acerca da constituição do indivíduo na contemporaneidade, 
Horkheimer e Adorno (1956, p. 53) sublinham a importância da “interação e da tensão” estabelecida 
entre os indivíduos e o contexto social de forma em que ambos sejam considerados em uma 
complexidade que foge de qualquer tipo de abstração e generalização.  
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Adorno (2010, p. 9), ao se referir às relações entre subjetividade e formação 

cultural, revela-nos seu posicionamento frente a tais relações. Para o frankfurtiano, a 

formação corresponde à “cultura tomada pelo lado de sua apropriação subjetiva”.  

Dessa forma, prossegue o pesquisador, ao situar os indivíduos no âmbito da 

padronização e da estandardização, a cultura da subserviência34, que tão fortemente 

marca as instituições socioculturais, retira-lhes a autonomia e subtrai-lhes a 

necessária diferenciação. Nesse contexto é que demarcamos a indissociabilidade 

entre cultura e sociedade.  

 No âmbito de uma pesquisa que toma a subjetividade infantil como objeto, as 

relações socioculturais tornam-se, por consequência, fundamentais.   

Escutar as crianças, de forma que seja possível superar as representações que 

os adultos têm sobre elas, constitui-se, segundo Demartini (2011, p. 11), em um 

desafio para todos os investigadores da infância.  

Ver os pequenos a partir do olhar da própria criança, argumenta a autora, 

vincula-se a perspectivas teórico-metodológicas que permitam a apreensão de 

algumas dimensões da realidade social infantil, apreensão essa que é tão inexaurível 

quanto a própria realidade a que se dirige (DEMARTINI, 2011, p. 12).  

Acresce-se a essa “realidade inexaurível” as características individuais e 

geracionais das crianças que acabam por descartar qualquer aporte teórico-

metodológico que desconsidere suas particularidades e das suas infâncias, 

assumindo-as de forma genérica e idealizada. 

Tais pressupostos nos levaram a tomar como interlocutores pensadores que 

têm como princípios teóricos a provisoriedade e a não linearidade da história; a 

historicidade presente na construção da infância e da subjetividade infantil e o 

necessário desvelamento da realidade sociocultural onde tais construções têm sido 

elaboradas e perpetuadas.  

No âmbito das discussões acerca da história da criança e das suas infâncias, 

apresentadas no capítulo primeiro, destacamos as contribuições de Philippe Ariès, 

Bernard Charlot, Moysés Kuhlmann Júnior, Mary Del Priori e Walter Benjamin. 

  Em relação aos aspectos sociológicos da infância e da educação infantil, 

foram decisivos os estudos de Sônia Kramer, Maria Malta Campos, Solange Jobim e 

Souza, Tizuko Kishimoto, Maria Carmem Barbosa, Zilma Ramos de Oliveira, Sandra 

                                                 
34  Adorno refere-se aqui ao conceito de pseudoformação.   
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Corazza e Maria Isabel Ferraz Pereira Leite. Na esfera da psicologia social, pautamo-

nos, sobretudo, nos trabalhos de Lev Semyonovich Vygotsky e de Erik Erikson.  

No campo dos debates acerca da sociedade capitalista na contemporaneidade 

e suas implicações no processo de construção das subjetividades infantis, nossas 

referências foram os pensadores da primeira geração da Escola de Frankfurt. Dessa 

forma, Herbert Marcuse, Max Horkheimer, Theodor Adorno e Walter Benjamin 

forneceram-nos os aportes teórico-metodológicos que conduziram nossas análises.  

A opção pela teoria crítica frankfurtiana se deu em função da profundidade e da 

atualidade do pensamento, dos seus primeiros integrantes, acerca dos mecanismos 

fabricados pela sociedade capitalista para ampliar e fortalecer a dominação social. 

Nesse sentido, ao lado dos pressupostos econômicos, os aspectos socioculturais e 

psicossociais se destacam na consecução do poder do capital sobre o humano.  

A teoria crítica frankfurtiana, especialmente, na figura de Adorno (2012), 

fornece-nos, também, elementos para pensar os limites e as possibilidades presentes 

em uma educação edificada sob a égide da dominação capitalista, situando-a, 

portanto, em uma esfera eminentemente política.  

 

3.6 Instrumentos e procedimentos da pesquisa 

 

Ao procurar, a partir das relações socioculturais tecidas na escola de criança, 

analisar os elementos que interferem na construção da subjetividade infantil, 

decidimos fazê-lo a partir de uma abordagem qualitativa.  

Os instrumentos e os procedimentos a serem desenvolvidos na pesquisa com 

crianças demanda, segundo Pereira e Cunha (2007, p. 116), a 

 
[...] valorização e a participação direta do pesquisador no contexto em 
que a investigação se realiza e a interação com os sujeitos. No caso 
de crianças pequenas, em diversos momentos da rotina escolar, é 
importante poder encontrar outros modos de comunicação, sem nos 
restringirmos à linguagem oral. 
 
 

Partindo da perspectiva das autoras em questão, consideramos que, por mais 

que seja necessário o estabelecimento de certo grau de distanciamento do 

pesquisador em relação ao locus e aos sujeitos da pesquisa, entendemos que uma 

investigação cujo objetivo é compreender a influência das relações sociais na 

construção da subjetividade infantil só faria sentido se tomasse como base um 
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instrumental metodológico que considerasse a validade dos processos 

sociorrelacionais (MARQUES, 2016, p. 268). Diante desse contexto, elegemos a 

observação participante35 como instrumento privilegiado na condução da presente 

investigação.  

 A observação participante solicitou um registro sistemático das cenas 

vivenciadas no cotidiano da EMEI. Como instrumentos de registro do percurso trilhado, 

utilizamos cadernos de anotações, fotos, filmagens e gravações de áudios. Tais 

recursos nos ajudaram a rememorar as situações experienciadas com as crianças.   

O caderno, além de registrar as observações e as impressões acerca das 

relações cotidianamente estabelecidas entre e com as crianças, constituiu-se em um 

importante companheiro de trabalho. Nele, desabafos, dificuldades e uma 

multiplicidade de sensações foram registrados e muito nos ajudaram a lidar com nossa 

própria subjetividade.  

 As crianças utilizam diferentes maneiras de significar o mundo, significações 

essas que nos comunicam as percepções que têm da realidade sociocultural que as 

cerca. A forma de trazer as falas e os silêncios dos pequenos que nos pareceu mais 

adequada, diante da necessidade de articulação entre subjetividade, infância e escola 

de educação infantil, foi a partir da apresentação de cenas. 

O conceito de cena aqui utilizado remete ao termo latino scena36 e vincula-se, 

sobretudo, à compreensão da história como um entrecruzamento de temporalidades 

que, não apenas rompe com a ideia de linearidade, como também dialoga com o 

interesse das crianças pelos fragmentos, interesse esse que as permite reconhecer “[...] 

nos restos o rosto que o mundo das coisas lhes mostra [...]” (BENJAMIN, 2014, p. 246).  

A algumas situações encenadas, seguiu-se a inserção dos desenhos e das 

narrativas dos pequenos. Os desenhos seguiram duas estratégias de elaboração: a 

primeira pautou-se na orientação temática; a segunda, no desenho livre, sem qualquer 

tipo de intervenção da pesquisadora.  

O comum entre as duas foi a conversa tida com as crianças assim que 

concluíam suas produções. Nessas duas perspectivas (temática e livre) foram 

                                                 
35  Para aprofundar as reflexões acerca do conceito de observação participante que embasa nosso 

trabalho e da importância desse instrumental metodológico nas pesquisas no campo educacional, 
sugerimos a leitura de Marques (2016).  

36  O conceito de scena aqui utilizado remete à ideia de fragmento. Sua análise está vinculada às 
dimensões estética e filosófica, mantendo uma conexão com os estudos de Benjamin acerca das 
suas teses sobre o conceito de história. Nessa perspectiva sugerimos a leitura de: Benjamin (1996), 
além da obra de Camargo (2014).  
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organizadas situações onde os pequenos podiam produzir individual ou 

coletivamente, seus desenhos.  

As produções temáticas foram orientadas pelas seguintes comandas:  

a) fazer um desenho de si mesma; 

b) desenhar o que mais gosta de fazer. 

 Tendo em mãos os desenhos dos pequenos, colocamo-los em diálogo com as 

cenas observadas, com o questionário respondido pelos familiares e a conversa tida 

com alguns deles37. Nossas intenções foram:  

a) Contrapor as imagens que os pequenos têm de si próprios com as formas 

como os adultos as concebem;  

b) Confrontar os gostos dos pequenos em relação ao que os adultos julgam 

ser suas preferências.  

 As categorias analíticas [quadro 2] foram estabelecidas em dois momentos: o 

primeiro vinculou-se ao objeto da pesquisa, situando, portanto, a subjetividade infantil 

como eixo norteador da investigação. O segundo refere-se àquelas que foram 

emergindo, reiteradamente, no estudo histórico e na empiria. 

 

Quadro 2 – Categorias analíticas 

Categoria central Categorias emergentes 

 

 

Subjetividade infantil 

Adaptação 

Autonomia 

Autoridade 

Experiência infantil 

Invisibilidade 

Linguagem infantil 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora (2018). 

 

Procuramos analisar as categorias a partir do seu oposto, de forma que 

pudéssemos, no confronto entre elas, buscar os elementos que têm avançado e os 

que têm se mantido regredidos no âmbito da individuação infantil. 

 

 

 

                                                 
37  O questionário foi respondido por todos os familiares das crianças da EMEI; entretanto, o diálogo 

mantido com eles se limitou aos pais da turma pesquisada e foi realizada a partir de uma roda de 
conversa. Tal estratégia contou com a presença de 20 mães.   
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3.7 A entrada no campo da pesquisa 

 

Definido o local da investigação, principiamos as ações que norteariam nossa 

entrada no campo. A primeira delas foi uma conversa com a coordenadora e com as 

professoras da escola, momento em que explicitamos os objetivos da pesquisa e o 

porquê da escolha da EMEI. O diálogo com essas atoras foi fundamental, em especial, 

porque por meio dele foi possível perceber se haveria ou não espaço para o 

desenvolvimento do trabalho acadêmico.  

O que mais nos surpreendeu foi o interesse demonstrado pelas educadoras na 

realização de uma pesquisa a ser desenvolvida com as crianças e não sobre elas. A 

escuta e o olhar de distanciamento que a investigação exige, articulada a uma pessoa 

que não apenas se propõe a falar sobre crianças em contextos educacionais, mas que 

também os vive profissionalmente representava, segundo as professoras, um ganho 

fundamental, pois evitaria que elas e as crianças fossem olhadas como “meros objetos 

de laboratório”, conforme declarou a professora Pâmela. 

O receio em se exporem a avaliações e julgamentos acerca das suas práticas 

pedagógicas, deslocada de uma – necessária – contextualização em nada nos 

surpreendeu, em especial, por duas razões: a lógica de culpabilização dos indivíduos 

e a permanência da utilização do medo como forma de controle e enquadramento. 

Tanto uma quanto a outra têm como pano de fundo a perversidade de um sistema 

socioeconômico que se perpetua na dominação do homem sobre a natureza e do 

homem sobre o homem (HORKHEIMER; ADORNO, 1985).  

Durante todo o percurso da pesquisa as ambiguidades foram marcantes nas 

relações entre a pesquisadora e o grupo envolvido na investigação. Se de um lado o 

objetivo da pesquisa e a familiaridade facilitou a acolhida, esse mesmo grupo não foi 

capaz de dissipar [se é que isso seja possível] o temor em relação às possibilidades 

de ser avaliado e julgado, sumariamente.  

Durante as primeiras semanas, percebemos, tanto por parte das professoras 

quanto das auxiliares técnico-educacionais38, uma postura generalizada de 

autopoliciamento. Aos poucos, essa postura foi desaparecendo e a nossa presença 

                                                 
38  As auxiliares técnico-educacionais têm como atribuição ficar com as crianças durante os horários 

de entrada, saída, refeições e higiene. Essas profissionais (no caso da EMEI estudada, são duas 
mulheres que foram readaptadas do cargo operacional – limpeza e cozinha) e que, hoje, 
compartilham com as professoras o cuidado e a educação dos pequenos.  
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diária, como pesquisadora, junto às quatro mulheres39 que participaram diretamente 

do contexto da pesquisa foi se transformando em algo “natural”. Essa “naturalidade” 

contribuiu para que as relações estabelecidas entre elas e as crianças se tornassem 

cada vez mais desnudadas.  

No primeiro mês fizemos uma inserção parcial junto às três turmas do 5º 

estágio40 como forma de explorar o ambiente e de construir com todos uma relação 

de confiabilidade.  

Além de nos propiciar momentos onde pudemos estreitar os laços com nossos 

interlocutores, essa primeira experiência foi fundamental para a eleição da sala a ser 

acompanhada e para a definição dos instrumentos que nos ajudariam, ao longo da 

investigação, a escutar os pequenos por meio de diferentes formas de expressividade.  

A turma escolhida possuía 27 crianças, entre 4 e 5 anos. Os critérios de escolha 

foram: a continuidade dos pequenos no próximo ano; a “naturalidade” com que eles 

encararam nossa presença entre eles e a ampla disposição apresentada pelas duas 

professoras da turma em nos receber.  

 Realizamos o estudo ao longo de oito meses. Como se trata de uma escola de 

período integral, organizamos um cronograma de maneira que pudéssemos 

acompanhar as crianças ao longo de três horas diárias.  

Optamos pela flexibilização dos horários junto aos pequenos para que 

pudéssemos alternar, semanalmente, as observações realizadas pela manhã e à 

tarde, de modo que fosse possível participar da rotina dos pequenos junto às duas 

professoras da turma e também nos horários de lanche e almoço. 

A esse respeito é importante assinalar que a análise realizada a partir dos aspectos 

relacionais construídos pelos diferentes atores buscou evitar juízos morais, tendo em vista 

que todas as pessoas envolvidas acreditavam fazer o melhor para os pequenos.  

As negociações estabelecidas com os diferentes segmentos sociais e a forma 

como cada um deles “leu” as possibilidades e as dificuldades que uma pesquisa 

acadêmica poderia causar nos levou a refletir acerca da importância de se considerar 

as relações de poder em jogo.  

                                                 
39  Todas as pessoas envolvidas na pesquisa tiveram seus nomes substituídos por pseudônimos. As 

professoras foram chamadas de Juliana e Paloma e as auxiliares técnico-educacionais, Janete (tia 
Já) e Cida (tia Cida).  

40  Chamamos de 5º estágio, o primeiro ano das crianças nas Escolas Municipais de Educação Infantil, que 
corresponde ao atendimento educacional dos pequenos entre quatro anos e cinco anos e onze meses.  
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A conversa com os pais e a possibilidade que lhes foi colocada de se sentirem 

livres em autorizar ou não o trabalho com seus filhos e filhas foi, igualmente, 

fundamental. Nossa primeira ação junto a eles foi o envio de uma carta onde 

expusemos os objetivos da pesquisa e os convidamos para participarem de uma 

reunião elucidativa41. 

Dos 27 convidados, apenas quatro não puderam comparecer à reunião, 

solicitando que agendássemos horários específicos para que pudessem vir à escola. 

Nos dois casos, conversamos com os pais na presença das professoras da sala e da 

coordenadora pedagógica, colocando-nos à disposição para esclarecer todas as 

dúvidas. O entusiasmo em participar foi unânime, seguido de grande curiosidade em 

relação aos resultados da investigação.  

Entretanto, foi nítida a percepção de que a curiosidade era em relação aos 

acontecimentos diários e não de um resultado a posteriori. Essa expectativa tornou-

se clara para nós, visto que durante o primeiro mês, nos horários de entrada ou saída, 

éramos constantemente abordadas com perguntas de como as coisas estavam 

caminhando, de como as crianças se comportavam, como se relacionavam com as 

professoras, como participavam das atividades e coisas do gênero.  

Com as crianças, essa correlação foi muito bem demarcada. Logo nos 

primeiros contatos como pesquisadora, percebemos que as relações a serem 

estabelecidas com elas seriam mediadas por negociações constantes, e que essas 

estariam sob o controle dos pequenos. Exemplo dessa dinâmica foi a renúncia das 

crianças em realizar uma série de atividades sugeridas, impondo-nos outras que as 

interessavam mais.  

No capítulo seguinte – Crianças em cena: subjetividade, infância e escola de 

educação infantil – apresentaremos um panorama da cotidianidade da EMEI, os 

dados dela emergentes e análise da empiria.  

  

                                                 
41  Em anexo seguem os modelos da carta e dos termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 
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4 CRIANÇAS EM CENA: SUBJETIVIDADE, INFÂNCIA E ESCOLA DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
Cada pedra que ela encontra, cada flor colhida e cada 
borboleta capturada já é para ela princípio de uma coleção 
e tudo que ela possui, em geral, constitui para ela uma 
coleção única (BENJAMIN, 2002, p. 107).  

 
No capítulo primeiro percorremos um caminho que nos possibilitou identificar 

as imagens infantis que têm sido, hegemonicamente, produzidas pela sociedade 

brasileira entre os séculos XIX e XXI, percurso esse que, além de revelar como os 

adultos concebem as crianças, dão-nos pistas acerca das relações socioculturais 

entre eles estabelecidas.  

Por sua vez, o encontro entre uma imagem abstrata e naturalizada da criança 

com os mecanismos de identificação universal, promovidos pela Indústria Cultural, 

desvelou tanto a permanência de um movimento de objetificação dos pequenos 

quanto o aprisionamento infantil às malhas sociais do consumo.  

Tal movimento, ao mesmo tempo em que reforça, é, também, reforçado pelos 

mecanismos pseudoformativos que são próprios de uma cultura afirmativa cada vez 

mais fetichizada. Constitui-se, dessa maneira, uma tendência de negação da 

subjetividade infantil.   

 Em contrapartida, tanto a Indústria Cultural quanto a sociedade que a produziu, 

tornada ideologia (ADORNO, 2002), trazem em si uma fragilidade que abre caminhos 

para o desmonte de ambas, ratificando, assim, o princípio dialético presente nas 

construções históricas.  

Dessa mesma maneira, as instituições escolares, também cunhadas sob o 

signo da modernidade, carregam em si uma ambiguidade que pode ser caracterizada 

pelo seu duplo sentido social. Se, de um lado, a escola é responsável pela 

perpetuação das tradições sociais, tendo como atribuição primeira a inserção das 

novas gerações no contexto da cultura socialmente produzida, de outro, traz em seu 

âmago, desde sua origem, a esperança de desenvolvimento da autonomia e a 

possibilidade de resistência dos sujeitos. 

 Esse duplo sentido faz das instituições escolares, dentre elas, as responsáveis 

pelo cuidado e pela educação de crianças, instâncias privilegiadas diante do processo 

de subjetivação dos pequenos, quer do ponto de vista da presença de elementos que 
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têm impedido tal processo, quer no âmbito das possibilidades que possui de se 

constituir – simultaneamente – em um espaço de resistências. 

 Face a essa perspectiva é que procuramos analisar os elementos, presentes 

nas relações socioculturais tecidas na escola de educação de crianças, que têm 

negado a subjetividade infantil, e identificar as formas de resistências produzidas 

pelos pequenos nesse contexto.  

Tal objetivo demanda considerar as correlações existentes entre subjetividade 

e objetividade que, apesar de se constituírem em dimensões distintas, definem-se 

mutuamente no conjunto do modelo social capitalista. 

  

4.1 Sujeito e objeto no contexto da sociedade burguesa 

 

O sujeito na perspectiva adorniana inclui não apenas a singularidade que 

concede ao humano aquilo que lhe é próprio, mas também a possibilidade de atuar 

no mundo de forma que as estruturas de dominação vigentes sejam confrontadas. A 

premissa para esse confronto está na capacidade de desenvolvimento da autonomia, 

processo que envolve características de ordem subjetiva e objetiva (ADORNO, 2009).  

As relações socioculturais, produzidas no interior da escola de educação de 

crianças, refletem as ambiguidades da sociedade burguesa, apresentando tanto 

elementos que avançam quanto os que se mantém regredidos. Nesse sentido, 

adaptação e resistência não apenas convivem, como também se codefinem, só 

podendo ser compreendidas nos contrapontos que as demarcam.  

Segundo Horkheimer e Adorno (1985), a construção de um projeto social que 

tenha como base a libertação dos indivíduos dos processos de massificação e 

heteronomia (princípios básicos da dominação) demandam um exercício de 

desvelamento das máscaras sob as quais a sociedade capitalista têm se estruturado. 

Os frankfurtianos admitem que um dos caminhos para a superação do domínio do 

capital sobre os indivíduos passa pela retomada da autocrítica que se perdeu com o 

processo de separação entre o pensamento crítico e a razão [esclarecida]. 

 
O pensamento perdeu o elemento da reflexão sobre si mesmo, e hoje 
a maquinaria mutila os homens mesmo quando os alimenta. Sob a 
forma de máquinas, porém, a ratio alienada move-se em direção a 
uma sociedade que reconcilia o pensamento solidificado, enquanto 
aparelhagem material e aparelhagem intelectual, com o ser vivo 
liberado e o relacional com a própria sociedade como seu sujeito real. 
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A origem particular do pensamento e sua perspectiva universal foram 
sempre inseparáveis. Hoje, com a metamorfose que transformou o 
mundo em indústria, a perspectiva do universal, a realização social do 
pensamento, abriu-se tão amplamente que, por causa ela, o 
pensamento é negado pelos próprios dominadores como mera 
ideologia. (HORKHEIMER; ADORNO, 1985, p. 48). 
 

Nessa ótica, a negação da crítica em prol de uma razão instrumental (razão 

transformada em ideologia) acabou por levar à negação do próprio homem como 

indivíduo detentor de singularidades, situando-o no âmago da uniformidade.   

A crítica de Horkheimer e Adorno (1985) à afirmação positiva do homem como 

ser universal vincula-se à instauração de uma lógica de falsa identificação que 

contribui para a consolidação de uma heteronomia que repercute tanto no processo 

de sustentação da sociedade capitalista quanto na negação da subjetividade dos 

indivíduos.  

 Segundo os filósofos, é a crítica imanente que nos fornece possibilidades de 

análise da ideologia da sociedade burguesa, no sentido de revelar o “oculto”, abrindo 

portas para a consciência do que é falso e do que é real. É no confronto dialético entre 

o aparente e o concreto que se encontram, também, as possibilidades de avanço em 

direção ao desvelamento de uma realidade que insiste em se passar por verdade.   

Vilela (2006, p. 16), ao explicar o exercício da crítica imanente presente em 

Adorno, diz-nos que  

 
Na dialética negativa a mediação do objeto significa que só em sua 
imbricação com a subjetividade se torna possível o conhecimento real. 
Essa crítica realizada por dentro do objeto, sob o primado da reflexão 
filosófica e, ao mesmo tempo, da análise social objetivada, com 
pretensões de intervenção cultural, seria a síntese da nova concepção 
de Teoria Social.  
 
 

Para Marcuse (1978, p. 243), uma sociedade que prima pela universalidade só 

pode dela requerer indivíduos unidimensionais, contribuindo para reificação do 

humano: 

 
Que resulta dessa reificação? Ela evidencia que as relações sociais 
efetivas entre os homens são uma totalidade de relações objetivas, 
nisso se incluindo a origem destas relações, seus mecanismos de 
perpetuação e a possibilidade de sua transformação. 
 



70 

 

 

O indivíduo reificado, para os frankfurtianos, acaba sendo “produto” e “produtor” 

da própria dominação social que o aprisiona e o destitui da condição de sujeito, 

instituindo, em seu lugar, uma pseudo-individuação42 (SEVERIANO, 2006).   

A construção da subjetividade não pode ser pensada fora das relações 

estabelecidas entre indivíduo e sociedade. Não se trata da primazia de um em relação 

ao outro, mas sim da correlação entre ambos.  

Tal acepção está alinhada à concepção materialista presente na dialética 

negativa defendida por Adorno e postula o indivíduo como um ser eminentemente 

social:  

 
Inclusivamente, a pessoa é, como entidade biográfica, uma categoria 
social. Ela só se define em sua correlação vital com outras pessoas, o 
que constitui, precisamente o seu caráter social. A sua vida só adquire 
sentido nessa correlação, em condições sociais específicas; e só em 
relação ao contexto que a máscara social do personagem também é 
indivíduo (HORKHEIMER; ADORNO, 1956, p. 48). 
 

 
A inserção na cotidianidade da escola de crianças, as observações e as 

análises delas decorrentes têm por base o nexo entre as dimensões objetivas e a 

construção da subjetividade infantil. As relações socioculturais estabelecidas no seio 

do espaço escolar, tal como a sociedade que as designa, são marcadas por 

contradições e ambiguidades. 

No âmbito das implicações dessas relações na individuação infantil, podemos 

sublinhar a convivência dos discursos sobre o desenvolvimento da autonomia dos 

pequenos, com uma concepção que os compreende como seres abstratos e 

idealizados.  

                                                 
42  Maria de Fátima Vieira Severiano (2006), em seu artigo Pseudo-individuação e homogeneização na 

cultura do consumo: reflexões críticas sobre as subjetividades contemporâneas na publicidade, a 
partir das considerações de Adorno (1986a) e Horkheimer e Adorno (1944) resgata o conceito de 
individuação como referência ao processo de constituição da subjetividade. Ao se referir à pseudo- 
individuação, Severiano nos remete à pseudosubjetivação, ou seja, ao impedimento que a lógica do 
mercado tem impresso à constituição verdadeira da individuação do humano (subjetividade). Ao se 
referir ao papel da Indústria Cultural nesse processo, argumenta a autora: “A expressão ‘indústria 
cultural’ foi cunhada para substituir a de ‘cultura de massa’. Negando ambos os termos, ou seja, 
nem ‘cultura’ nem ‘massa’, Adorno; Horkheimer (1944/1991) denunciaram a impossibilidade de 
haver qualquer vestígio de igualdade entre ‘cultura de massa’ e democratização da cultura ao 
sublinhar o caráter compulsório da indústria cultural por eles concebida como ‘[...] a integração 
deliberada, a partir do alto, de seus consumidores [...]’ (ADORNO, 1986a, p. 92). Sua finalidade não 
seria a de servir às massas, mas à racionalidade tecnológica e administrativa do grande capital, 
produzindo assim uma falsa conciliação entre indivíduo e sociedade. A individuação assim forjada 
seria, portanto, ‘pseudo-individuação’, na medida em que não visaria à diferenciação entre indivíduo 
e sociedade, mas sim à mimese, à homogeneização das consciências.” (SEVERIANO, 2006, p. 
108). A esse respeito ver também Adorno (1986b). 
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Tal perspectiva nos aponta para as ambiguidades que circunscrevem os 

percursos de construção da subjetividade das crianças, sobretudo por ações que 

negam, na prática, o que defendem discursivamente, suscitando a prevalência da 

adaptação e do enquadramento cego.  

Se, de um lado, esse binômio favorece a sistemática negação das 

subjetividades infantis; de outro, as resistências criadas pelos pequenos lhes 

possibilitam, em meio a avanços e recuos, vivenciarem momentos de autonomia em 

meio a uma cultura predominantemente heteronômica.  

 Dessa forma, autonomia e heteronomia, assim como adaptação e resistências 

emergem em uma mesma situação, revelando o tensionamento existente entre 

negação e resistência no percurso de construção da subjetividade infantil. Com as 

cenas destacadas, procuramos trazer à luz esse tensionamento e a dinâmica nele 

presente. 

 Para favorecer o trabalho com as cenas, optamos por estabelecer dois eixos, a 

partir dos quais as diferentes situações e as categorias delas emergentes serão 

discutidas. Tais eixos têm como base a concepção de criança e a cultura afirmativa 

burguesa, locus social de produção desta concepção. É importante assinalar que as 

12 cenas reproduzidas a seguir, as narrativas e os desenhos infantis a elas vinculadas 

nos ajudam a compreender os elementos que têm atuado, no campo escolar, na 

construção da subjetividade infantil.  

  

4.2 Cenas e cenários  

 

4.2.1 A escolha dos nomes fictícios  

 

As preocupações em ouvir as crianças e obter delas a aprovação para a 

realização do estudo nos levou a um diálogo aberto. Com a presença da professora, 

realizamos uma roda de conversa com os pequenos, onde expusemos nossa 

necessidade de realizar um trabalho acadêmico. Antes que explicássemos o que seria 

esse “acadêmico”, uma das crianças disse:  

– “Ah, é trabalho de escola, de faculdade, né? O meu irmão faz faculdade”.  

Imediatamente outra indagou: 

 – “Mas você ainda estuda? Você é tão grande!” 
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Confesso que esse “tão grande” me incomodou, já que soou como “você já 

é tão velha” para estudar. Eis aí o primeiro desafio posto à pesquisadora diante 

da realidade de fazer pesquisa com as crianças e não sobre elas: aprender a lidar 

com os incômodos de forma que esses não viessem a atrapalhar o percurso do 

trabalho.  

Meio sem graça, respondi: 

– “É isso mesmo, um trabalho de faculdade, um tipo de escola para adultos. Os 

adultos também estudam”. 

Antes que pudesse terminar, outra questão cortou como navalha minhas 

explicações: 

– “Mas por que adulto tem que estudar se já é grande? Eu não quero estudar 

quando ficar grande”.  

A rapidez com que as crianças nos interpelavam nos fez sorrir [um sorriso de 

quem está sem graça com a situação]; afinal, tínhamos que ser rápidas nas respostas 

e não estávamos tão preparadas como pensávamos para esse tipo de desafio.  

Depois de explicar os motivos que nos levaram a continuar estudando mesmo 

depois de “grande” e de explicar como eles poderiam nos ajudar nas tarefas da 

faculdade, recebemos uma enxurrada de “sim, a gente vai ajudar”. Foi a primeira cena 

que nos levou a uma tentativa de disfarçar a surpresa diante da capacidade que as 

crianças têm de nos desnudar.  

Dizemos tentativa, porque tanto as surpresas como as emoções nos 

acompanharam durante todo esse processo, assim como a percepção da 

sensibilidade das crianças que foram se revelando de diferentes maneiras. Em um 

dos dias, pedimos-lhes que fizessem um desenho do que mais chamava atenção na 

sala de aula, naquele momento. Praticamente todas desenharam a pesquisadora, e a 

maioria desses desenhos apresentaram-na por meio de símbolos que expressavam a 

afetividade dos pequenos em relação a esse “outro” ali presente. 

Uma criança nos presenteou com seu desenho revelando possuir uma 

percepção que, mais uma vez, nos surpreendeu. 

Quando perguntada quem era, respondeu de pronto: 

– “É você”.  

– “Eu sou um coração?” – Indaguei.  

– “É sim, você é esse coração aqui” – retrucou a pequena. 

– “Mas, por que eu estou rindo e mesmo assim tem lágrimas nos meus olhos?”  
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– “Porque sim, porque você tá rindo, todo dia você ri, mas seu olho tá triste”.  

Tal cena não apenas nos surpreendeu como nos silenciou diante de tanta 

sensibilidade. Resignamo-nos a pegar o presente e a agradecer por ele.  

Essa percepção aguçada que as crianças apresentaram confirmou, já nos 

primeiros contatos, a defesa de Benjamin (2012) em relação à capacidade de os 

pequenos enxergarem para além do que o nosso olhar de adulto nos possibilita ver.  

 Tal como explicitado no capítulo segundo – “Itinerários da pesquisa: 

delineamentos teórico-metodológicos” –, assim que o nome da pesquisadora foi 

estabelecido, passamos para a nomeação dos pequenos. Algumas crianças 

escolheram nomes de referência para representá-las, outras optaram por 

denominações ligadas às personagens infantis veiculadas pelos meios de 

comunicação. Entretanto, o que mais nos chamou a atenção foi a opção de alguns em 

manter nomes que lhes tinham sido atribuídos.  

Foram essas as nomeações que tomamos como elementos basilares de 

reflexão por entendermos que a escolha desses nomes revela, conforme discutiremos 

no decurso da análise, uma conotação que prima pela estereotipia e por posturas 

autoritárias, elementos fundamentais na compreensão das interferências no percurso 

de individuação infantil.  

O quadro abaixo apresenta os “nomes” escolhidos e os que haviam sido 

atribuídos às crianças pelas professoras ou pelas auxiliares técnico-educacionais. Por 

razões metodológicas, esses foram agrupados em três eixos: a) nomes próprios; b) 

elementos da natureza e c) heróis43: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43  Sobre as características dos heróis e suas influências nos papéis sociais desempenhados pelas 

crianças durante as brincadeiras, cf. Levinzon e Rodrigues (1990).  
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Quadro 3 – Nomes fictícios e idade das crianças que participaram da pesquisa 

Nomes próprios Idade Elementos da natureza Idade Heróis Idade 

Adriano 4,1 Abacaxi [Homem de Ferro] 4,5 Elsa 4,6 

Alice 4,1 Cavalo [Mcqueen]44 4,8 Sônic 4,3 

Bruno 4,3 Girassol 4,2 Homem-Aranha 4,3 

Caíque 4,4 Joaninha 4,5 Huck 4,7 

Cauã 4,5 Limão [Limãozinho] 4,6   

Davi 4,0 Macaco [Caco] 4,6   

Henrique 4,4 Mel 5,0   

Kamile 4,2 Moranguinha 4,5   

Larissa 5,0 Porco [Roberto] 4,0   

Manu 4,8 Rosa [Rosinha] 4,10   

Pedro 4,4     

Rafaela 4,0     

Sabrina 4,1     

Total de nomes próprios: 
13 

Total de nomes vinculados aos 
elementos da natureza: 10 

Total de nomes de 
heróis: 04 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora (2018). 

 

Chamou-nos a atenção o fato de, em uma sala de educação infantil com 27 

crianças, 10 delas apresentassem nomeações que revelavam relações arbitrárias 

junto a pequenos que estavam na EMEI a pouco mais de três meses. 

Apesar de os 10 nomes considerados estarem atrelados a elementos da 

natureza, do ponto de vista da concepção de criança, é possível subdividi-los em duas 

categorias: infância a preservar [cena 1] e infância a dominar [cenas 2 e 3]. 

 

 

 

 

  

                                                 
44  A criança que havia recebido o apelido de “Porco” veio ao meu encontro no momento em que estava 

saindo da sala e me perguntou se poderia escolher outro nome e que gostaria, então, de ser chamado 
de Roberto, nome de um amiguinho da creche. No dia seguinte, os colegas de sala vieram juntos para 
mudarem os nomes de Cavalo para Mcqueen e Macaco para Caco. Disse a eles que comunicaria à 
sala as mudanças e perguntei-lhes por que Mcqueen e por que Caco. Mcqueen é um carro, 
protagonista de um desenho infantil, “muito veloz e esperto”; Caco porque é Caco-Macaco, mas você 
fala só Caco, tá!”. Quando informei a todos as mudanças, o Abacaxi disse que queria se chamar 
Homem de Ferro. Já o Limão e a Rosa, ao responderem aos amigos diziam: “É Rosinha, porque eu 
sou delicada” e “Eu sou um Limãozinho azedinho”. Fiquei feliz com as mudanças feitas pelas crianças, 
apesar de continuar muito incomodada com a ideia de chamar uma criança de Limãozinho. Entretanto, 
percebi que, com o tempo, o pequeno já não mais se mostrava sem graça com o nome que “ganhou”. 
Ee e as crianças acabaram transformando uma nomeação pejorativa em uma grande brincadeira.  
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4.3 Das cenas 

 

4.3.1 Infâncias a preservar e a dominar: a naturalização da criança 

 

Cena 1 – “ela é pequenininha e muito bonitinha, igual a Joaninha”  

– “Eu vô chama Joaninha, porque eu sô pequenininha que nem a joaninha. Sabe, 

tinha uma joaninha tão bonitinha na horta, ela era muito linda. A prof. disse que a 

gente não pode matar os bichinho, mas o Cauã e o Bruno pisam nos bichinho, 

tadinho deles...” 

Seguiu-se uma comoção na roda ao lado de manifestações de “coitadinhos, eles 

são pequenininho”.  

Mel continuou explicando os nomes que já tinham sido atribuídos às crianças: 

– “A prof. Ju [Juliana] disse que ela é pequenininha e muito bonitinha, igual a 

joaninha e a rosinha também é [...]. 

Rosinha levantou e, dirigindo-se à amiga, disse: 

– “Eu sô igual a rosa lá de baixo” – referindo-se à roseira que fica perto da horta.  

– “Eu sô delicada”. 

– “É” – confirmaram as crianças –, “parece mesmo uma rosinha”.   

– “Eu não faço bagunça” – disse Rosinha –, “por isso eu sô uma florzinha”. 

– “Ela e ela e ela” – disse Henrique, apontando para Joaninha, Rosinha e Mel. 

– “Não fazem bagunça nunca, a prof. diz que a gente também não pode fazê 

bagunça, mas a gente faz um pôco de bagunça”.  

– “Elas sempre obedece e vocês não” – argumentou Sabrina. 

Outra pequena disse: 

– “Eu sou feliz, que nem o girassol. Posso escolher girassol?”  

Respondi com outra indagação: 

– “Você gosta de girassol?”  

– “Eu gosto” – respondeu.  

Alguns colegas completaram:  

– “O girassol gosta de ficá do lado do sol, ele é muito alegre”. 

– “A gente plantou girassol, Luli” – argumentou Caíque. “Ele tá sempre feliz, mas 

ele fica mais feliz quando tem sol, porque ele ama o sol”.  

[...] 

Depois de ouvir várias explicações sobre como as sementinhas de girassol viram 

flores, voltei para a Mel e pedi a ela que me explicasse o porquê do seu nome.  

Feliz por ser ouvida, explicou que ela gosta de mel porque é mais doce que o açúcar 

e: 

– “A prof. disse que eu sou doce que nem o Mel, [...] a tia Cida e a tia Délia também 

falam isso”. 

Caíque não se conteve e interpelou: 

– “A Mel é legal, Luli. Ela gosta que todo mundo chama ela de Mel”.  
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Assim como Mel, Moranguinha também foi um nome atribuído a uma das meninas 

pelas professoras, porque: 

– “Eu tenho a buchecha vermelha igual um moranguinho e eu adoro moranguinho, 

uhhhhhh, eu como um monte quando a minha mãe compra”.  

– “A gente vai plantá morango na horta” – disse Alice.  

– “É” – disse o Pedro –, “e depois a gente vai come ele”. 

 

Cena 2 – “Eu sô azedo, sim”. 

– “Limão, eu vô chama limão”. Antes que pudesse perguntar a razão dessa escolha, 

os colegas começaram a rir e disseram: 

– “Você é um limão mesmo (rs)” [...]. “A prof. diz que ele é um limãozinho porque é 

muito azedo” – continuaram os colegas.  

Fiquei desconcertada diante da situação, apesar de me esforçar para não 

transparecer o incômodo. 

Permaneci por uns instantes observando as brincadeiras das crianças com o 

“Limãozinho”, que ora ria, ora se mostrava constrangido em meio às gargalhadas 

dos amiguinhos. 

A esse comentário, seguiram-se outros tantos, legitimando o nome atribuído ao 

pequeno, segundo a turma, por uma das professoras. 

Perguntei a ele se não gostaria de escolher outro nome, um que ele gostasse e 

fiquei engessada quando respondeu: 

– “Não! Eu quero limão mesmo”. 

Ainda insisti: 

– “Tem certeza? Você pode escolher outro, um que você goste”.  

A resposta foi rápida: 

– “Todo mundo fala que eu pareço um limão, cara de limão”. [...]. “A tia Já” –  

referindo-se a uma das auxiliares técnicas – “disse que eu sô azedo que nem limão”.  

Henrique interrompeu e disparou: 

– “A prof. também, a prof. também acha que você tem cara de limão”.  

As crianças, eufóricas com a situação que parecia uma grande brincadeira, gritaram: 

– “É azedo sim [...]”.  

[...] 

 

– “Eu também sô azedo, Luli. Mas eu sô azedo com um pôco de doce, que nem o 

abacaxi”. 

– “Como é isso, azedo e doce? Ao mesmo tempo?” – Provoquei. 

– “É, eu sô azedo que nem o Limãozinho, porque eu faço bagunça, mas eu obedeço 

de vez em quando. Ele” – referindo-se ao Limão – “não obedece nunca”.  

Eis aí o significado do azedume das crianças: a capacidade de se enquadrarem, 

mais facilmente ou não, aos padrões de bom comportamento estabelecidos pela 

escola. 

Apesar de ter claro que iria observar atentamente o que era essa bagunça que levou 

duas crianças a reproduzirem o discurso de que são azedas porque obedecem de 
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vez em quando e não obedecem quase nunca, continuamos a conversa, na tentativa 

de entender o que exatamente era essa “bagunça”: 

– “Então vocês fazem muita bagunça?” 

– “Eles não ficam quietos quando a prof. manda ficá quieto” – disse a Emily. 

– “Eu não consigo pará de fala o tempo todo, eu gosto de falá” – explicou o 

Limãozinho. 

– “E eu falo menos que ele, porque eu falo e quando a prof. briga eu paro”. 

– “Mas você fala depois” – disse a Alice.  

– “Eu esqueço e aí eu falo baxinho com o Adrian e com o Cauã. Mas eu não corro 

e não bato e não brigo, só um poquinho” – justificou o pequeno Abacaxi.  

Para completar, explicou: 

– “Eu, eu, também não gosto de ficá quieto e não pode brincá, a gente tem que ficá 

quieto pra relaxá, eu não gosto de relaxá, porque fica sem fazê nada porque cansa 

não fazê nada”. 

Quis saber como a gente faz pra relaxar.  

– “É fácil” – disseram: 

– “Você coloca a cabeça na mesa e fica pensando. Não pode conversa e nem 

levantá” – disse o Henrique. 

– “É!” – continuou Alice – “se você não relaxa a gente brinca de vaca amarela e se 

falá (rs)...”.  

 

Cena 3 – “Ele é um porcalão” 

– “Eu vô chama Macaco [...]”.  

– “Macaco, por quê? 

– “Eu gosto de corrê no parque e gosto do trepa-trepa. É muuuuuuito legal e eu não 

caio, eu sei me equilibra igualzinho um macaco”.  

– “Você sabe se equilibrar?” – Indaguei. 

– “Sei, eu não caio e eu fico de cabeça pra baixo um monte de tempo”. 

– “Isso é legal, por isso você escolheu macaco?” – Continuei. 

– “A prof. disse que eu pareço o Caco Macaco. Eu sou danado que nem ele, ele não 

para não, fica toda hora aprontando”.  

Para entender a associação que o pequeno fez entre “macaquices”, brincadeiras e 

ser danado, os provoquei: 

– “Nossa... será que eu também sou danada? ” 

A turma, rapidamente, se posicionou. Alguns diziam:  

– “Sim, você é danada” – mas a maioria disse que não.  

– “Não entendi, será que eu sou danada ou não?” 

Mel esclareceu:  

– “Você não faz bagunça, você já é grande”. 

Quis ouvir, contudo, da turma do “sim, você é danada”, o que os fazia me ver dessa 

forma. Como todos falavam empolgadamente, Sabrina [que é bem pequenina] ficou 

de pé e disse: 
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– “Você é danadinha, Luli. Você é muito legal, você brinca, né. Você é grande, mas 

brinca. Quando eu for humana [referindo-se a ser adulta], também, vô brincá. A prof. 

é grande e não brinca, a mãe também não, nem o pai. Eu vô brincá sempre, até 

quando eu ficá igual a você”. 

As crianças, concordando com a explicação da Sabrina, tal como ela, afirmavam 

que gente grande não brinca, mas que eu sou grande e brinco e que quando 

crescerem vão continuar brincando. Aproveitei a oportunidade para questionar: 

– “Quer dizer que todos vocês, quando ficarem adultos, vão continuar brincando?”. 

Então, vocês todos serão adultos danados?  

A resposta não foi tão imediata quanto pensei. Boa parte das crianças ficaram 

quietas, pensativas. Até que Adriano quebrou o silêncio e resolveu o impasse: 

– “Quando eu tiver do seu tamanho, eu vô trabalha, toda gente grande trabalha pra 

colocá comida em casa. Eu, quando... eu chegá na minha casa, eu vô brincá, é 

muito legal brincá”. 

[...] 

 

– “Eu vô chamá Cavalo. ” – disse uma das crianças – “[...] e ele é o Porco, um 

porcão”. 

Pensei estar livre das saias justas, pelo menos em relação aos nomes dos 

pequenos. Estava enganada.  

– “Como assim, por que você disse que vai se chamar Cavalo e por que chamar o 

amiguinho de Porco?”  

– “Eu não sei?” 

– “Não sabe por que quer ser chamado de Cavalo?” 

– “O cavalo é bonito, ele é grandão e tem muita força e ele é mais rápido que o 

hipótomo”. 

– “Então é por isso que você quer ser chamado de Cavalo?” 

– “Mais eu sô um cavalinho pequeno, eu só vô consegui sê ‘de flash’ quando eu for 

mais grande. Eu sô um cavalinho esperto”.  

Cauã, imediatamente, retrucou: 

– “Você é um Cavalo, porque você derruba todo mundo. A tia falô que você é um 

cavalão. Ninguém gosta de brincá com ele, Luli [...]”. 

– “Foi o Cauã, também, que explicou o porquê do ‘porco’”: 

– “E ele é porco, porcalão. Todo dia derruba comida, todo dia”. 

Diante da situação, argumentei: 

– “Eu também derrubo comida no chão. Eu não sei se queria ser chamada de 

porca...”. 

– “Eu não ia gostar”, disse Sabrina. Rapidamente as crianças se posicionaram em 

manifestações de “eu também não”.  

Cauã, mais uma vez, interpelou: 

– “Eu não quero chamá porco, porque o porco é muito sujo [...]”.  

Deixei que as crianças falassem sobre suas impressões e reafirmei o que já havia 

dito ao Limãozinho e ao Abacaxi.  
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Joaninha, Mel e Rosinha (cena 1) foram, segundo as meninas, nomes 

atribuídos pelas professoras e remetiam a uma postura de afeto das educadoras em 

relação às pequenas, dadas as condutas meigas e delicadas que apresentavam.   

Tais condutas correspondem à expectativa do adulto em relação aos pequenos, 

no que diz respeito à capacidade de se adequarem, docemente, às normas instituídas. 

Tal capacidade pode ser observada, tanto na fala das meninas quanto na dos 

meninos: 

 

– “Eu não faço bagunça” – disse Rosinha –, “por isso eu sô uma florzinha”. 

– “Ela e ela e ela [...] não fazem bagunça nunca. A prof. diz que a gente também 

não pode fazê bagunça, mas a gente faz um poco de bagunça”. (Adriano).  

– “Elas sempre obedece a prof. [...]”. (Cauã).  

 

A obediência às regras, o comportamento moldado e o controle social 

exacerbado evidenciam a permanência, na escola de crianças, de atitudes permeadas 

pela adaptação cega, percurso esse que, para se firmar, procura instaurar a anulação 

dos pequenos enquanto sujeitos sociais, situando-os, portanto, no rol da objetificação.  

Gentileza, meiguice, quietude e doçura retratam o ideal de criança a ser 

perseguido e desvelam, também, a persistência de uma visão dicotomizada entre 

inocência e rebeldia. A primeira se constitui em objeto a ser preservado, a segunda, a 

ser enquadrado. Nos dois casos, o ideal de disciplinarização e de naturalização estão 

presentes. 

Cenários como esses são demarcados por relações socioculturais pautadas no 

controle, na vigilância e na troca: tripé fundamental para o processo de negação da 

subjetividade infantil.  

Essa negação, entretanto, nem sempre é clara aos indivíduos nela envolvidos, 

sendo encarada como uma questão de ordem “natural”. Essa naturalização dos 

elementos sociais e do próprio humano é imanente ao princípio de dominação social 

contido na sociedade capitalista.  

As situações descritas nas cenas 2 e 3 nos colocaram em uma condição com 

a qual não sabíamos, a princípio, como lidar e que se materializou no conflito entre 

desconsiderar os nomes escolhidos [atribuídos] às crianças ou mantê-los como forma 

de cumprir o acordo estabelecido com os pequenos. 

Por princípios políticos e éticos, decidimos não compactuar com situações que 

pudessem fortalecer, por meio de rótulos e humilhações, a negação das crianças. 
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Dessa forma, voltamos a conversar com os pequenos, que aos poucos optaram por 

mudar de nomes. A única exceção foi o Limãozinho, que, apesar de mostrar-se 

incomodado no início, parece-nos, ao longo da pesquisa, ter compreendido que tal 

nomeação correspondia às transgressões por ele cometidas, o que possivelmente 

acabou por levá-lo a reafirmar o apelido e a condição em que esse o situava.  

Barbosa e Chaves (2016, p. 44), ao se debruçarem sobre as contribuições de 

Freud45 acerca do atendimento psicanalítico de crianças, apresentam a percepção 

que o psicanalista tinha dos pequenos, assumindo-os como indivíduos que possuem 

manifestações afetivo-emocionais e afetivo-sexuais em uma sociedade que as tomava 

a partir de um ideal social demarcado pela inocência que poderia ser corrompida caso 

não fossem devidamente educados.  

Segundo os pesquisadores,  

 
A criança sob o ponto de vista freudiano, refere-se a uma condição do 
sujeito com suas implicações e peculiaridades que divergem do adulto 
por se tratar da fase inicial da vida. A “criança psicanalítica” refere-se 
a um ser que se apresenta orgânica e psiquicamente em construção. 

(BARBOSA; CHAVES, 2016, p. 44). 
 

Essa construção psíquica e orgânica se dá em meio a um ideal social que 

esperava da criança determinados comportamentos. Para Freud, essa construção 

sofria interferência do governo exercido pelos pais sobre os filhos que, não raramente, 

era expresso por intermédio de ameaças e castigos. 

As mediações, cada vez mais complexas, que as sociedades contemporâneas 

exercem sobre esse processo, avançam por meio de variados mecanismos 

institucionais e relacionais, sendo as instituições escolares e a indústria cultural, 

instrumentos privilegiados nesse percurso já que ambos procuram ditar formas de 

conduta, padrões de comportamento e jeitos de “ser”. 

As cenas 1 a 3 nos revelam um cenário de permanência de ambiguidades 

sinalizadas por Freud, no início do século XX, e que se mantém na coexistência de 

                                                 
45  Barbosa e Chaves (2016), em seu artigo A criança enquanto condição do sujeito em Freud: 

apontamentos para uma clínica psicanalítica com crianças, trazem apontamentos essenciais para o 
atendimento como a saída para as dificuldades da criança associar livremente, bem como a 
peculiaridade do vínculo transferencial estabelecido por ela. Utilizando a análise do caso Hans, 
Freud orienta o pai da criança na condução da análise da fobia do filho e, em Além do princípio do 
prazer, Freud acentua a importância do discurso do brincar na elaboração dos conflitos psíquicos 
apresentados pelo sujeito na condição de criança. 
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concepções que assumem as crianças como sujeitos singulares com aquelas que se 

pautam no princípio da identificação universal.  

Essas cenas nos levaram a considerar dois princípios psicossociais que, na 

intersecção entre objetividade e subjetividade, atuam na individuação infantil em 

contextos: a repressão e a postura autoritária.  

Dois alertas, entretanto, fazem-se necessários. O primeiro refere-se ao uso do 

termo repressão, tomado por nós na mesma acepção apontada por Marcuse (1975, 

p. 34), designando “[...] os processos conscientes e inconscientes, externos e internos, 

de restrição, coerção e supressão”.  

Postura autoritária, por sua vez, vincula-se às formulações elaboradas pelo 

grupo de pesquisadores, liderados por Adorno nos Estados Unidos da América, em 

1950, acerca da personalidade autoritária: conceito complexo cuja explicitação 

poderia levar ao risco do seu aprisionamento ou esvaziamento. 

Como forma de evitar tais riscos, optamos por citar as considerações contidas 

na introdução da obra que justificaram a pesquisa realizada: 

 
O assunto deste livro é a discriminação social mas seu propósito não 
é simplesmente acrescentar algumas descobertas empíricas a um 
corpo de informação já bastante extenso. A temática central do 
trabalho é um conceito relativamente novo – o surgimento de uma 
espécie “antropológica”, que podemos chamar de homem autoritário. 
Em contraste com o fanático de velho estilo, esse último parece 
combinar as idéias e habilidades típicas da sociedade altamente 
industrializada com crenças irracionais ou anti-racionais. Ele é ao 
mesmo tempo esclarecido e supersticioso, orgulhoso de ser um 
individualista e sempre temeroso de não ser igual aos outros, ciumento 
de sua independência e inclinado a se submeter cegamente ao poder 
e à autoridade. (ADORNO et al., 1989, p. 143). 
 

A postura autoritária a qual nos referimos nessa análise vincula-se, portanto, 

às características psicossociais que têm marcado o homem fragmentado da 

sociedade industrial capitalista.  

Imerso em ambiguidades, esse homem, ao mesmo tempo em que defende o 

direito à liberdade, apresenta traços que não apenas revelam sua inclinação à 

submissão cega ao poder instituído, como também sua disposição em submeter o seu 

próximo.  

Tal inclinação pode ser percebida nas relações socioculturais na cotidianidade, 

estabelecida na escola de educação de crianças e se manifesta de distintas maneiras. 

Entretanto, se as formas de repressão assumem formatos diferentes, a essência que 
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dela resulta mantém-se a mesma: o controle social exacerbado e o enquadramento 

cego.  

As pesquisas de Adorno et al. (1989) nos ajudam a compreender que as 

posturas autoritárias e os mecanismos de repressão, utilizados pelos adultos na 

educação das crianças, são empregados por esses mesmos adultos contra si 

mesmos. Processo esse que interfere na individuação de todos os sujeitos.  

A preocupação central de Adorno em relação à educação era a de se educar 

contra a barbárie, objetivo esse que tem como premissa o respeito às singularidades 

e o combate às formas de negação das subjetividades.  

Propositadamente, evitamos usar o conceito “personalidade autoritária” 

substituindo-o por postura autoritária em razão do vínculo estabelecido por Adorno et 

al. (1989) entre a ideia de personalidade autoritária e nazismo. 

Teixeira e Polo (1975), ao discutirem, à luz do trabalho de Adorno, as 

características psicológicas presentes na personalidade autoritária, destacam o uso 

da hostilidade como forma de combater e submeter os indivíduos que não se adequam 

cegamente às normas e convenções sociais tidas como legítimas.  

A estereotipia, sublinham Teixeira e Polo (1975, p. 51-52), “[...] age sobre a 

tendência humana de iludir a complexidade dos problemas [sociais] mediante 

reduções simples [...]”, que são atestadas por meio de “slogans” que expressam 

relações baseadas na intolerância, na subordinação e no medo.  

Hostilidade aos que não se adequam às normas e padrões de conduta; slogans 

que expressam intolerância, subordinação e medo; disciplinarização dos corpos e das 

mentes são traços que ultrapassam os limites da autoridade, elemento necessário na 

educação de crianças. 

Se as nomeações atribuídas às crianças que não se enquadravam nos padrões 

socialmente estabelecidos revelam, de imediato, elementos que as estereotipam e as 

objetificam, outras, ocultas por uma aparente inocência, seguem o mesmo princípio e 

vinculam-se a uma práxis fetichizada. 

As meninas, “em troca” da atenção e carinho dispensados pela professora, 

além de se esforçarem em se mostrar cada vez mais “doces” e “meigas”, policiavam 

e censuravam os amigos que estavam fora desses padrões, conforme se pode 

perceber na cena seguinte [4]. 
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4.3.2 Autonomia-heteronomia ou liberdade e não liberdade  

 

Cena 4 –  “Eles não obedecem nunca” 

Na segunda à tarde, fui à sala de aula, conforme prometido às crianças. Era um dos 

dias em que acompanharia a turma, a partir das 13h. 

Quando entrei, eles estavam fazendo uma atividade. Observei a movimentação que 

realizavam entre as mesinhas, mas não me dirigi a nenhuma em específico. 

Na medida em que foram terminando a colagem, começaram a brincar. A professora 

estava lendo as agendas e respondendo às mães. O movimento das crianças era 

sempre o mesmo: ao observarem uma oportunidade, começavam a conversar e a 

se divertir com tudo. A professora organizava os grupos, sempre da mesma 

maneira. Os pequenos tentavam negociar arranjos diferentes, de forma que 

pudessem sentar com os amigos mais próximos. Apesar dos esforços, contudo, não 

conseguiam convencer a professora que alegava muita conversa e muita bagunça 

por parte dos pequenos. 

Em uma dessas ocasiões, a professora disse: 

– “Psiu. Chega de tanto barulho. Todo mundo quietinho no seu lugar. A Lu tá aqui e 

daqui a pouco vou deixar vocês sozinhos com ela”.  

– “É Luli, prof.” – disse a Mel. Acompanhada em coro pelos colegas. 

– “É” – disse a professora. – “Eu esqueci”. 

– “Você também esquece?” – Perguntou o Bruno. 

– “Você é prof.” – continuou o pequeno. 

– “Eu sou prof. mas também esqueço. Todo mundo esquece alguma coisa”. 

– “A Luli não esquece, ela tá escrevendo naquele caderno”.  [Adriano] 

– “Eu quero lê, Luli. Deixa eu lê?” – pediu Ouriço. 

– “Deixo, sim” – respondi. –  “O que vocês acham da gente ir para a sala de leitura. 

Lá vocês podem ler o que quiserem. Pode ser?” 

– “Pode!” [coletivo] 

– “Eba!” [coletivo] 

– “Eu vô lê o do Dinossauro...”. [ Limãozinho] 

– “Eu do hipótomo, ele é mais grande e mais poderoso que o Dinossauro”. [Abacaxi] 

[...] 

Chegamos à sala de leitura. Abacaxi correu até a estante de livros, pegou um com 

vários animais e foi até o coleguinha, Limão. 

– “Olha o hipótomo. Ele gosta de comê muito, por isso ele é grande e forte”. 

Limão correu até a estante e pegou um livro de Dinossauros. Sentou perto do 

Abacaxi e mostrou: 

– “Eu também sei lê. Aqui tá escrito tiranossauro. Ele é o mais grande de todo o 

mundo e ele come os outro bicho tudo. Até gente ele come [...]”. 
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O Ouriço pegou meu caderno e foi ler as anotações, sendo acompanhado por dois 

coleguinhas. 

O que mais me chamou a atenção, entretanto, foi o fato de as demais crianças 

sentarem em semicírculo na parte da frente da sala. O estranhamento se deu em 

função de as crianças participarem, semanalmente, de atividades de mediação de 

leitura nessa sala. Além dessa atividade, os pequenos “escolhem” os livros que 

levam para casa, toda sexta-feira... 

Como não se dirigiram às estantes e nem às caixas de leitura, perguntei: 

– “Vocês não querem ler?”  

Em meio a vários “eu quero”, Moranguinho gritou: 

– “Não pode pegá, não pode pegá, a prof. vai ficá brava”. 

– “Por que ela vai ficar brava?“ – indaguei.  

– “Por que não pode tira o livro do lugar porque vira uma bagunça. Tudo vira 

bagunça e não pode fazê bagunça aqui”. 

Na sequência, Mel explicou: 

– “Não pode pega o livro, Luli, porque depois fica bagunçado. Só a prof. pode pegá, 

porque ela pega e não desarruma nadinha”. 

– “Entendi, mas como vocês escolhem o livro que querem ler? ” 

– “A prof. escolhe pra gente, às vezes. E eu não gosto do livro que ela escolhe. Às 

vezes eu gosto!” – exclamou Alice. 

– “Por que você não troca o livro quando não gosta da história?” – perguntei.  

Alice não respondeu...  

Manu, referindo-se à desobediência dos meninos que pegaram os livros que 

queriam, comentou:  

– “Não pode pegá, Luli, eles desarrumam tudo! Eles não obedecem nunca [...]. Por 

isso a prof. fica brava, seu Limão cara de sabão”. 

Rosinha, na sequência, disse: 

– “Eu vô fala tudo pra prof. e ela vai ficá muito brava e vai colocá vocês de castigo, 

seus meninos bagunceiros”.  

Joaninha, que estava ao lado da amiga levantou e foi até os colegas que estavam 

sentados lendo os livros que escolheram e puxou o que estava nas mãos do 

Limãozinho que imediatamente puxou o livro de volta e empurrou a pequena que 

caiu e começou a chorar. Precisei intervir e, depois de apaziguar os ânimos, fomos 

conversar sobre as “agressões”. 

 

A Cena 4 nos fornece uma ampla variedade de elementos a serem analisados. 

Entretanto, em meio a esses, destacamos as relações que trazem uma série de 

possibilidades de análise. Interessa-nos, entretanto, as relações de autoridade e suas 

implicações na constituição da subjetividade infantil. O elemento balizador dessas 

relações é a rotina escolar.  

Concebemos a rotina como uma categoria sociopedagógica que atua como 

balizadora da cotidianidade das escolas de educação de crianças, exercendo papel 
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central na organização dos tempos, dos ambientes, da escolha e disponibilização dos 

materiais, assim como da organização das atividades desenvolvidas. Essa múltipla 

dimensionalidade a coloca em destaque no conjunto das relações sociais e culturais 

estabelecidas entre adultos e crianças e entre elas e seus pares no cotidiano escolar. 

Apesar de intrinsecamente vinculadas, rotina e cotidiano não coincidem, sendo 

a primeira um elemento de sistematização do segundo. Nessa perspectiva, Barbosa 

(2006, p. 37) nos diz:  

 
As rotinas podem ser vistas com produtos culturais criados, 
produzidos e reproduzidos no dia a dia, tendo como objetivo a 
organização da cotidianidade [...]. Em contraposição à rotina, o 
cotidiano é muito mais abrangente e refere-se a um espaço-tempo 
social fundamental para a vida humana, pois tanto é nele que 
acontecem as atividades repetitivas, rotineiras, triviais, como também, 
ele é o locus onde há a possibilidade de encontrar o inesperado, onde 
há margem para a inovação [...].   

 
 
A pesquisadora destaca que a vida coletiva demanda que as crianças, desde 

pequeninas, aprendam os costumes, as regras e as tradições do grupo social a que 

pertencem. As relações sociais estabelecidas pelos pequenos, nesse contexto, 

pautam-se, sobretudo, na imitação das formas de ser e agir dos indivíduos que 

compartilham com eles a vida cotidiana, vida essa que, nos ambientes escolares, 

seguem um ordenamento ritualístico. 

Compartilhamos com Barbosa (2006, p. 38) a compreensão de que os rituais  

 
[...] são aqui compreendidos como atos individuais ou grupais que se 
mantêm fiéis a certas regras e hábitos sociais e que possuem um 
significado particular em cada cultura. São práticas que fixam 
regularidades, apesar de se manterem abertas a eventuais mudanças. 
A repetição de certos enquadres de certas ações, de determinadas 
práticas dá estabilidade e segurança aos sujeitos. Saber que depois 
de determinada tarefa ocorrerá outra, dá certo sossego às pessoas, 
sejam elas grandes ou pequenas.  
 
 

Nessa perspectiva é que se vislumbra a possibilidade de compreensão do 

caráter ritualístico presente na rotina, em especial, quando essa é dirigida às crianças 

nos contextos escolares. Por meio dela, os pequenos vão se apropriando dos 

elementos culturais que os cercam e das características que os demarcam.  

Nesse cenário, a rotina – ao ordenar a cotidianidade da escola de crianças – 

ultrapassa as dimensões de organização espaço-temporal e da sistematização das 
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atividades didático-pedagógicas, atuando nos aspectos sociorrelacionais tecidos 

nesse ambiente. É, precisamente, nessa dimensão que essa categoria nos interessa: 

na forma com que interfere na construção da subjetividade infantil.  

A regularidade propiciada pela rotina é fundamental para a educação das 

crianças, sobretudo, porque lhes confere certa estabilidade e segurança em um 

ambiente institucional coletivo. Contudo, ao lado desse aspecto de seguridade que a 

rotina e seus ritos conferem aos pequenos, ao ser absolutizada, essa mesma rotina 

assume uma outra conotação: a de mediadora de relações opressoras e coercitivas.  

A esse respeito, Barbosa (2006, p. 39) nos diz: 

  

As rotinas podem tornar-se uma tecnologia de alienação quando não 
consideram o ritmo, a participação, a relação com o mundo, a 
realização, a fruição, a liberdade [...] quando se tornam apenas uma 
sucessão de eventos, de pequenas ações, prescritas de maneira 
precisa, levando as pessoas a agir e a repetir gestos e atos em uma 
sequência de procedimentos que não lhes pertence e que nem está 
sob seu domínio. É o vivido sem sentido, alienado, pois está 
cristalizado em absolutos.  
 

Quando as rotinas não permitem espaços para o movimento, para o diálogo ou 

para a criação, acabam se tornando instrumentos que operam a favor de relações 

repressivas, atuando, assim, como mecanismo de negação da subjetividade infantil. 

Foi esse o aspecto por ela assumido na cena 4.  

 Ao fixar normas que tolhiam a autonomia das crianças, impedidas que estavam 

de escolher e pegar sozinhas o livro de preferência, sob a alegação de que isso 

causaria bagunça na sala de leitura, a rotina instaurada nos revelou muito sobre a 

forma como as relações socioculturais entre adultos e crianças estavam sendo 

produzidas. 

Nessa perspectiva, as falas da professora (“Psiu. Chega de tanto barulho. Todo 

mundo quietinho no seu lugar”) e das crianças (“não pode fazê bagunça aqui”; “A 

gente não pode pegá, pra não desarrumá”) indicam a relevância que a manutenção 

da ordem assume junto aos processos relacionais.  

De igual forma, a maneira como a maior parte das crianças se posicionou diante 

da ação dos amigos Limão e Abacaxi; a reprodução das ordens das professoras por 

parte dos pequenos; o alerta da possibilidade de castigo e a intervenção de Joaninha 

frente à iniciativa do colega... evidenciam as bases sobre as quais as relações com e 
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entre as crianças têm sido construídas, bem como a interferência dessas reações na 

interiorização de condutas padronizadas e autoritárias.  

Ao assumir essa feição, a autoridade, enquanto categoria psicossocial, se 

desvirtua e se transforma em um espectro do autoritarismo, o que, do ponto de vista 

da formação psíquica e social da criança, atua como elemento de impedimento à 

constituição de subjetividades autônomas.  

 Essa caracterização nos permite entender por que a alegria, a espontaneidade, 

a autonomia, o desejo, enfim, aspectos das individualidades parecem ser vistos, pelas 

próprias crianças, como rebeldia e afronta, devendo, portanto, ser combatidos.  

 O papel das rotinas escolares na determinação das relações socioculturais 

estabelecidas entre adultos e crianças e entre essas e seus pares é fundamental 

nesse contexto.  

Tal como esclarece Barbosa (2006, p. 89), enquanto forma de organização das 

instituições modernas, as rotinas apresentam em sua estrutura um complexo sistema 

de “[...] controle dos sujeitos, de esquadrinhação dos tempos, de distribuição dos 

espaços, de hierarquização por saberes especializados e de desenvolvimento de 

processos de homogeneização”. Ao lado do ideário de controle e hierarquização, 

situa-se a importância atribuída à manutenção da ordem, seja do ponto de vista 

espaço-temporal, seja no âmbito do respeito às regras estabelecidas. 

Freud (2006), ao explicar o processo de formação dos indivíduos, destaca a 

importância da figura paterna como detentor e representante de uma autoridade que 

funciona como agente repressivo que, ao ser internalizado pela criança, transforma-

se em um elemento autorregulatório necessário, tanto à sua formação subjetiva 

quanto à sua integração ao contexto social. Para ele,  

 
Os pais da criança e especialmente o pai eram percebidos como 
obstáculos a uma realização dos desejos edipianos de maneira que o 
ego infantil fortificou-se para execução da repressão erguendo esse 
mesmo obstáculo dentro de si próprio [...]. (FREUD, 2006, p. 36). 
 

Se, de um lado, a autoridade enquanto elemento formativo da subjetividade 

vincula-se aos princípios de autonomia, a sua substituição por relações autoritárias 

atua na produção e na continuidade da não autonomia.   

 Na relação dialética que estabelecem, autonomia e autoridade, apesar de 

aparentemente contraditórias, não se contrapõem. Antes, a primeira se constitui a 

partir da segunda, sendo ambas necessárias para a formação subjetiva da criança. 
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 O papel da escola de crianças acompanha essa relação na medida em que e 

da mesma forma que, tendencialmente, exerce o poder sobre as crianças a partir da 

organização de rotinas permeadas por relações de cunho autoritário. Essa mesma 

escola pode se constituir em um importante elemento de resistência aos imperativos 

heteronômicos e de dominação social. 

 Tal possibilidade é defendida por Adorno (2012) e, segundo o frankfurtiano, é 

o potencial de desbarbarização da escola o principal objetivo a ser perseguido.  

 

  Cena 5 – “Vai demora muito pra gente amassá o pão” 

As crianças estavam saindo e os familiares as aguardavam no portão entre o 

refeitório e o pátio coberto. Alice foi em direção à mãe e lhe entregou a mochila. Ao 

abaixar para beijar a filha, perguntou: 

– “O que você fez hoje, meu amor?”. 

– “Não fiz nada” – disse a pequena, puxando o braço da mãe para irem logo. 

A mãe me olhou com um ar de “você não vai falar nada?”. E em seguida perguntou 

à filha: 

– “Como não fez nada, vocês não iam aprender a fazer pão?”  

– “Ia, mas eu não aprendi. Eu fiquei olhando. A prof. é que fez tudo. Depois a tia 

trouxe o cortado pra gente comê” – explicou Alice.  

Caíque, que estava ouvindo, completou: 

– “Eu queria amassa o pão e fazê o meu pão e come ele, mas a prof. diz que não 

pode porque a gente tá com a mão suja e a gente pode se machucá. A minha mão 

tava limpa e eu já sou grande, não ia me machucá”. 

A mãe da pequena respondeu às crianças: 

– “Não liga, não. Outro dia vocês amassam”. 

– “Ainda vai demorá muito pra gente amassa o pão” – completou Alice. 

Caíque finalizou: 

– “Lá na creche, a gente comeu paçoca e tava uma delícia. A gente comeu geleia 

de amora com pão. Foi a prof. que fez. Eu perguntei pra ela quando a gente ia 

amassá a paçoca e ela disse que quando ficasse grande [...]”. 

 

O Parecer CNE/CEB nº 20/2009 assim define o papel das instituições de 

educação de crianças:  

 
Cabe às instituições de Educação Infantil assegurar às crianças 
a manifestação de seus interesses, desejos e curiosidades ao 
participar das práticas educativas, valorizar suas produções, 
individuais e coletivas, e trabalhar pela conquista por elas da 
autonomia para a escolha de brincadeiras e de atividades e para 
a realização de cuidados pessoais diários. Tais instituições 
devem proporcionar às crianças oportunidades para ampliarem 
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as possibilidades de aprendizado e de compreensão de mundo 
e de si próprio trazidas por diferentes tradições culturais e a 
construir atitudes de respeito e solidariedade, fortalecendo a 
autoestima e os vínculos afetivos de todas as crianças (BRASIL, 
2009, p. 8).  

 

A Resolução CNE/CEB nº 05/2009, por sua vez, explicita as condições 

concretas a serem garantidas aos pequenos para que possam usufruir, com 

autonomia, de espaços, materiais e objetos no interior das escolas infantis.  

O desenvolvimento autônomo aparece atrelado à curiosidade, à confiança, à 

auto-organização, à exploração e ao encantamento frente ao mundo físico e social, 

sendo tal desenvolvimento mediado por relações socioculturais pautadas em 

experiências concretas a serem produzidas pelas crianças.  

A cena 5 foi escolhida para trazer à tona as ambiguidades e dificuldades que 

permeiam o exercício da autonomia infantil nos contextos escolares. A atividade de 

culinária desenvolvida com os pequenos tinha, para as educadoras, significativa 

importância no que dizia respeito à participação dos pequenos, preocupação essa que 

é recorrente na cotidianidade escolar. Entretanto, nem sempre tais preocupações 

coincidem com a organização de ações que, de fato, favoreçam o desenvolvimento 

autônomo dos pequenos.  

Quando Caíque reforça a ideia de Alice de que não fizeram nada, explicando 

que a negativa da professora em permitir que amassassem o pão se deu porque 

estavam com as mãos sujas e poderiam se machucar, a concepção de cuidado que 

permeou a atitude da educadora é evidenciada.  

Apesar dos avanços das discussões acerca da indissociabilidade entre o 

educar e o cuidar no universo da educação de crianças, parece-nos que essa questão 

ainda está longe de ser resolvida, firmando-se como um elemento crucial no interior 

das ambiguidades que atravessam a questão do desenvolvimento da autonomia 

infantil. 

As preocupações dos(as) educadores(as) da infância com o cuidado das 

crianças são legítimas e necessárias. Entretanto, quando esse cuidado cerceia e 

impede o desenvolvimento das potencialidades infantis, acaba operando como um 

instrumento de negação da autonomia entendida tanto como possibilidade de escolha 

e ação como princípio da singularidade dos pequenos.  
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Parece-nos que a visão empirista-higienista do século XIX se mantém presente 

no que diz respeito ao entendimento predominante acerca do cuidado de crianças. Tal 

acepção assume o cuidar de forma estanque, o que o coloca no limiar da subtração 

de oportunidade de exploração e experienciação, elementos que se vinculam ao 

desenvolvimento da autonomia próprio das crianças em idade pré-escolar.  

Quando o cuidar permanece restrito à ordem da proteção e do atendimento das 

necessidades físicas das crianças, sua indissociabilidade com o educar fica 

comprometida.  

Barbosa (2009, p. 68-69) assim define tal indissociabilidade entre esses dois 

campos: 

 
[...] o ato de cuidar ultrapassa processos ligados à proteção e ao 
atendimento das necessidades físicas de alimentação, repouso, 
higiene, conforto e prevenção da dor. Cuidar exige colocar-se em 
escuta às necessidades, aos desejos e inquietações, supõe encorajar 
e conter ações no coletivo solicita apoiar a criança em seus devaneios 
e desafios, requer interpretação do sentido singular de suas 
conquistas no grupo, implica também aceitar a lógica das crianças em 
suas opções e tentativas de explorar movimentos no mundo. 
 
 

Tomado nessa perspectiva, o cuidar, ao assumir uma conotação educativa, 

coloca-se diretamente vinculado ao desenvolvimento da autonomia e da individuação 

infantil, elementos que envolvem tanto as dimensões psíquicas quanto as 

socioculturais, dimensões que se codefinem dialeticamente. 

Erikson (1971, p. 14), ao analisar os processos psicossociais envolvidos no 

desenvolvimento humano, o fez a partir da consideração de oito fases caracterizadas, 

todas elas, por movimentos de crise ou conflito. 

Para Schultz (apud PAULA; MENDONÇA, 2009, p. 206),  

 
Esses conflitos surgem em cada estágio desenvolvimental à medida 
que o ambiente faz novas exigências. A pessoa se vê diante de uma 
escolha entre dois modos de lidar com a crise, um modo adaptativo e 
um modo inadaptativo. Somente quando a crise de cada estágio é 
resolvida, tendo a personalidade, portanto, se modificado, a pessoa 
tem força suficiente para enfrentar o próximo estágio de 
desenvolvimento. Cada um desses estágios de crescimento, embora 
carregado de tensão o bastante para ser considerado uma crise, pode 
ter um desfecho positivo se resolvido de maneira adaptativa. 

 
 

Os conflitos psíquicos enfrentados pelos indivíduos, desde a mais tenra idade, 

interferem no percurso de construção subjetiva. Para Erikson (1971), na infância, o 
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ego se apresenta de forma frágil e vulnerável, momento em que o contexto histórico-

social exerce ampla influência na forma como a subjetividade vai sendo constituída.  

O psicanalista situa a criança entre os 4 e 5 anos no estágio locomotor genital 

caracterizado pelo conflito entre o senso de iniciativa e o de culpa. Nessa fase, os 

pequenos começam a desenvolver uma maior organização mental onde se estrutura 

a capacidade de planejamento e estabelecimento de metas.  

A curiosidade e a iniciativa se destacam, desafiando-os a explorar objetos e 

situações variadas. Quanto maiores as oportunidades de experienciação, maiores 

serão as possibilidades de desenvolvimento da autonomia, elemento constituinte 

dessa fase do desenvolvimento. 

Esse contexto psíquico corrobora para que a criança se sinta capaz de resolver 

os desafios que se apresentam no cotidiano, mobilizando os sentimentos do “eu 

posso”, do “eu consigo” e do “eu sei”. Tal como postula Erikson (1971, p. 235), “[...] a 

iniciativa soma à autonomia a capacidade de empreender, de planejar e de atacar 

uma tarefa pelo gosto de ser ativo e de estar em movimento”.  

Quando esse movimento é negado, mesmo sob a alegação de que se está 

cuidando do bem-estar e da segurança dos pequenos, o que se tem instaurada é a 

inibição. Se essa vier acompanhada da exposição ou da humilhação pública da 

criança, as possibilidades de regressão fomentadas pelo sentimento de culpa podem 

ser acentuadas.   

Do ponto de vista da construção da subjetividade infantil, tal movimento pode 

contribuir para uma fragilização do ego, decorrente do desenvolvimento dos 

sentimentos de ansiedade e fracasso.  

Como os pequenos, sobretudo entre os 4 e 5 anos, encontram-se investidos de 

um sentimento de curiosidade e de capacidade que os mobiliza a explorar o 

desconhecido, parece-nos plausível a insegurança que esse momento pode causar 

aos adultos. Essa insegurança, por vezes, leva à instituição de um clima de vigilância 

e cerceamento que desemboca em situações que corroboram para a negação da 

autonomia dos pequenos. 

  Veríssimo (2002, p. 17), ao discutir o papel da vigilância excessiva do adulto 

em relação às crianças, esclarece que,   

 
[...] se a vigilância ceder lugar à proibição, e os projetos imaginados e 
outras actividades desse género forem sistematicamente 
desvalorizados, [...], então não só estará a ensinar nada, como até 
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antes pelo contrário se estará a desencorajar a curiosidade e a 
capacidade de tomar iniciativas.  
 

Outro elemento que demonstra as ambiguidades presentes na questão do 

desenvolvimento autônomo dos pequenos pode ser percebido na contradição entre a 

pouca oportunidade de escolha das crianças em determinadas situações e aquelas 

que lhes são permitidas ou requeridas, mesmo quando ainda não possuem condições 

de discernirem sobre elas. 

As bases sobre as quais as relações sociais estabelecidas com as crianças e, 

muitas vezes, por elas reproduzidas com seus pares, parece-nos ter nos excessos 

seus alicerces. Esses se expressam tanto nos limites acentuados que se revelam no 

“nada pode”, quanto na indulgência presente no “tudo pode”.  

Excesso e ausência de limites derivam e, ao mesmo tempo, reforçam a forma 

abstrata de se perceber a criança negando-as em suas particularidades biológicas, 

sociais, culturais e econômicas. Se a primeira situação centra o olhar do adulto no que 

falta à criança, sedimentando, assim, uma lógica de desvalorização das 

potencialidades infantis, a segunda, ao intensificar a ausência de limites dos 

pequenos, acaba por instituir situações que desautorizam o adulto frente aos 

pequenos, contribuindo dessa forma para o fomento de relações pautadas na 

permissividade.  

As relações socioculturais envolvidas em tais situações e os sentidos a elas 

atribuídos pelas crianças se manifestam nas diferentes formas de expressão dos 

pequenos e desvelam as bases sobre as quais essas relações têm sido tecidas. 

Se a autoridade, conforme já assinalado, constitui-se em um elemento 

imprescindível à formação dos indivíduos, tanto a sua substituição por relações 

autoritárias quanto a sua negação por meio da permissividade acabam operando a 

favor do enfraquecimento da subjetividade infantil. 

De igual forma, o controle social exacerbado exercido sobre as crianças e a 

supervalorização excessiva a que muitas vezes estão submetidas, além de 

descortinar as contradições que têm definido as relações sociais na e da 

contemporaneidade, revelam uma lógica de desconstrução dos fundamentos 

necessários ao desenvolvimento da autonomia. 

Se as instituições escolares destinadas à infância devem, por um lado, propiciar 

condições para o desenvolvimento da autonomia das crianças e se essa construção 

se mantém atrelada aos processos interacionais (VYGOTSKY, 2010), tecidos no 
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interior dos contextos histórico-sociais (ERIKSON, 1971), as considerações de Adorno 

(2010, p. 11) acerca da formação dos indivíduos tornam-se valiosas. 

Ao associar a formação dos sujeitos à apropriação subjetiva de uma cultura que 

tem se firmado a partir da onipresença do espírito alienado, o frankfurtiano defende 

que essa formação, ao se manter aprisionada às malhas da dominação social reforça 

não a liberdade e sim a conformação ao real.  

Tal entendimento é de suma importância quando nos debruçamos sobre as 

relações socioculturais estabelecidas no interior das instituições de educação infantil, 

em especial, porque nos permite compreender que os limites impostos ao 

desenvolvimento da autonomia e da liberdade das crianças só podem ser 

compreendidos na relação estabelecida entre o contexto escolar e a organização da 

sociedade burguesa como um todo.  

A situação retratada na cena 5 não só tangencia os princípios envolvidos na 

construção da autonomia e as dificuldades dessa construção em um cenário marcado 

pela heteronomia, como também nos coloca diante de outro desafio vivenciado nos 

contextos das escolas de educação infantil: o estabelecimento de relações que 

considerem a escuta sensível das crianças. 

 

Cena 6 – “Prato de Predero” 

As crianças desceram para o almoço; o aroma da comida ocupava todo o espaço. 

Formaram a fila do banheiro para a lavagem das mãos, e eu estava ali no corredor, 

próxima ao refeitório. Não foram poucas as manifestações de “Tá cheirando bom”. 

Bruno pegou o prato e começou a se servir. A professora sempre os incentiva a 

experimentar tudo e o pequeno colocou um pouco de mistura, um pouquinho de 

salada e duas conchas de feijão e arroz.  

Quando ia se sentar, uma das ATEs disse: 

– “Que é isso Bruno. É muito morto de fome mesmo, né? Se encher o prato assim, 

todo dia, vai faltar comida pros outros”.  

O pequeno olhou para a “tia” e foi até a mesa. Sentei atrás dele, de forma que 

pudesse observar sua reação e também ver as outras crianças. Não foi a primeira 

vez que observei as crianças serem chamadas a atenção porque comiam muito. Por 

outro lado, as que pegavam pouco, também eram repreendidas. 

A minha presença ali não minimizava as broncas que se seguiam continuamente. 

Algumas vezes, as ATEs vinham até onde eu estava e diziam: 

– “A gente tem que educá eles, né? A gente faz isso pro bem deles [...] se a gente 

não ensina quando são pequenos, imagina o que vão ser quando crescer”. 

Em uma dessas situações, outra criança ouviu de uma das tias: 

– “Tudo isso, Henrique! Parece prato de pedreiro”.  
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À tarde, quando estava observando as crianças no parque, ouvi o Henrique 

perguntar para a professora o que era um “prato de predero”. Como ela parecia não 

ouvir, o pequeno veio até mim e repetiu a pergunta: 

– “O que é prato de predero, Luli?” 

Além da preocupação com as “boas maneiras”, as auxiliares, constantemente, 

repreendiam os pequenos porque não ficavam parados: 

– “Todo mundo parado na hora da comida. Chega de nhe nhe nhe. Parece que têm 

bicho carpinteiro, não param um minuto”.  

Ou como explicava tia Cida: 

– “Essas crianças são terríveis, não param quietas nem pra comer, precisavam 

mesmo é de um bom corretivo, quem sabe assim ficariam no lugar bonitinhos [...]”.  

 

Cena 7 – “Eu falei, mas ninguém me escuta” 

Joaninha estava aos prantos, sentada em um canto do refeitório. Fui até ela e 

perguntei: 

– “O que aconteceu? Você caiu?” 

– “Foi a tia Cida, ela sempre briga comigo”. 

Por que ela brigou com você, hoje? 

– “Ela falô que eu tinha que come tudo, que não pode joga nada, mas eu não 

aguento comê tudo”. 

– “Tá, mas, não é você que coloca sua comida?”  

– “É eu, mas ela veio e coloco mais e eu disse que não queria mais. Aí ela falo que 

eu tenho que comê tudo. Eu falei pra ela que eu tinha um combinado com a prof., 

mas ela não me ouviu. Aí a tia Cida falo que eu tenho que come tudo e que não 

pode vomitá. Se eu vomitá eu tenho que limpa tudo, sozinha. Eu não aguentei e 

ela brigou comigo. Mas eu falei, Luli, eu juro. Eu falei, mas ninguém me escuta”.  

 

Cena 8 – “Eu disse que não queria!” 

O pequeno colocou um pouco de comida no prato e, quando ia se sentar, a 

professora disse: 

– “Você tem que pegar um pouco de tudo”. 

– “Eu não quero! Eu não como isso, eu não gosto” – disse Adriano. 

– “Você não tem que querer. Precisa comer de tudo pra crescer e ficar forte. 

Volta e coloca a cenoura. Você já experimentou cenoura alguma vez, pra dizer 

que não gosta?” 

– “Já, na minha casa, eu não gosto de cenora. Eu fico com dor aqui” – apontando 

a barriga – “e depois eu vomito tudo”. 

A professora, inconformada, colocou uma porção de cenoura cozida no prato 

do Adriano. E ainda alertou: 

– “É pra comer tudo, não pode jogar no lixo. Lembra o que eu falei pra vocês, 

que tem um monte de criança por aí passando fome? É pecado jogar comida 

fora”.  
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Aparentemente convencido de que era preciso comer tudo, seguiu até uma das 

mesas do refeitório. Virou para o colega à sua esquerda e disse:  

– “Você gosta disso?” – apontando a cenoura.  

– “Eu gosto um poco, não bastante” – disse o Caíque.  

– “Eu vo coloca um poquinho no seu prato, tá. Eu não gosto de come cenora, 

eu fico com a barriga doendo, só que não pode joga comida no lixo, é pecado”. 

– “Eu sei” – respondeu o Caíque.  

Como o amigo “só gostava um pouco”, Adriano levantou e foi até o Henrique. 

– “Oh, Henrique, você gosta de cenora?” 

– “Acho que sim. Eu como tudo. Se a gente não come, a prof. vai e fala pra mãe 

da gente e aí, quando a gente chega em casa, leva cintada.  

 

As cenas 6, 7 e 8 trazem situações semelhantes vivenciadas pelas crianças 

nos momentos da refeição. O mote que orientou nossa reflexão e que mantém um 

eixo entre esses três cenários é a dificuldade com que as crianças se deparam em 

serem ouvidas e respeitadas em suas individualidades, especialmente quando suas 

expressões são comunicadas por meio do corpo.  

Essa ausência de escuta aparece vinculada tanto às formas como o papel da 

escola é percebido quanto pela forma como as crianças são vistas pelos adultos que 

compartilham com elas a cotidianidade da educação infantil.  

Bruno e Henrique (cena 6) foram sistematicamente censurados porque, na 

ótica de uma das profissionais que os acompanhava no almoço, comiam muito. 

Joaninha (cena 7) e Adriano (cena 8) passaram pela mesma situação tendo sido 

repreendidos, entretanto, porque não conseguiram dar conta de toda a refeição. Em 

todos os casos, as emoções, falas e expressões corporais dos pequenos não foram 

consideradas.  

Dentre todos os momentos observados ao longo da pesquisa, os destinados às 

refeições foram os que mais nos inquietaram. Neles, as relações estabelecidas com 

as crianças foram, na maioria das vezes, marcadas pela rudeza e pela 

desconsideração.  

Por se tratar de uma escola de tempo integral, as crianças participam de três 

refeições diárias, sendo elas: o café da manhã, o almoço e o lanche da tarde. Durante 

o almoço, os pequenos são acompanhados pelas auxiliares técnicas e por uma das 

professoras da turma.  

Não foram raros os momentos em que professoras e ATEs se desentenderam. 

Os conflitos, entretanto, estavam muito mais centrados na disputa de poderes acerca 
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de quem detinha, ou não, autoridade sobre as crianças naqueles momentos, do que 

na escuta ou não das necessidades dos pequenos. 

O controle dos corpos, da fala e das vontades das crianças nessas situações 

explicitam a força de uma ritualização justificada pela necessidade de educar os 

pequenos para o amanhã, o que não apenas ratifica a visão, ainda predominante da 

escola como um local de “preparação” para o futuro, como também a que concebe as 

crianças como indivíduos a virem a ser... 

As relações socioculturais pautadas em proibições, repressões e controles que 

aparecem reforçam as questões relativas à força das rotinas engessadas, do 

cerceamento da autonomia, da dicotomização entre o cuidar e o educar e do 

predomínio de posturas autoritárias que, no conjunto, reafirmam as dificuldades dos 

adultos em considerar a individualidade dos pequenos. 

As cenas 6, 7 e 8 foram intermediadas por várias situações onde as crianças 

eram colocadas em situações de cerceamento da fala, nas suas múltiplas dimensões. 

Nos horários das refeições, o que os pequenos ouviam constantemente eram os 

alertas de: “agora não é hora de conversar”; “quietinho aí”; “senta e fica quieto”; “senta 

direito, menino”; “come tudo e fica quieto”; “vê se enche a boca de comida e para de 

falar”; “essas crianças não param nem pra comer”; “são muito agitados e não param 

quietos”...  

O incômodo com os corpos que resistiam à disciplinarização era latente entre 

as educadoras, em especial entre as auxiliares técnicas, porque, mesmo quando não 

estavam se comunicando verbalmente, os sorrisos, olhares e movimentos garantiam 

a interlocução entre os pequenos.  

Para essas mulheres, o movimento dos corpos infantis era entendido como um 

desrespeito às ordens estabelecidas, um problema apresentado pelas crianças que, 

segundo tia Cida, deveriam ser corrigidos com rigor. 

Esse incômodo com a expressividade das crianças, que se manifestavam por 

meio do corpo que precisava ser contido, não é exclusividade da escola de crianças, 

mas tem encontrado nela respaldo para se perpetuar.  

As raízes dessa lógica do corpo a ser controlado têm suas bases na gênese da 

própria sociedade burguesa. Sociedade essa que retirou os pequenos do âmbito 

familiar, passando para as instituições escolares a tarefa de prepará-los para o “novo 

mundo” que se aspirava construir.  
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Nesse “novo mundo” alinhavado com os fios da razão e da técnica, “a 

racionalização da infância” não só foi legitimada pelo conhecimento científico 

(PEREIRA; SOUZA, 1998, p. 29), como também validou a criação de espaços 

coletivos que pudessem garantir o enquadramento e a adaptação necessária dos 

pequenos a um sistema sociocultural cujas bases se alicerçavam no princípio da 

dominação.  

A educação infantil na contemporaneidade, por mais que tenha avançado do 

ponto de vista legal, segue oscilando entre o controle exacerbado e ações de 

supervalorização de uma criança e de uma infância abstratas.  

Segundo Pereira e Souza (1998, p. 38), essa ausência de diálogo entre adultos 

e crianças é um dos grandes desafios a ser superado, pela contemporaneidade, já 

que a falta de interlocutor tem, segundo a pesquisadora, situado a criança em um “[...] 

monólogo cujo desdobramento é formação do ‘gueto’ da infância”.  

Na esfera da construção da subjetividade infantil, essas ausências são 

substanciais, sobretudo quando consideramos a importância das interações; da 

expressividade e das emoções na construção psicossocial dos pequenos.  

Wallon (2007), ao tratar da natureza das emoções, destaca que a sua dupla 

dimensão envolve tanto os aspectos fisiológicos do desenvolvimento humano quanto 

os de ordem social. Para o pesquisador, é a expressão das emoções que permite a 

passagem da dimensão orgânica para a psíquica e estas vinculam-se às formas como 

as interações sociais são estabelecidas entre e com as crianças. 

 Na perspectiva walloniana, o corpo, enquanto elemento da expressividade e 

comunicação humana, assume significativa importância no processo de 

desenvolvimento global dos pequenos, com 

 
[...] a adoção de práticas expressivo-comunicativas, essencialmente, 
subjetivas que, como tal, externaliza-se pela expressão corporal. Essa 
expressão corporal se manifesta através do movimento criativo e 
crítico, constituindo-se no elemento primordial que contribui para o 
pensamento da criança, contrapondo-se ao movimento considerado 
apenas como manifestação mecânica e neurológica. (WALLON, 2007, 
p. 87). 
 

A inquietude dos corpos infantis externada pela expressividade comunicativa 

das crianças, nos diferentes momentos do cotidiano escolar, tem esbarrado na 

censura e no controle dos adultos, e os horários destinados às refeições aparecem 

como locus privilegiado dessas ações de cerceamento.  
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Nas três cenas apresentadas (6, 7 e 8), vozes, choros, olhares, dizeres, 

silêncios e movimentos não encontraram nos adultos a mediação necessária para que 

se pudesse estabelecer relações dialógicas. Antes, o que se pode observar foi a 

instauração do seu oposto. 

A assimetria geracional pode parecer, a princípio, o fator determinante desse 

impedimento, haja visto que na esfera do confronto entre o eu e o outro, as crianças 

parecem ocupar um lugar de menor força política que os adultos. Entretanto, que 

pesem tais diferenças, as questões em torno da falta de identificação e 

reconhecimento desse outro não se restringe às interações estabelecidas com as 

crianças encontrando-se na base das relações reificadas que têm sido produzidas na 

e pela sociedade capitalista. 

No conjunto dos elementos que celebram a reificação do humano, o corpo 

assume uma conotação bastante ambígua. Tal ambiguidade possivelmente se vincula 

à própria constituição da civilização ocidental que, para se constituir enquanto tal, 

procurou anular tudo que pudesse remeter o homem ao seu estado de natureza e à 

irracionalidade dela decorrente46.  

 Dessa forma, desde a infância, o corpo encontra-se aprisionado em um tabu 

que oscila entre a negação e a exaltação. No capítulo anterior, quando abordamos a 

interferência da Indústria Cultural na individuação infantil, foi possível identificar os 

mecanismos de enaltecimento dos corpos das crianças, processo esse que tem 

reforçado a objetificação dos pequenos.   

No cenário pesquisado, entretanto, o que se observa é o predomínio da 

disciplinarização e do controle. Entretanto, quer na esfera da exaltação propiciada 

pela lógica do mercado ou da negação consubstanciada pela lógica escolar, o que se 

tem, de fato, é a afirmação do princípio da dominação social sobre os corpos infantis.  

Para Ramos (2004, p. 61), na expropriação, na mutilação e na dominação 

social e cotidiana do corpo (negação física), e no recalque dessa experiência 

(negação psíquica), constitui-se uma realidade empírica e material que opera a favor 

                                                 
46  Segundo Horkheimer e Adorno (apud HABERMAS, 1993, p. 140), a razão (burguesa) que procurou, 

desde seu primórdio, negar ao humano tudo que lhe remeta à sua natureza só pode ser na relação 
que mantém com essa mesma natureza. A esse respeito, afirmam os autores: “Brotando, efêmera, 
da natureza, a razão é idêntica a ela e ao mesmo tempo não-idêntica, segundo uma dialética 
imanente ao seu próprio conceito. Quanto mais irrestritamente a razão naquela dialética se 
contrapõe à natureza como seu contrário absoluto e se esquece da presença dela em si, mais ela 
regride à natureza ou é distinta da natureza e no entanto parte dela, constitui sua pré-história e, ao 
mesmo tempo, sua determinação imanente”.  
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da deformação do indivíduo; deformação essa que se expressa na construção de 

pseudoindividualidade.  

Por outro lado, esclarece o pesquisador, o corpo, 

 
[...] enquanto categoria histórica, surgiu atrelado à dominação e por 
isso mesmo, deve ser visto como uma fonte de resistência. Se o corpo 
é alvo predileto dos poderes disciplinares, pensar o indivíduo 
concretamente livre e autônomo é pensá-lo em função de sua relação 
com seu próprio corpo. [...]. É dentro dessa dialética de dominação e 
de resistência, de submissão e de libertação, de enrijecimento e de 
sensibilidade, de força e de sensualidade, de força motriz e de força 
de prazer que o corpo aparece como índice de condensação do que é 
histórico e natural nas relações entre indivíduo e sociedade. (RAMOS, 
2004, p. 60).  
 
 

Tal como as comunicações corporais, a manifestação verbal das crianças, nas 

cenas descritas (6,7,8) trazem as marcas dessa dialeticidade entre dominação e 

resistência. 

Henrique não aceitou a ausência de escuta da professora diante do 

questionamento acerca do que seria um “prato de predero” e, assim que teve 

oportunidade, procurou-nos para que pudéssemos falar sobre o assunto. Joaninha, 

por intermédio do choro, conseguiu a atenção que precisava e sem titubear 

manifestou sua indignação em não ser ouvida.  

Adriano elaborou toda uma argumentação para convencer a professora a 

poupá-lo do alimento de que não gostava. Quando percebeu a impossibilidade de 

diálogo com a educadora, recorreu aos colegas Caíque e Henrique. Na postura do 

pequeno, o estabelecimento de um plano para se livrar da “culpa” de ter que descartar 

o alimento e o pedido de ajuda aos amigos revelaram a forma como as crianças 

procuram negociar e acordar consigo mesmas e com seus pares como uma estratégia 

para lidar com determinações que, para eles, não faziam sentido. 

Esses cenários nos possibilitaram identificar o trânsito realizado pelos 

pequenos entre a adaptação necessária (pegar o alimento) e a contestação possível 

mediada por meio de diferentes formas de comunicação. 

Chorar, indagar, expor, refutar e negociar se constituíram formas encontradas 

pelas crianças para resistirem ao instituído, especialmente quando este teve como 

princípio a negação do diálogo e da consideração das individualidades infantis. 

As próximas cenas (9, 10 e 11) trazem em seu bojo elementos que demonstram 

a permanência de relações estabelecidas com as crianças que são pautadas na 
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negação da sua condição de sujeitos. Por outro lado, apresentam, também, caminhos 

de inversão dessa lógica objetificante promovidas pelos próprios pequenos.  

A primeira cena desse conjunto (9) trouxe para o debate uma discussão que 

tem sido travada entre os pesquisadores da infância (KRAMER, 2000) sobre a 

plausibilidade ou não de considerarmos a construção de contextos socioculturais que 

invisibilizam as crianças. 

 

Cena 9 – “Sim, nós somos invisíveis” 

Mcqueen é chamado atenção quase todos os dias pela professora Paloma.  Só, 

hoje (15/08/2018) foram quatro vezes entre 8h e 10h. Não observei nada que 

justificasse todas essas broncas. Basta se levantar da cadeira que já é repreendido. 

Fomos ao parque, estava muito calor e as crianças começaram a desenhar no chão 

da área coberta, enquanto outras iam para os brinquedos. 

Sugeri aos que estavam desenhando que fizessem um autorretrato. Mcqueen 

começou a desenhar no canto de uma parede (destinada às atividades deles) e logo 

depois foi para o chão. Aproximei-me e perguntei a ele: 

– “O que você está desenhando, agora?” 

– “É uma carinha, ela tá triste”. 

– “Estou vendo, e por que ela está triste?” 

– “Porque sim” – respondeu, o pequeno. 

Terminando o desenho, completou:  

– “Eu levo carinha triste todo dia no caderno”.  

– “Não entendi” – argumentei. 

Algumas crianças começaram a desenhar carinhas felizes e Mel disse: 

– “A gente ganha carinha feliz, porque faz tudo certinho, mas o Mcqueen não 

consegue fazê tudo rápido, aí ele fica com carinha triste, porque não consegue 

terminá a lição direito [...]”. 

Perguntei às crianças se podia fotografar as carinhas e ninguém se opôs, nem 

mesmo Macqueen. Entretanto, quando a professora se aproximou, ele rapidamente 

rabiscou tudo. Mesmo sem saber o que a criança tinha produzido, disse-lhe: 

– “Você tem se comportado muito mal; não obedece, fala quando não deve; não faz 

as atividades direito. Você vai ficar sentado ali, sozinho, sem dar um pio enquanto 

seus colegas brincam. Aproveita pra pensar nas coisas que você faz, porque tá todo 

mundo perdendo a paciência com você. Se continuar assim, vou chamar a sua 

mãe”. 

O pequeno não disse uma palavra sequer. Levantou e foi até uma mureta. 

Permaneceu ali, sozinho, por cerca de 30 minutos, enquanto as outras crianças 

foram brincar de pega-pega.  

Primeiro, ele deitou sobre a muretinha, depois sentou e ficou balançando os 

pezinhos e, por último, deu a volta e ficou com os cotovelos apoiados nela como se 
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fosse uma janela, permanecendo assim por uns 15 minutos ali, imóvel, olhar parado, 

distante, como se fosse ele uma parte da paisagem que contemplava.  

Não consegui segurar as lágrimas. Tentei disfarçar a tristeza que os olhos dele 

refletiam nos meus. Ninguém nos via. Estávamos, os dois, completamente invisíveis 

naquele momento.  

O pequeno Mcqueen havia sido transformado em um objeto inerte, uma peça 

(descartável) de um cenário qualquer. As crianças passavam por ele e desviavam 

como de um obstáculo, um muro que estava bem no caminho da diversão... 

De repente, Kamile sentou perto dele e disse: “Vamo brincá?”.  Ele não respondeu, 

não se mexeu, continuou ali, imóvel.  

Ela então o abraçou e disse: “você é um cavalinho bom, vem brincá comigo”. Ele 

suspirou fundo e olhou pra mim. Creio que meu olhar o autorizou, apesar de eu não 

ter dito nada. Levantou e foi brincar com os colegas, que rapidamente o incluíram 

no jogo. Quando a professora percebeu, já era hora de subir com a turma. 

 

Quando iniciamos a pesquisa que resultou na presente tese, destacamos como 

uma das hipóteses a consideração de que as relações socioculturais estabelecidas 

nas instituições de educação infantil reforçavam um movimento social que tem se 

destacado pela invisibilização das crianças.  

Entretanto, algumas provocações feitas durante o exame de qualificação e a 

retomada da pesquisa histórica acerca das imagens de crianças e das suas infâncias, 

predominantemente produzidas, levaram-nos a reconsiderar o intento inicial. Outras 

questões foram se apresentando e acabaram por definir as hipóteses e os objetivos 

que nortearam nossa investigação.  

Uma sociedade que se utiliza das suas instituições para perpetuar a dominação 

social precisa da existência concreta do Outro a ser dominado. Ao alimentar esse 

movimento, alimenta, também, processos que contribuem para a negação dos 

sujeitos, transmutados que são à condição de objetos comercializáveis. 

O cenário econômico-social que caracteriza a materialidade histórica em que 

as crianças se encontram em uma situação de visibilidade, entretanto, demanda que 

se considere a ambiguidade em que tal processo se dá.  

Do ponto de vista dos instrumentos socioculturais examinados na investigação, 

tanto os papéis assumidos pela Indústria Cultural quanto os processos interacionais 

estabelecidos nos contextos escolares de educação infantil, visibilidade e 

invisibilidade se correlacionam em um movimento que, do ponto de vista psicossocial, 

opera a favor de uma tendência de enfraquecimento da subjetividade infantil. 
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Apesar de agirem de maneiras distintas, já que a Indústria Cultural atua por 

meio da sedução e do convencimento e as relações sociais e culturais processadas 

no âmbito da escola de crianças operam, predominantemente, por meio de relações 

autoritárias, o conteúdo de ambas tem a mesma essência: a busca de adequação e 

enquadramento cego às normas instituídas.  

Por outro lado, enquanto construções sócio-históricas, as duas trazem em si o 

germe da contradição e, portanto, da possibilidade de resistência. Nas trilhas do 

pensamento benjaminiano, Kramer et al. (2002) destacam a forma como os pequenos 

atuam nesse quadro de resistências. Segundo a pesquisadora, a criança “[...] recria a 

história da barbárie, reconstrói com os destroços, refaz a partir das ruínas e estilhaços, 

refunda uma tradição cultural que parecia não indicar alternativas, faz história do lixo” 

(KRAMER et al., p. 2002, p. 273).  

 

A cena 9 nos apresenta uma das múltiplas faces da violência, ainda presente 

nos contextos escolares. Ao despertar o medo da repressão, a situação vivida por 

Mcqueen o colocou em uma dupla condição de invisibilidade. A primeira, quando os 

desenhos do pequeno, que retratavam os seus sentimentos de tristeza, foram 

rapidamente apagados diante da aproximação da professora. A segunda, quando foi 

posto para pensar nas coisas que vinha fazendo e, que segundo a educadora, fazia 

com que “todo mundo” estivesse perdendo a paciência com ele. 

A observação sistemática das situações vividas em diferentes espaços e 

atividades, permitiu-nos identificar as razões que levaram Mcqueen a ser repreendido 

quatro vezes em um período de duas horas.  

E o que ele fez para isso? O que toda criança sente necessidade de fazer: 

movimentar-se; brincar; sorrir e agir sobre o mundo. Todas as vezes em que se 

levantou, Mcqueen foi pegar lápis de cor ou canetinha em outras mesas e, sempre 

que isso acontecia com ele e com os outros, as crianças conversavam, negociavam 

os materiais, entendiam-se e se desentendiam em relação aos tempos e usos desses 

recursos.  

O anúncio da chegada do horário do parque fez com que os pequenos 

parassem as atividades que estavam desenvolvendo e muitos deles não tinham 

concluído suas produções. Observamos que algumas crianças pegaram giz de lousa 

na caixinha sobre a mesa da professora e, só então, desceram.  
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Quando chegaram ao parque, uma parte dos pequenos retomou seus 

desenhos, tendo como suporte, o chão e a parede. Diante da iniciativa que tiveram, 

pedimos que fizessem um autorretrato. Mcqueen foi um deles (imagem 15).  

Assim que percebeu que os colegas de turma estavam reproduzindo as 

“carinhas” (imagem 16) que a professora carimbava nas produções das crianças, o 

pequeno se pôs a fazer o mesmo (imagem 17). 

  

Imagem 15 – Autorretrato do aluno Mcqueen   

 

Fonte: Acervo da pesquisadora (2018). 

 

Imagem 16 – Carinha triste, desenho de Mcqueen      Imagem 17 – Carimbo da professora 

     

Fonte: Acervo da pesquisadora (2018).                              Fonte: Acervo da pesquisadora (2018). 

 

É possível perceber que, ao autorretratar-se, o pequeno o fez a partir de uma 

representação triste, sem lágrimas, mas também sem sorrisos. Ao reproduzir a 

carinha, diferente do carimbo da professora, havia lágrimas que escorriam pelo 

pequeno rosto. 

Não precisamos de muito esforço para perceber como essa criança estava se 

sentindo, como recebia o tratamento dado pela professora e, sobretudo, o medo de 
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ser enxergada por ela. Na tentativa de autopreservar-se, apagou os desenhos, antes 

que a educadora pudesse vê-los, colocando a si mesmo em uma condição de 

invisibilidade. 

Entretanto, o recurso buscado por Mcqueen não logrou sucesso. Ao perceber 

que apagara os desenhos, a professora aplicou a sentença: “Você vai ficar sentado 

ali, sozinho, sem dar um piu, enquanto seus colegas brincam”. 

Os momentos que se seguiram a tal determinação colocaram o pequeno em 

outra situação que, embora apresentasse uma forma diferente, reproduziu o mesmo 

conteúdo: a negação da sua subjetividade. 

A condição de pesquisadora da qual estávamos investidas, naquele momento, 

acabou por nos colocar na mesma situação do pequeno: ficamos os dois ali, um de 

frente para o outro, separados por um espaço por onde as crianças corriam 

freneticamente. Durante cerca de 15 a 20 minutos, nossa presença não foi percebida. 

Era como se não existíssemos. 

Esse cenário apontou para uma consideração acerca da invisibilidade ou não 

das crianças que nos levou a resgatar e a ressituar as produções de Postman (2012).  

Para esse autor, o cenário contemporâneo, marcado pela violência contra e 

entre as crianças, tem determinado o fim da infância. A invisibilidade infantil estaria, 

nessa perspectiva, inserida nesse processo de desaparecimento.  

Entretanto, ao assumirmos a infância como um construto histórico, assumimos, 

também, a defesa de que suas condições vão respondendo aos diferentes contextos 

que constituem a história da humanidade. 

Em uma sociedade que tem como elemento basilar a dominação social 

irrestrita, de todos os seus indivíduos, parece-nos razoável inferir que não se trata de 

uma destruição, especificamente da infância, e sim de um processo bem mais amplo, 

que se caracteriza pelo percurso de destruição da própria dimensão humana dos 

homens.  

No âmbito do objeto da presente pesquisa, interessa-nos os processos que 

corroboram para que as crianças sejam tornadas invisíveis em suas subjetividades.  

A situação vivenciada por Mcqueen revela um contexto onde esse processo de 

dessubjetivação se expressa por meio do poder e do controle exercido diretamente 

sobre o pequeno.  

Há de se considerar, entretanto, que, ao lado do controle, a supervalorização 

dos pequenos nos modelos em que tem sido constituída na contemporaneidade, 
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também opera a favor da dessubjetivação, apesar de fazer isso, não pelo viés da 

invisibilidade, mas pelo seu oposto.  

A questão que nos é apresentada por esse contexto coloca a discussão acerca 

da visibilidade ou não dos pequenos, diante dos elementos que se encontram nos 

bastidores e que têm orientado o jogo de luz e sombras ao qual as crianças têm sido 

submetidas.  

Esse mise en scène, que coloca os pequenos à meia luz, responde, 

maiormente, a necessidades e interesses que nem sempre coincidem com os que 

lhes são próprios. Reconfigura-se, dessa forma, a dinâmica da própria infância. Nela, 

fantasia, sonho e imaginação têm sido mediados por relações cada vez mais 

fetichizadas (MARCUSE, 1973). Nessa perspectiva, as crianças são visíveis e 

invisíveis ao mesmo tempo, estando a visão sobre elas condicionada às condições 

materiais determinadas pelos diferentes contextos econômicos e socioculturais.  

Mcqueen, que já havia sido colocado em uma situação de objeto, ao ser 

chamado de “Cavalo”, em função do seu jeito apressado de se descolocar, fora agora 

situado em uma condição de inexistência, quase que absoluta. A transparência 

assumida pelo garoto naquele instante sinalizava para um mecanismo que, do ponto 

de vista da constituição psíquica e social, exerce uma conotação perversa: a negação 

da sua condição de sujeito.  

Na órbita das relações socioculturais tecidas no espaço escolar destinado à 

educação de crianças, o que se revelou foi a presença do mesmo movimento de 

negação da subjetividade infantil que se vê na sociedade burguesa como um todo. 

Ratifica-se, portanto, as considerações de Adorno (2012) de que, apesar dos avanços 

alcançados pela sociedade contemporânea, ainda não fomos capazes de superar a 

barbárie47.  

As crianças, contudo, conseguem nos mostrar que a solidariedade, a rebeldia 

e a resistência constituem-se em possibilidades concretas de enfrentamento de uma 

realidade que, ao trazê-las à cena ou ao retirá-las dela, tem operado a favor da 

negação das subjetividades infantis.  

O olhar sensível de Kamile, que rompeu a invisibilidade a que estava submetido 

Mcqueen, demonstrou a força das experiências infantis como possibilidade de 

                                                 
47  Apesar de contrapor-se à definição dos conceitos por entender que tal procedimento acaba por 

esvaziá-los do sentido original, reduzindo-os a palavras vazias, Adorno (2012, p. 155), em um dos 
textos de educação e emancipação, apresenta uma breve descrição do conceito de barbárie.   
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reversão do fatalismo anunciado no princípio da cena e do estabelecimento de novos 

percursos relacionais (KRAMER, 2000).  

É, pois, a partir da perspectiva da resistência que experiências vivenciadas 

pelas crianças e apresentadas nas cenas 10 e 11 serão consideradas. 

 

Cena 10 – Olhos que falam 
 

Assim que entraram em sala, a professora pegou o monta-monta e pediu às 
crianças que sentassem nos seus lugares para brincar. Os pequenos 
rapidamente se arranjaram nas mesinhas. A professora observando a rapidez 
com que se organizaram, disse: 
– “Nã, na ni na não. Nem pensar. Vocês são bem danadinhos. Todo dia é a 
mesma coisa. Será que eu vou ter que repetir a mesma coisa, todo dia? Eu falei 
cada um no seu lugar. Esse aí é o lugar de vocês?” 
As crianças se entreolharam e continuaram nos mesmos lugares que haviam 
escolhido. A professora, por sua vez, em um tom mais alto insistiu: 
– “Eu já falei que é cada um no seu lugar. Eu não quero bagunça na hora da 
atividade”.  
– “Deixa eu ficá aqui, prof.” [Adriano] 
– “Por favor, prof., eu também quero fica aqui, com as minhas amiguinhas” [Mel]. 
Todas as crianças pediram “por favor, prof.”. Mas a professora não permitiu.  
Limãozinho chegou a colocar as mãos como se fosse fazer uma prece e foi 
ajoelhado até a mesa da professora, mas não convenceu.  
Voltaram todos aos “seus” lugares. Contudo, logo em seguida, os olhares se 
entrecruzaram e sem falar uma palavra, foram aos poucos trocando de mesas.  
Durante dois meses acompanhei o mesmo ritual: a professora insistindo em uma 
organização que lhe parecia mais adequada, e os pequenos driblando a 
imposição com a mesma estratégia. No mais absoluto silêncio, restabeleciam os 
arranjos de forma que pudessem sentar com os amigos mais próximos. 
Quando retornaram do recesso de julho, a educadora tentou, mais uma vez, 
impor a organização necessária para “manter a sala quieta e atenta na hora de 
fazer as atividades”. Por fim, viu-se vencida pela persistência dos pequenos: 
– “Cansei. Pra mim já deu. Eles são danados. Tô cansada de tanta rebeldia [...]. 
A gente tenta manter as coisas em ordem, mas a cada ano eles ficam piores”. 

 
Cena 11 – “Criança erra, criança é humano, também” 

 

Estava sentada escrevendo minhas observações, enquanto um grupo se 

divertia com as tintas no parque sonoro. Não consegui evitar que passasse pela 

minha mente, que provavelmente eles pintariam o Kraft (bem grande), iriam para 

a roupa do colega e terminariam no banco e na mesa de cimento. Como é difícil 

se despir da visão adultocêntrica e do papel de diretora escolar. Mas não fui a 

única a pensar nessa possibilidade... 

De repente, o Bruno gritou:  

– “Olha, Luli, tô fazendo uma arte igual a daquele homem lá (se referindo ao 

Picasso), tô pintando você aqui [...]”. 



107 

 

 

Coloquei o caderno de registro no canto e fui até as crianças. 

– “Essa sou eu?” – perguntei. 

– “É, você é mais bonita, mas eu não sei desenhá direito”. 

– “Está ótimo, Bruno, parece mesmo as pinturas do Picasso”. 

A professora, vendo que o pequeno havia desenhado na folha de papel e 

pintado a mesa correu pegar um balde de água e uma esponja.  

– “Você tá louco menino! Olha a sujeira que você fez! Sai, sai, que eu vou limpar. 

Era pra pintar só no papel e não na mesa. Com tanto papel e você me faz uma 

dessas!”. 

A ação da professora foi tão rápida que não consegui registrar a pintura feita na 

mesa, apenas a que fora produzida no papel (Imagem 18). 

Ao ver sua pintura indo, literalmente, água abaixo e diante da bronca recebida, 

Bruno mandou essa pérola: 

– “Eu sô criança, criança erra, criança é humano também”.  

Não se dando por vencido, ao subir com a turma, o pequeno passou por mim e 

disse: 

– “Depois eu faço você de novo, tá, Luli”. 

 

Imagem 18 – Luli desenhada pelo aluno Bruno 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora (2018). 

 

Os documentos institucionais produzidos pela Secretaria Municipal de 

Educação de São Paulo (SME/SP) e os elaborados pela própria escola, locus da 
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pesquisa,48 assinalam a necessidade de se construir uma educação que propicie 

condições para que as crianças possam desenvolver a autonomia. Desenvolvimento 

esse que aparece vinculado às múltiplas experiências dos pequenos.  

O percurso investigativo nos revelou, entretanto, o predomínio de uma 

ambiguidade que se caracteriza pela concomitância de movimentos sociorrelacionais 

que trafegam entre o enquadramento sistemático às normas instituídas e a resistência 

infantil.   

As respostas dadas pelos pequenos transitam entre a adaptação necessária e 

a contestação possível, produzindo, assim, formas de resistência ao instituído, o que 

inclui resistir à destituição da própria subjetividade. Esse percurso, entretanto, não é 

linear e apresenta, tanto do ponto de vista social quanto psíquico, momentos de 

avanços e retrocessos.  

Essa adaptação necessária corresponderia, na perspectiva adorniana, àquela 

que, regida por determinadas regras e valores, situa e orienta a vida humana em 

sociedade. Por outro lado, quando a adaptação serve para produzir, tão somente, o 

well adjusted people [pessoas bem ajustadas], torna-se o que existe de pior 

(ADORNO, 2012, p. 143-144).  

As crianças se comunicam por meio do corpo, dos gestos, dos risos, dos 

choros, dos olhares e dos silêncios. Falas que não precisam de sonoridade para 

serem capturadas por seus interlocutores, quando esses estão disponíveis à 

observação e ao diálogo. 

A articulação das crianças (cena 10) nos ajuda a perceber a potencialidade 

comunicativa que os pequenos estabelecem entre si e o seu uso como forma de 

organização e transgressão coletiva. O que a professora entendia como “rebeldia”, 

parece-nos mais próxima de uma transgressão que se fazia necessária, uma vez que 

os pequenos não viam sentido naquilo que ela propunha. Provavelmente essa falta 

de sentido se deva à forma diferenciada com que as crianças e a educadora 

entendiam a ideia de serem “danados” e “desordeiros”. 

Essa questão já havia aparecido na cena 3, momento em que os pequenos se 

mostraram em conflito diante do impasse que lhes ocasionou a decisão se eu era ou 

não “danadinha”. Tal impasse se deu porque as crianças não conseguiam resolver a 

                                                 
48  São Paulo (2006, 2013, 2015a, 2015b, 2015c, 2015d, 2016). 
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questão de eu ser adulta e ainda brincar. Provavelmente, essa dificuldade se deva ao 

fato de as crianças associarem o brincar à própria condição de ser criança.   

Para Benjamin (2002), a fantasia, o sonho, a transitoriedade das coisas e o 

redimensionamento temporal são alguns dos elementos que caracterizam a riqueza 

da desordem infantil.  

Nessa perspectiva, o pesquisador nos diz: 

 
“Pôr em ordem” significaria aniquilar uma obra repleta de castanhas 
espinhosas, que são as clavas medievais, papéis de estanho, uma 
mina de prata, blocos de madeira, os ataúdes, cactos, as árvores 
totêmicas e moedas de cobre, que são os escudos [...]. (BENJAMIN, 
2002, p. 107).  
 

O conflito entre o querer da criança e o dos adultos reflete, não apenas a 

dificuldade que os pequenos encontram em serem ouvidos (cenas 7 e 8), como a 

permanência de uma concepção empírica que os toma como tábulas rasas. Ainda 

aprisionada à lógica do vir-a-ser, tal concepção nos permite compreender o 

posicionamento da professora com Adriano, ao lhe impor a cenoura sob a alegação 

de que “você não tem que querer” (cena 8).   

Na mesma direção, seguem os embates explicitados nas cenas 10 e 11. 

Também nelas, o desejo dos pequenos e a manifestação das suas experiências são 

tolhidos em nome da preservação da ordem.   

Em meio ao cerceamento a que estão expostos, a indignação e a teimosia dos 

pequenos afloram como resposta à severidade do controle do adulto (BENJAMIN, 

2012, p. 130), constituindo-se em elementos fundamentais às experiências infantis. 

A indignação e a teimosia de Bruno (cena 11) foram, por ele, postas em cena 

tanto na justificativa do “erro” de ter pintado a mesa quanto na promessa de nos 

presentear com uma nova pintura. Ao lembrar a professora que ele é uma criança e 

que como tal também tem direito de errar, o pequeno manifestou os sentimentos que 

naquele momento o tomavam. Apesar de fazerem uso de outra forma de 

comunicação, a reorganização dos lugares a serem ocupados por cada criança (cena 

10) explicitou a potencialidade e a capacidade de transgressão dos pequenos.  

A transgressão dos pequenos pode ser pensada a partir da especificidade das 

experiências por eles produzidas. Ao se relacionarem com o mundo cultural, os 

pequenos o fazem a partir do seu próprio universo (BENJAMIN, 2002, p. 77-78). Na 
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intersecção que estabelecem entre eles, as crianças vivenciam experiências que lhes 

possibilitam reinterpretar e reinventar o universo do adulto.  

Enquanto construções objetivas e subjetivas, as experiências infantis nos 

dizem muito sobre o que pensam, como pensam e como agem as crianças. Um pensar 

e um agir que se destaca pela denúncia da realidade instituída e pelo anúncio de 

novas possibilidades de reescrevê-la.  

Para Benjamin (2002, p. 23), o adulto tem dificuldades de olhar para as 

experiências infantis, porque a sua experiência tem se degenerado, em meio a uma 

racionalidade cada vez mais técnica e instrumental. Ao destituir da experiência 

humana a sensibilidade e a sua dimensão individual e coletiva que mutuamente a 

caracteriza, essa experiência é objetificada, transformando-se em mera vivência.  

Ao ter sua linguagem cada vez mais capturada pela lógica do progresso e do 

consumo e suas experiências reduzidas a vivências, o adulto acaba por ter 

intensificadas suas dificuldades em olhar para as experiências infantis, o que, do 

ponto de vista sociorrelacional, tem como consequência o “[...] empobrecimento do 

diálogo entre gerações uma vez que, se o adulto esquece a criança que foi, a relação 

que estabelece com as crianças com as quais convive tende a se pautar na premissa 

da exterioridade” (PEREIRA, 2012, p. 44).  

Na mesma direção, Kramer (2000), ao retomar o percurso de Benjamin, 

salienta os perigos que a perda da narrativa traz à experiência humana: 

 
Tomamos de empréstimo a denúncia feita pelo filósofo sobre a perda 
da capacidade de narrar em consequência do definhamento da 
experiência do homem moderno. Estudamos a distinção que 
Benjamim estabelece entre vivência (reação a choque) e experiência 
(vivido que é pensado, narrado): na vivência, a ação se esgota no 
momento de sua realização (por isso é finita); na experiência, a ação 
é contada a um outro, compartilhada, tornando-se infinita. Esse caráter 
histórico de permanência, de ir além do tempo vivido, tornando-se 
coletiva, constitui a experiência.  
 

A captura da linguagem do adulto pelo universo da técnica e do consumo tem 

provocado o esvaziamento do seu sentido original: a possibilidade de soltura dos 

indivíduos do encarceramento a que estão submetidos pela lógica do capital. Ao 

mesmo tempo em que esse esvaziamento opera a favor da dominação cultural, 

celebra ainda mais o afastamento entre adultos e crianças.  

Esse afastamento fomenta o caráter de isolamento e solidão a que os homens 

têm se submetido, bem como influencia as relações entre eles estabelecidas. Do 
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ponto de vista do nosso objeto, esse contexto ratifica as relações estabelecidas com 

as crianças, balizadas pela dialética da visibilidade-invisibilidade.  

A despeito das inúmeras limitações das interações tecidas no cenário escolar 

entre adultos e pequenos, torna-se imprescindível trazer à cena as possibilidades que 

esse locus propicia às relações socioculturais produzidas, sobretudo, entre as 

crianças.  

O olhar que têm de si e dos seus pares são reveladores e são constantemente 

postos em jogo pelos pequenos. Um olhar que apesar de se deparar com os limites 

dos jeitos de ver as crianças dos adultos permanece ali, possibilitando, mesmo que 

no âmbito do gueto da infância (PEREIRA; SOUZA, 1998), uma forma particular de 

diálogo e do compartilhamento de experiências formativas. 

As considerações de Pereira e Souza (1998) e as narrativas produzidas pelas 

crianças por intermédio de diferentes formas de expressivo-comunicativas nos 

revelaram cenários complexos que intercruzam a cotidianidade escolar e a não 

escolar.  

Apesar dos limites da presente pesquisa e da especificidade do seu objeto, 

vimo-nos forçadas a alargar nossas considerações para além do universo institucional 

da escola de educação de crianças. Nessa direção é que situamos o papel das 

famílias na contemporaneidade e sua relação com a construção da subjetividade 

infantil, tendo como questão nodal a escuta das crianças. 

        

4.3.3 O que nos dizem as crianças? 

                       

Ao longo da pesquisa procuramos lançar mão de diferentes formas de olhar e 

escutar os pequenos. Nesse sentido, ao lado da observação participante, os 

desenhos, as brincadeiras e as rodas de conversa nos serviram de subsídios para 

compor a presente tese. 

Ao solicitar às crianças que se representassem, nosso intuito era perceber 

como elas enxergam a si próprias de forma que tal visão pudesse ser confrontada 

com a imagem que os adultos têm delas.  

De igual maneira, ao pedir-lhes que desenhassem o que mais gostavam de 

fazer, nosso objetivo era identificar as aproximações e os distanciamentos existentes 

entre os quereres infantis e os quereres que os adultos lhes atribuem.         
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Nossa expectativa era de que as crianças se retratassem como flores, 

animaizinhos, heróis ou mini-adultos. Tal expectativa se baseava em três 

pressupostos: a) a faculdade mimética49 apresentada pelos pequenos; b) o poderio 

da Indústria Cultural e seus mecanismos de enquadramento; c) as nomeações que 

foram atribuídas às crianças por professoras e ATEs, que seguiam padrões vinculados 

aos elementos da natureza.  

Que pesem os mecanismos que operam a favor da negação da subjetividade 

infantil, as crianças nos demonstram os limites de tais instrumentos que, por mais 

aperfeiçoados que sejam, não conseguem capturá-las em sua integralidade. Há, 

sempre, o que escapa aos princípios da dominação plena. No caso dos pequenos, a 

própria forma como reelaboram suas infâncias e nelas mantêm vivos os sonhos, as 

fantasias, a criatividade e a imaginação.  

Os gráficos 1, 2 e 3 trazem os dados levantados a partir dos desenhos e da 

roda de conversa realizada com as crianças. Os demais (gráficos 4, 5 e 6) tomaram 

como base o projeto político-pedagógico (PPP) da EMEI e uma conversa tida com os 

familiares dos pequenos (gráfico 7). 

  

 

Gráfico 1 – Como nos vemos? 

 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2018). 

 

 

 

                                                 
49  Cf. Benjamin (2014). 

Heróis e carros Crianças

(24);89%

(03); 11%
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Gráfico 2 – O que mais gostamos de fazer?50 

    

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2018). 

 

Gráfico 3 – Com quem mais brincamos? 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2018). 

 

Em fevereiro de 2018, a EMEI realizou uma série de ações cuja finalidade era 

promover um estudo da realidade local. Dentre essas ações, um questionário com 27 

questões foi enviado às famílias. Uma das indagações dizia respeito ao que 

seus(suas) filhos(as) mais gostavam de fazer (gráfico 4), a outra objetivava saber se 

as famílias têm o hábito de saírem juntas (gráfico 5) e, finalmente, para onde vão 

quando saem juntos (gráfico 7). 

De posse desses dados, realizamos uma roda de conversa com os pais dos 

pequenos do 5º Estágio A. Buscou-se com essa dinâmica checar algumas 

                                                 
50 O gráfico 2 apresenta as brincadeiras mais indicadas pelas crianças. 

Amarelinha Bola Casinha Gira-gira Pega-pega Outros

(19) (17)

(15)

(17)(17)

(18)

Coleguinhas da escola Irmãos e primos

(3); 11%

(24);89%
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informações obtidas por meio do questionário e compreender o que pensavam os pais 

acerca dos quereres das crianças.  

Gráfico 4 – O que a criança mais gosta de fazer? 

 

Fonte: Projeto Político-Pedagógico (2018). 

Narrativa 1 

As crianças de hoje são muito desenvolvidas. Elas não querem mais saber de 

brincar com qualquer coisa. Elas gostam de celular, de tablete, de joguinhos 

eletrônicos e desenhos. O Caíque só quer saber de celular. Acho que ele só brinca 

de outra coisa quando tá na escola porque é obrigado. É bom a criançada poder 

usar essa tecnologia de hoje, assim aprendem a lidar com ela desde cedo. (Relato 

da mãe de Caíque durante conversa sobre o que o filho mais gosta de fazer). 

 

Narrativa 2 

A Kamile adora passear, adora ir no shopping. É bem mocinha, já. Gosta de 

maquiagem, de roupa de marca, precisa vê. Nem sempre eu consigo comprar 

tudo o que ela quer, mas sempre que dá, faço os gostos dela. A gente adora 

usar roupa igual, sabe. Ah, se fosse assim quando eu tinha a idade dela. 

Naquela época não dava, parece que as coisas eram mais difíceis. Hoje, já que 

eu posso, faço tudo pela minha filha. (Relato da mãe da Kamile durante 

conversa sobre o que a filha mais gosta de fazer). 

 

Narrativa 3 

A gente sai junto sempre que dá... a gente vai almoçar fora, passear um pouco. A 

gente vai sempre no shopping, na casa da minha mãe. O Davi não gosta muito de 

sair, não. Se deixar ele quer ficar em casa o tempo todo na televisão. Eu e o pai 

dele, a gente fica controlando. Não dá pra ficar na frente da TV o dia inteiro. Tenho 

que fica policiando o uso do celular, também. Só deixo ele brincar no celular duas 

53%
34%

5%
4% 4%

Brincam no celular Assistem desenho
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horas por dia. Acho que as crianças de hoje são todas assim, antenadas. (Relato 

da mãe do Davi durante conversa sobre o que o filho mais gosta de fazer). 

 

Gráfico 5 – A família costuma sair junta? 

 

Fonte: Projeto político-pedagógico (2018). 

 

Gráfico 6 – Aonde a criança e a família vão? 

 

Fonte: Projeto político-pedagógico (2018). 

         

O cenário onde 42% das famílias vão com os filhos e filhas (ao shopping) nos 

instigou a saber quais as atividades mais desenvolvidas nesses ambientes e o que 

pais, mães e avós pensam sobre como as crianças veem esses passeios (gráfico 7): 

 

83%

8%

6%
2% 1%

Sim Não respondeu Não Às vezes Mais ou menos

Casa dos avós Casa de parentes Cinema

Igreja Praia Parques

Shopping Vários lugares Não respondeu
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Gráfico 7 – O que a família faz no shopping? 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2018). 

 

Em uma tese que tem como objeto a construção da subjetividade infantil e que 

toma as relações socioculturais como mediadoras dessa construção, as concepções 

de criança e de infância, hegemonicamente, tecidas e as imagens delas decorrentes 

se constituem em ponto de partida para a compreensão dos elementos que podem 

contribuir tanto para o fortalecimento dessa subjetividade quanto para a sua negação. 

A escola de educação de crianças, nesse contexto, assume lugar privilegiado, 

sobretudo quando os pequenos ali permanecem oito horas por dia. Essa escola, 

entretanto, demanda ser pensada à luz das contradições da sociedade que a idealizou 

e que a tem mantido. Nesse sentido, constitui-se em um campo social onde diferentes 

individualidades se inter-relacionam, mediatizadas por um contexto sócio-histórico 

muito mais amplo e complexo. 

As cenas aqui trazidas retratam as ambiguidades e as contradições que esse 

campo apresenta, o que subentende a existência de limites, considerados aqui como 

elementos que corroboram para a negação da subjetividade infantil e de 

possibilidades que se expressam tanto nas resistências produzidas pelos pequenos 

quanto na própria essência da escola. 

Ao lado das instituições escolares infantis, o papel das famílias se constitui 

como fundamental no percurso de subjetivação dos pequenos. As instituições 

(18); 29%

(22); 36%

(12); 19%

(10); 16%

Fazer compras

Comer
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familiares, tal como as escolares, configuram-se em campos sociais demarcados por 

ambiguidades e contradições (HORKHEIMER; ADORNO, 1956, p. 133).  

Para os frankfurtianos, a família apresenta um duplo caráter social que se 

expressa tanto pela tendência de negação do “elemento irracional e natural-

espontâneo” como pela tendência de se constituir como refúgio das individualidades: 

 
[...] a família está submetida a uma dinâmica de caráter duplamente 
social. Por um lado, a crescente socialização – “racionalização”, 
“integração”, de todas as relações humanas na sociedade de troca 
plenamente desenvolvida – tende a comprimir e a negar ao máximo o 
elemento irracional e natural-espontâneo, desde o ponto de vista da 
sociedade, no ordenamento familiar. Por outro lado, o desequilíbrio 
entre o indivíduo e as forças totalitárias da sociedade intensifica-se de 
tal modo que, com frequência, o indivíduo é coagido a procurar uma 
espécie de refúgio, recolhendo-se em microgrupos do tipo da família, 
cuja persistência autônoma parece incompatível com o 
desenvolvimento geral. (HORKHEIMER; ADORNO, 1956, p. 133). 
 

 

Dessa forma, ao mesmo tempo em que a instituição familiar é vista como um 

elemento social de enfrentamento das amarras produzidas pela sociedade capitalista, 

é também concebida como um dos seus alicerces, o que a leva a compactuar com os 

processos de negação da subjetividade infantil tecidos por tal modelo social e 

econômico: 

 
Depois da abolição do trabalho infantil, a infância – no sentido do 
século XIX, isto é, o mundo de lembranças para onde a nostalgia nos 
chama – tornou-se temporalmente possível a todos. Hoje, ela foi 
liquidada a todos, da mesma maneira que tinha nascido 
historicamente; e nas fotografias dos mais pequenos vemos rostos de 
crianças “velhas” e sem sonhos. O momento específico de renúncia 
pessoal que hoje mutila os indivíduos e impede a individuação, não é 
a proibição familiar, ou não o é inteiramente, mas a frieza, a 
indiferença, tanto mais penetrante quanto mais desagregada e 
permeável a família se torna. (HORKHEIMER; ADORNO, 1956, p. 
143). 
 
 

Ao considerar a historicidade da infância e as diferenças por ela assumidas ao 

longo dos séculos XIX e XX, Horkheimer e Adorno (1956) acabam por reforçar o 

caráter de continuidade de uma imagem hegemônica de criança que se revela nos 

“rostos de crianças ‘velhas’ e sem sonhos”. 

Apesar de os autores, possivelmente, referirem-se às crianças que viveram os 

horrores do nazismo, não foram apenas elas a apresentarem faces “envelhecidas” e 

“ausência” de sonhos. Enquanto nossas crianças forem concebidas como protótipos 
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do adulto que um dia se tornarão, seus rostos continuarão envelhecidos em um nítido 

processo de adaptação cega aos padrões sociais instituídos.  

Do ponto de vista dos seus sonhos, o que está em pauta aqui não é a 

capacidade imaginativa dos pequenos e sim os impedimentos a que têm sido 

submetidas de terem seus sonhos validados. Validação essa que tem sido submetida 

às necessidades, desejos e aspirações tecidas pelos adultos e projetadas sobre os 

pequenos. Nessa direção, mais uma vez, o papel da Indústria Cultural, enquanto 

produtora e fomentadora das necessidades, ditas infantis, faz-se presente. 

Os desencontros expressos pelas expressões das crianças acerca de quem 

são (desenhos 19, 20, 21) e do que gostam de fazer (desenhos 22, 23, 24) em relação 

à forma como as famílias consideram seus quereres (gráfico 4), ratificaram o que a 

pesquisa como um todo nos revelou: as crianças, apesar de usarem múltiplos canais 

de expressividade e comunicação, travam um diálogo solitário com os adultos.  

As produções a seguir (imagens 19 a 21) e as narrativas 4, 5 e 6 trazem as 

respostas dos pequenos à solicitação que lhes fora feita de produzirem um desenho 

de si mesmos: 

             

Imagem 19 – “Eu”                         Imagem 20 – “Eu”                       Imagem 21 – “Eu”  
(Cauã, 2018)                                 (Mel, 2018)                                 (Porco, 2018) 

     

Fonte: Acervo da pesquisadora (2018). 
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Narrativa 4 

Eu sou uma menina bem bonita. Gosto de brincá de casinha, no gira-gira. Eu 

gosto de tudo, Luli. (Mel, sobre ser criança).  

 

Narrativa 5 

Eu sô criança, ué! Eu não sô grande, ainda. Por isso eu sô feliz. A prof. diz que 

eu pareço um porco, mas eu sô um menino. (Porco, sobre ser criança e ser 

feliz). 

 

Narrativa 6 

Eu sô pequeno e magro. Toda criança é pequena. Eu só vô sê grande quando 

eu for igual o meu pai, ele é bem grandão. Ele só ficô grandão quando cresceu 

e virô gente grande. (Cauã, sobre ser pequeno e ser criança). 

 

Nas imagens 22 a 24 e nas narrativas 7 a 9 é possível observar algumas 

situações, expressas no gráfico 2, onde as crianças destacam suas preferências: 

 

Imagem 22 – Meus amiguinhos e eu no parque de areia. Desenho de Kamile 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora (2018). 

 

Narrativa 7 

O que eu mais gosto de fazê na minha vida é brincá, brincá e brincá. Eu queria 

brincá toda hora. Eu prefiro brinca com as minhas amiguinhas e com os meus 

amigos, também. É bemmm mais divertido [...]. Eu fiz o parque de areia porque 

é o lugar do mundo que eu mais gosto e eu coloquei o Caco no balanço porque 
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ele gosta do balanço e do trepa-trepa. (Kamile, sobre o que mais gosta no 

mundo). 

 

 

Imagem 23 – Jogo de bola e amarelinha. Desenho de Caíque 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora (2018). 

 

Narrativa 8 

Aqui eu tô com os meus colegas jogando bola, eu amo jogá bola. Depois a gente 

vai brincá de amarelinha. Tem que se bom pra brincá de amarelinha. Eu sô muito 

bom. Eu já sei pulá com um pé só [...]. (Caíque comentando seus desenhos). 

 

Imagem 24 – Minha self. Desenho de Davi 
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Fonte: Acervo da pesquisadora (2018). 

 

 

Narrativa 9 

Eu desenhei a minha “self” junto com o Pedro, com a Larissa, com a Rafa e a 

Sabrina. É porque eles são meus amigos e eu gosto muito de fica com eles. Eu 

fiz a “self” da gente brincando na escola, tava todo mundo feliz porque tava todo 

mundo junto. (Davi falando sobre sua “self”). 

            

As contradições entre a forma como as crianças se percebem e o que lhes 

agrada frente às imagens e “quereres” sobre elas tecidas, tal como apresentadas no 

confronto entre o que dizem os pequenos (desenhos 19 a 24 e relatos 3 a 5) e o que 

pensam seus pais (gráfico 4 e relatos 4 a 6), demonstram a condição de assolamento 

das relações estabelecidas entre adultos e crianças.   

Rita Marisa R. Pereira e Solange Jobim e Souza (1998, p. 39) sublinham que 

tal situação demarca uma realidade onde as relações se encontram em ruínas. 

Entretanto, consideram as pesquisadoras, 

 
[...] se pensarmos dialeticamente esse arruinamento da relação 
adulto/criança, encontramos ali presente também a origem de um 
diálogo que se apresenta em germe, na capacidade da criança em 
tornar-se tradutora, para o adulto, de linguagens que ele próprio 
construiu. Nesse diálogo feito em desvio, a possibilidade de um 
encontro (um tanto desencontrado) das diferentes temporalidades e 
linguagens que constituem a criança e o adulto, bem como a de 
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construção de um conhecimento pautado eticamente no princípio da 
alteridade. (PEREIRA; SOUZA, 1998, p. 39).  
 
 

Dessa forma, por mais danificadas que estejam as relações sociais tecidas 

entre crianças e adultos, os avanços são sempre possíveis. Segundo Souza (1996), 

a base dessas possibilidades encontra-se no resgate do diálogo do adulto consigo 

mesmo, com seu passado, com a criança que foi. Perspectiva essa que nos parece 

apontar os caminhos para a retomada da sensibilidade e da dimensão coletiva da 

experiência do adulto.  

O olhar e a escuta dos pequenos nos demonstraram que, apesar de todas as 

ambiguidades que possui, a escola de educação infantil assume um papel privilegiado 

na constituição da subjetividade infantil, sobretudo em função do caráter de locus de 

encontro entre as crianças e delas com suas infâncias.  

Com o encurtamento dos espaços para o brincar e para o compartilhamento de 

experiências socioculturais, a escola de crianças pode apresentar possibilidades reais 

de múltiplas experiências por parte dos pequenos. Nessa perspectiva, tal como a 

família (HORKHEIMER, 1983), a instituição escolar, ao mesmo tempo em que opera 

a favor da integração heteronômica, carrega em sua essência a promessa da 

emancipação.  

Entretanto, se essa promessa, tal como assinalaram Horkheimer e Adorno 

(1985), não se efetivou, os caminhos de transgressão criados pelas crianças 

dificilmente poderiam ser negados. Esses têm sido percorridos pelos pequeninos que, 

no confronto entre a adaptação totalizante e a heteronomia, produzem a adaptação 

necessária e a autonomia possível.  

Dessa forma, as trilhas percorridas pela subjetivação infantil só podem ser 

compreendidas à luz da negatividade dialética que caracteriza as relações 

socioculturais. Ao ter sua individuação negada, as crianças constroem, no interior da 

própria negação, ações de subversão e resistência. É no tensionamento entre o negar 

e o resistir que as subjetividades infantis vão sendo constantemente construídas, 

desconstruídas e reconstruídas.  

Nesse percurso de construção-desconstrução-reconstrução, os pequenos se 

mostram tradutores dos contextos sociais que nós, adultos, muitas vezes já não 

conseguimos enxergar.  

É nessa perspectiva que a cena 12 é situada.                



123 

 

 

 

Cena 12 – “Não tem dinheiro prá compra besteira, só comida”  

Estava observando as crianças brincando de casinha, em um determinado ponto, 

Larissa me convidou para participar do jogo, mas adiantou logo qual seria o meu 

papel:  

– “Você vai se filhinha e eu a mamãezinha”.  

– “E o que a mamãezinha faz, Larissa?” 

Com a mãozinha na cintura disse: 

– “Compra comida, faz comida, cuida do bebê e dos filhinhos”. 

– “Você vai sê a filhinha mais grande e vai ajuda a cuidá do bebê”. 

Lucas assumiu o papel de pai e começou a colocar a mesa, com os pratinhos, 

garfinhos e copos. A mamãe estava no fogão preparando o almoço. Quando 

terminou, levou a refeição até a mesa e serviu todo mundo. 

Manu que fazia o papel de bebê perguntou o que tinha prá comer. Larissa com uma 

entonação de voz bem forte disse:  

– “Fica quieta, bebê não fala!” 

Girassol, a filha do meio, perguntou à mãe: 

– “Mamãezinha, essa comidinha você pegó na horta?” 

A mamãe ficou por algum tempo calada e em seguida respondeu, bem baixinho, 

como se estivesse falando consigo mesma: 

– “Não!”.  

Subitamente levantou, olhou-nos e deu as ordens da casa: 

– “Luli, você cuida do bebê e você, pai, cuida da casa. Eu vô no mercado compra 

comida”. 

O pai levantou e disse: 

– “Eu vô lavá a loça, meu bem” [não segurei o riso].  

A mãe me fuzilou com o olhar, como quem dizia: “tá rindo do quê?”  

Antes de sair, pegou uma carteira, “contou” o dinheiro, penteou o cabelo e disse: 

– “Sem bagunça, eu volto já”. 

Manu, a outra filha gritou: 

– “Mamãezinha, traz um doce bem grande prá mim?” 

A mãe já na “porta” respondeu: 

– “Já falei que não tem dinheiro prá comprá besteira, só pra comprá comida”. 

Manu, bem baixinho, disse: 

– “A mãe é mais poderosa que o pai, né?”  

Girassol que, aparentemente, estava distraída respondeu: 

– “O dinheiro é dela, ué. Ela é que trabalha [...]”. 

– “É” – respondeu Manu. 

 

A cena em questão (12), tal como as que a precederam, confere-nos um leque 

de possibilidades de análise. Pautamo-nos, entretanto, no que as crianças falam 
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acerca do mundo sociocultural que lhes é dado a conhecer e os percursos, por elas 

criados, para compreendê-lo e reinventá-lo.  

Larissa, ao organizar a brincadeira proposta, definiu de imediato os papéis que 

cada um deveria assumir, cabendo a ela o protagonismo. O jogo simbólico51 se 

constituiu, nesse contexto, em mediador entre a realidade e a fantasia. Por meio dele, 

os pequenos narram suas percepções acerca da realidade e a reorganizam 

simbolicamente.  

No jogo, experiência e linguagem são postos em cena e, ao se inter-

relacionarem, estabelecem uma ponte entre a fantasia e a realidade (BOMTEMPO, 

1999, p. 67), atuando tanto na esfera psíquica quanto social. 

 No âmbito psíquico, o “faz de conta” permite aos pequenos lidar com os 

desafios concretos que a realidade objetiva lhes impõe. Dialeticamente, tratam com 

as perdas e com a recuperação; com as dúvidas e as soluções; com os medos e as 

superações (BOMTEMPO, 1999, p. 67). No confronto entre os opostos, vão 

construindo suas subjetividades.  

Segundo Corsino (2009, p. 22),  

 
A criança colecionadora, caçadora, que na sua brincadeira transgride 
a ordem, transformando tudo, se esconde, se perde, se acha, se 
mimetiza. É gente, bicho, planta, fantasma, gigante, herói. No jogo 
infantil, o espaço de ser e de criar em plenitude, reside no encontro 
com a magia da linguagem [...].  
 

  Em meio a essa magia, as crianças não apenas reinterpretam e reinventam o 

mundo, como também rompem com a dimensão puramente cronológica do tempo. 

Ontem, hoje e amanhã se aproximam e se distanciam em um descontínuo 

entrecruzamento. 

 Nesse percurso, os pequenos assumem papéis sociais e vivenciam situações 

que só lhes é permitido viver no mundo representado. Por meio deles, exercitam a 

imaginação criadora que, segundo Dias (1999, p. 52), vincula-se à capacidade de 

representação do real. 

Para a pesquisadora, “Representar é dar forma às experiências humanas 

significativas; é reapresentar, tornar novamente presente, presentificar vivências que, 

por sua importância, merecem ser permanentemente lembradas” (DIAS, 1999, p. 51). 

                                                 
51  Optamos por usar os termos jogo simbólico e faz de conta como sinônimos, seguindo a sugestão 

de Bomtempo (1999, p. 58).  
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O imaginário, nessa perspectiva, não se confunde com o real, mas atua como 

importante elemento para a sua compreensão. O “tornar novamente presente”, que 

pontua Dias (1999, p. 52), remete-nos às considerações de Benjamin (2014, p. 270-

271) acerca da necessidade das crianças de repetirem suas experiências, sobretudo 

as vivenciadas no âmbito da brincadeira.  

Para o ensaísta, a experiência infantil é sempre profunda e remete 

insaciavelmente à repetição e ao retorno:  

 
“Tudo se arranjaria, /Se pudéssemos fazer duas vezes as coisas” – a 
criança age segundo esse pequeno ditado de Goethe. Apenas que 
para ela não bastam duas vezes, mas sempre de novo, cem e mil 
vezes. Não se trata apenas de assenhorar-se de experiências terríveis 
e primordiais pelo amortecimento gradual, pela invocação propositada, 
pela paródia; trata-se também de saborear, repetidamente, do modo 
mais intenso, as mesmas vitórias e triunfos. [...]. A criança a recria, 
começa, sempre tudo de novo, desde o início. Talvez seja essa a raiz 
mais profunda do duplo sentido da palavra alemã Spielen [brincar e 
representar]: repetir o mesmo seria o seu elemento comum. A 
essência da representação, como da brincadeira, não é “fazer como 
se”, mas “fazer sempre de novo”, é a transformação em hábito de uma 
experiência devastadora. (BENJAMIN, 2014, p. 270-271). 

 

Tal como postula Benjamin (2014, p. 270), na brincadeira, ao repetir uma 

situação, os pequenos não apenas dela se apropriam, como também lhe atribuem 

novos significados. Nesse percurso, constroem possibilidades de lidar com a 

realidade.  

Na cena 12, o diálogo estabelecido entre a “mamãe” e uma das filhas (Girassol), 

foi fundamental para provocar a reflexão de Larissa. Ao ser perguntada se a comida 

vinha da horta, a pequena ficou, por alguns segundos, calada. Girassol, 

provavelmente, referiu-se às frutas, legumes e saladas que as crianças plantam na 

horta da escola. Contudo, ao se colocar como mãe e dona de casa, Larissa se viu 

diante da necessidade de refletir acerca do papel que tinha assumido e da realidade 

existente fora dos muros da EMEI.  

À resposta, seguiram-se as determinações da mamãe: arrumou-se, contou o 

dinheiro e estabeleceu as tarefas da família. A observação de Manu, de que a “mãe é 

mais poderosa que o pai” e a explicação de Girassol de que o dinheiro é da mãe 

porque é ela “que trabalha”, justificando assim sua posição de comando, fala-nos 

sobre a realidade econômica de muitas famílias onde a mulher tem assumido a 

manutenção financeira da casa. 
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 A percepção que os pequenos têm dos contextos socioculturais e econômicos 

é reveladora. Manu, em um dos seus desenhos (imagem 25) produzidos nos chamou 

a atenção pelas expressões faciais e pelos planos em que dispôs suas “personagens”. 

As narrativas da pequena acerca dos contextos econômico e sociocultural em 

que vive e a sensibilidade com que olhou para ele, além de comunicar uma dada 

realidade, expressa sua condição histórica concreta, que em muito a diferencia (e as 

demais crianças) das tradicionais imagens de inocência e ingenuidade que, ainda, 

subsistem nas concepções que as tomam de forma abstrata e heteronômica. 

 

Imagem 25 – A pesca. Desenho de Manu 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora (2018). 

 

Ao explicar a situação retratada, a pequena demarcou sua condição de 

indivíduo histórico-social: 

 
Narrativa 10 

Umas pessoas foram saí prá pescá. O meu pai foi no carro dele, só que tem 
pessoa que ficô fora do carro porque não dava prá colocá dentro dele. Aí essas 
pessoa foram pescá a pé e elas tavam muito feliz. Só que tem pessoa que tava   
triste e chorano porque tava fora do carro. E tem pessoa que tá chorano porque 
tem que saí do bairro e elas gostam de morá lá no bairro onde fica minha casa, 
mas aí vem a polícia e tirou elas de lá. Aí, elas não têm onde morá [pausa], 
coitadas, dá vontade de chorá. (Manu). 

 

A percepção e a solidariedade das narrativas da Manu confirmam a importância 

da escuta das crianças. O contraste social apresentado pela pequena e as 

discrepâncias entre o choro dos que teriam que ir para a pescaria a pé e o dos que 
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estavam sendo despejados de suas moradias; além de demonstrarem as contradições 

sociais existentes, revelaram, também, a importância atribuída pela pequena à 

situação vivida por aqueles que tinham perdido muito mais do que uma carona...  

As linguagens usadas pelos pequenos, não apenas falam de uma dada 

realidade, como também desvelam a interpretação que dela fazem. Para Benjamin 

(2002, p. 103), a linguagem infantil, ainda não totalmente capturada e adequada aos 

modelos sociais existentes, expressa a ousadia da criança. 

Nessa ousadia, Gagnebin (1994, p. 103) nos diz:  

 
[...], a criança não manifesta medo, pelo contrário, o desejo de 

exploração predomina como se soubesse, confusamente, que só 
poderá se reencontrar se ousar perder-se. É, pois, na desconstrução 
do tempo contínuo que a criança pode ousar ser “sujeito” hoje, 
desatando-se dos fetiches da modernidade que insiste em aprisioná-
las num “vir-a-ser”. 

 
 

Nessa perspectiva, ao ousarem, os pequenos nos falam, tanto do mundo que 

lhes é dado a conhecer quanto de si mesmos. Comunicam-nos os limites que lhes são 

impostos, os elementos que atuam na negação das suas subjetividades e os 

caminhos que trilham no enfrentamento desse percurso (BENJAMIN, 2002, p. 72).  

Tal como postula Gagnebin (1997, p. 182), os pequenos nos comunicam 

verdades que conseguem enxergar graças às particularidades que sua condição de 

criança lhes confere: 

 
[...] a verdade política da presença constante dos pequenos e dos 
humilhados, simplesmente, porque ela mesma, sendo pequena, tem 
outro campo de percepção; ela vê aquilo que o adulto não vê mais, os 
pobres que moram nos porões cujas janelas beiram a calçada, ou as 
figuras menores na base das estátuas erigidas pelos vencedores. 
 
 

As manifestações das crianças, ao retratarem as possibilidades da escola 

enquanto locus das múltiplas experiências e expressividades, revelam do ponto de 

vista da individuação infantil os embates e os encontros “[...] entre subjetividades em 

constante formação” (OLIVEIRA, 2011, p. 73). 

Nas experiências que vivenciam e nas narrativas que produzem, os pequenos 

desvelam o seu desajustamento em relação a um modelo social que se mantém por 

meio da dominação social.  
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Esse desajustamento, segundo Pereira e Souza (1998, p. 35-36), permite-lhes 

serem vistas, alegoricamente, como atores que detêm a possibilidade de desencantar 

o mundo que se alicerça na razão instrumental. 

Para Pereira e Souza (1998, p. 35-36), 

 
A incapacidade infantil de não entender certas palavras e manusear 
certos objetos dando-lhes usos e significações ainda não fixadas pela 
cultura nos faz lembrar que tanto os objetos como as palavras estão 
no mundo para serem permanentemente ressignificados por nossas 
ações.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A questão que nos moveu na pesquisa que deu origem à presente tese partiu 

da necessidade de compreender como as relações socioculturais tecidas nas escolas 

de educação de crianças interferem na construção da subjetividade infantil. A hipótese 

central que direcionou nosso estudo pautou-se no entendimento de que tais 

instituições se constituem em espaços privilegiados frente ao percurso de 

individuação das crianças. 

Depreenderam-se desse pressuposto três suposições:  

a) a Indústria cultural, ao criar mecanismos que inserem as crianças no 

universo adulto, ora como consumidoras, ora como mercadorias a serem 

consumidas, tem promovido a negação da subjetividade infantil;  

b) dentro da escola de educação de crianças, a tendência que tem marcado 

as relações socioculturais estabelecidas entre elas e os adultos é a de 

negação das suas subjetividades;  

c) as crianças estabelecem relações cotidianas que transitam entre a 

adaptação necessária e a contestação possível, produzindo, assim, formas 

de resistência ao instituído. 

Nesse contexto, dedicamo-nos a identificar e analisar os elementos presentes 

nas situações relacionais estabelecidas na escola de educação de crianças, que 

operam a favor da negação da subjetividade infantil, e as resistências a esse 

processo, produzidas pelos pequenos.   

Diante de tal intento fez-se necessário compreender as características do 

movimento que tem consubstanciado tal negação. Movimento esse que se expressa 

tanto na supervalorização das crianças quanto no controle exacerbado sobre elas 

exercido. 

A investigação empírica realizada em uma Escola Municipal de Educação 

Infantil da cidade de São Paulo foi precedida por um estudo histórico que tomou como 

fontes: fotos, pinturas, reportagens, propagandas, revistas e livros, atuais e de época. 

A partir de tais fontes foi possível localizar as mudanças e as permanências em 

relação à visão que se tem dos pequenos, bem como em identificar as imagens que, 

predominantemente, têm marcado a visão do adulto em relação às crianças.  
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Situando os elementos que têm avançado e os que têm se mantido regredido, 

no âmbito da subjetividade infantil, esse estudo desvelou a inerência das relações 

entre o contexto econômico e sociocultural e a produção de uma imagem abstrata, 

heteronômica e reificada da criança e das suas infâncias.  

De “sementinhas” a serem regadas às tops of mind do momento; da inocência 

a ser preservada à rebeldia a ser combatida; de mercado consumidor em potencial à 

mercadoria a ser consumida, o princípio do ajustamento e do enquadramento social 

das crianças tem se mantido em um movimento em que as suas subjetividades 

acabam, sistematicamente, negadas.  

 Entre a naturalização, a paparicação e a moralização da infância, a 

mercantilização assume lugar de destaque na contemporaneidade. Sujeito e objeto 

se indiferenciam mediados pela ação pseudoformativa da Indústria Cultural que, para 

alimentar a lógica desenfreada do consumo, promove a universalização de padrões 

de conduta e estilos de vida operando a favor da reificação das crianças e das suas 

infâncias. 

No âmbito do estudo empírico, as relações socioculturais estabelecidas entre 

as crianças e entre elas e os adultos, no interior da escola de educação infantil, foram 

observadas e analisadas, tendo como perspectiva a interferência de tais relações na 

individuação dos pequenos. 

A pesquisa empírica teve como instrumento nuclear a observação participante. 

A ela foram acrescidos momentos de roda de conversa, desenhos e narrativas 

produzidas pelas crianças. No registro dos dados foram utilizadas filmagens, 

gravações e anotações diárias do cotidiano relacional observado.  

As manifestações das crianças, em diferentes situações vivenciadas, foram 

trazidas à tese por meio de cenas. Tal opção se deu por entendermos que essa era a 

estratégia que melhor respondia aos preceitos teórico-metodológicos adotados, em 

especial os que nos remetem aos estudos benjaminianos acerca do conceito de 

história, e à dos pequenos em lidar com os microcontextos, com os fragmentos e com 

as “pequenas” conquistas. 

À empiria foi lançado um olhar que buscou compreender a intersecção entre a 

formação subjetiva da criança e o cenário econômico, social e cultural que tem 

caracterizado a realidade objetiva que tem sido tecida ao longo da 

contemporaneidade.  
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Nesse sentido, a teoria crítica frankfurtiana serviu-nos de base teórico-

metodológica para a compreensão dos elementos que têm atuado sobre a construção 

da subjetividade infantil.  

A dialética negativa adorniana orientou as análises situacionais que emergiram 

durante a investigação. Dessa forma, o estudo realizado procurou considerar as 

contradições e as ambiguidades presentes nas relações socioculturais estabelecidas 

entre as crianças e entre elas e os adultos. Nesse percurso, procuramos destacar os 

elementos que têm avançado e os que têm se mantido regredidos na esfera da 

formação psicossocial das crianças. 

As doze cenas apresentadas forneceram-nos as categorias que conduziram as 

análises. Cada uma delas expôs as mudanças e as permanências relativas às formas 

de se ver os pequenos, de interpretar suas infâncias e de se considerar o papel da 

escola de educação infantil. 

Dentre as permanências foi possível identificar a continuidade de conteúdos de 

dominação social em relação às crianças que se expressam no cotidiano relacional 

com elas estabelecidas e que primam pela negação das suas subjetividades. 

Nessa direção, relações de cunho autoritário e repressor foram identificadas 

em situações regidas pela disciplinarização dos corpos e das mentes dos pequenos. 

Padrões heteronômicos, universalizantes, antidialógicos e de celebração do controle 

exacerbado se revelaram, ainda, presentes e hegemônicos nos contextos relacionais 

produzidos na escola de crianças. 

Entretanto, em meio às permanências, as resistências produzidas pelos 

pequenos também se fizeram presente. Transitando entre a adaptação necessária e 

a contestação possível, as crianças continuam respondendo aos padrões de 

normatização que lhes são impostos.  

A linguagem infantil, em sua múltipla dimensionalidade, e as experiências 

vivenciadas pelos pequeninos têm consubstanciado percursos possíveis de 

transgressão e resistência à objetificação a que estão, sistematicamente, submetidos.  

Do ponto de vista das mudanças, o que se destaca são as formas que a 

contemporaneidade tem lançado mão para promover a reificação das crianças. Nesse 

sentido, a supervalorização dos pequenos transvestida com o discurso da autonomia 

acaba por instaurar novas maneiras de negação da subjetividade infantil.  

Se, de um lado, os mecanismos de Indústria Cultural têm alimentado esse 

processo, por outro, têm também promovido formas sofisticadas de arruinamento das 
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relações socioculturais estabelecidas entre adultos e crianças, que se expressam, em 

especial, pela incapacidade do adulto em escutar e considerar os pequenos, para 

além da imagem deles produzidas.  

A lógica do consumo que têm se desenvolvido na sociedade capitalista 

contemporânea agregou à visão de criança como um “vir-a-ser” a de criança que “é”: 

um consumidor em potencial e uma mercadoria altamente rentável.  

No seio de uma sociedade cada vez mais afirmativa e fetichizada, mercados 

que tradicionalmente não seriam destinados às crianças, como os automobilísticos, 

as têm hoje como fomentadoras do consumo do adulto. 

Outros, como os da indústria farmacêutica e, sobretudo, os da beleza têm 

usado a fantasia e a imaginação infantil como suportes para o incentivo ao consumo, 

ao mesmo tempo em que, ao estimular a sensualização e a erotização dos corpos 

infantis, fomenta a transformação dos pequenos em objetos a serem consumidos.  

Ao serem coisificadas, as crianças acabam, do ponto de vista das suas 

subjetividades, sendo invisibilizadas.  

A naturalização com que o abandono, a ausência de diálogo e os quereres das 

crianças têm sido tratados não apenas camufla as diferenças de ordem econômico-

social, como também desconsidera as individualidades dos pequenos. Dessa forma, 

atualizam-se, sob novas roupagens, os mecanismos de enquadramento e adaptação 

cega que universalizam a criança e suas infâncias.  

A escola, enquanto instituição socialmente construída não está alheia a esse 

processo. Nela, reproduzem-se instrumentos de adequação e controle mediados 

pelas relações socioculturais estabelecidas com os pequenos, que se refletem na 

cotidianidade da EMEI. 

Por outro lado, essa mesma escola se apresenta como um locus de encontro 

de subjetividades em constante formação. Nela, as experiências infantis se 

processam desvelando a percepção dos pequenos acerca do mundo, do “Outro” e de 

si mesmos.  

Mediadas por diferentes formas comunicativo-expressivas, as experiências das 

crianças não apenas atribuem novos significados à realidade vivida como apontam 

possíveis e diferentes caminhos a serem seguidos.  

Em um processo que articula de forma indissociável elementos de ordem 

objetiva e subjetiva, coletiva e individual, as subjetividades infantis seguem em um 

permanente movimento de construção-desconstrução-reconstrução. 
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A escola de educação de crianças atua de forma privilegiada nesse movimento. 

Ao manter, mesmo enquanto promessa, o papel de um dos agentes envolvidos no 

processo de emancipação do humano; ao propiciar o encontro de individualidades; ao 

possibilitar o compartilhamento de experiências; ao oportunizar situações onde o 

sonho, a imaginação, a criatividade e a criação se desenvolvam, essa escola acaba 

por oferecer condições para que as crianças vivam, nela, suas infâncias. Nesse 

sentido, apesar dos limites que apresenta, a escola de educação de crianças 

configura-se, também, como um importante espaço de resistência à dominação social 

sem voga.   
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ANEXO A – Termo de consentimento livre e esclarecido 

(responsável da turma) 

 
 

Eu compreendo os direitos dos participantes da pesquisa intitulada “Crianças 

em cena: subjetividade, infância e educação infantil”, orientada pela professora 

Dra. Rosemary Roggero, e que tem como pesquisadora responsável Lucilene 

Schunck Costa Pisaneschi, RG. 20.308.790-2, estudante da Faculdade de Educação 

da Universidade Nove de Julho, a qual pode ser contatada pelo e-mail: 

lupisaneschi@gmail.com. Na qualidade de responsável por esta turma, eu, 

_________, RG. _______ autorizo sua presença na sala ou em outros ambientes para 

acompanhamento das atividades das crianças no papel de pesquisadora, 

compreendendo como esse estudo está sendo realizado. 

Os responsáveis pela pesquisa garantem o sigilo, assegurando a privacidade 

dos sujeitos quanto aos dados envolvidos na pesquisa, salvo àqueles que desejarem 

ter seu nome divulgado no corpo do trabalho expresso em forma de tese ou outra 

forma de divulgação autoral e editorial.  

Recebi uma cópia assinada deste formulário de consentimento.  

 

______________________________ 

Professora: 

São Paulo, ___ de ____ de 2018. 

 
 
 

  

mailto:lupisaneschi@gmail.com
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ANEXO B – Termo de consentimento livre e esclarecido  

(Diretora Regional de Educação) 

 

Eu compreendo os direitos dos participantes da pesquisa intitulada “Crianças 

em cena: subjetividade, infância e educação infantil”, orientada pela professora 

Dra. Rosemary Roggero, e que tem como pesquisadora responsável Lucilene 

Schunck Costa Pisaneschi, RG. 20.308.790-2, estudante da Faculdade de Educação 

da Universidade Nove de Julho, a qual pode ser contatada pelo e-mail: 

lupisaneschi@uninove.br  

Na qualidade de Diretora Regional de Educação eu, _________, RG. _______ 

autorizo sua presença na sala ou em outros ambientes para acompanhamento das 

atividades das crianças no papel de pesquisadora, compreendendo como esse estudo 

está sendo realizado. 

 Os responsáveis pela pesquisa garantem o sigilo, assegurando a privacidade 

dos sujeitos quanto aos dados envolvidos na pesquisa, salvo àqueles que desejarem 

ter seu nome divulgado no corpo do trabalho expresso em forma de tese ou outra 

forma de divulgação autoral e editorial.  

Recebi uma cópia assinada deste formulário de consentimento.  

 

 

__________________________ 

 

São Paulo, _____ de ______ de 2018 

 
 
  

mailto:lupisaneschi@uninove.br
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ANEXO C – Carta enviada às famílias 

 

 Senhor e Senhora ________; _______  

 
  

Conforme reunião realizada com a vossa presença, momento onde apresentei 

meu interesse em realizar a pesquisa com as crianças do ___ estágio ____ , onde 

atuo profissionalmente como diretora de escola desde 2016 para realizar a pesquisa 

que é parte do estudo que desenvolvo na Faculdade de Educação da Universidade 

Nove de Julho.  

 

 É importante que vocês saibam que: 

 O nome das crianças não aparecerá no estudo, sendo substituído por 

outro nome escolhido por elas; 

 O objetivo é estudar as interações que as crianças desenvolvem entre 

elas e com os adultos; 

 As crianças foram consultadas sobre a intenção de participar ou não da 

pesquisa; 

 Vocês podem pedir informações sobre a pesquisa a qualquer momento 

que julgarem necessário. 

 

 

Em caso de dúvidas, estou à disposição, 

 

 

Lucilene Schunck Costa Pisaneschi 
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ANEXO D – Termo de consentimento livre e esclarecido 

(responsável legal) 

 

Eu, __________________________________, RG. _____________ declaro 

saber e autorizo a participação do meu filho ____________________ na pesquisa 

intitulada “Crianças em cena: subjetividade, infância e educação infantil”, 

orientada pela professora Dra. Rosemary Roggero, e que tem como pesquisadora 

responsável Lucilene Schunck Costa Pisaneschi, RG. 20.308.790-2, estudante da 

Faculdade de Educação da Universidade Nove de Julho, a qual pode ser contatada 

pelo e-mail: lupisaneschi@gmail.br, cujo objetivo é estudar as interações que as 

crianças desenvolvem entre elas e com os adultos. A pesquisa contará com a 

observação participante das crianças em diferentes momentos de interações.  

Os responsáveis pela pesquisa garantem o sigilo, assegurando a privacidade 

dos sujeitos quanto aos dados envolvidos na pesquisa, salvo àqueles que desejarem 

ter seu nome divulgado no corpo do trabalho expresso em forma de tese ou outra 

forma de divulgação autoral e editorial. Declaro compreender que as informações 

obtidas devem ser usadas apenas para fins de divulgação científica e que essa 

participação não inclui nenhum tipo ou forma de pagamento.  

Autorizo, também, o uso de imagens desde que estas respeitem o que prevê o 

Estatuto da Criança e da adolescência, sendo usadas, UNICAMENTE, para fins de 

divulgação científica. 

Recebi uma cópia assinada deste formulário de consentimento.  

 

 

____________________ 

 

 

 

 

  

mailto:lupisaneschi@gmail.br
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ANEXO E – Termo de compromisso 

 

Termo de compromisso 

 

 Eu, Lucilene Schunck Costa Pisaneschi, RG. 20.308.7920-2; CPF. 

111.684.878/38, firmo o presente compromisso de aceitar e garantir que todas as 

normas estabelecidas pelo Memorando Circular nº003/2017/SME-G, 

comprometendo-me a utilizar os dados obtidos na coleta exclusivamente para fins de 

pesquisa científica. 

 

 

______________________________ 

 

Lucilene Schunck Costa Pisaneschi  
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PRA NÃO DIZER QUE NÃO FALEI DAS FLORES  
 

 
E agora, José? 
A festa acabou, 

A luz apagou, 
O povo sumiu, 
A noite esfriou. 
E agora, José? 

 
 
 A pesquisa que deu origem à presente tese teve como objeto a subjetividade 

infantil e se ocupou de compreender como as relações socioculturais tecidas no 

interior da escola de crianças interferem na individuação dos pequenos. Nessa 

perspectiva, as formas relacionais estabelecidas entre elas e entre elas e os adultos, 

em especial com professoras, assumiram uma conotação de destaque.  

 Tal destaque acabou por colocar em cena uma questão que atravessou todo o 

percurso investigativo: a formação das professoras que atuam nos espaços escolares 

de educação infantil. 

 Apesar da permanente inquietação que tal questão suscitou, os aspectos 

relativos à formação docente dessas atoras não foram abordados em função do risco 

de distanciamento que uma abordagem dessa ordem proporcionaria em relação ao 

objeto da pesquisa e à complexidade que as discussões nesse campo requerem. Em 

relação a esta, o que se coloca é a necessidade de construção de um percurso 

investigativo próprio.  

 Entretanto, face às inquietudes suscitadas, tanto na pesquisadora quanto nos 

seus interlocutores imediatos, optamos por agregar a esta produção, de forma 

ensaística, algumas considerações acerca da temática da formação de professores. 

Alertamos, contudo, que nossa única pretensão é de instigar a reflexão e o debate 

que as pesquisas na área requerem. Quiçá, os apontamentos aqui levantados possam 

fomentar novos percursos investigativos. 

   

1 Formação de professores: uma questão emblemática 

 

A atualidade e a complexidade dos debates no âmbito da formação de 

professores podem ser traduzidas pela imensa produção expressa, tanto do ponto de 
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vista acadêmico quanto das políticas públicas na área (ANDRÉ et al., 1999; AZANHA, 

2000; GATTI, 1997; PISANESCHI, 2010).  

Entre 2007 e 2010, durante os estudos de mestrado, debruçamo-nos sobre esta 

temática porque as questões relativas ao preparo profissional dos professores da 

escola básica se faziam muito presentes em nosso cotidiano. 

Diante da vasta possibilidade de interpretação e análise que a questão 

possibilita, optamos, naquele momento, por traçar um itinerário que tomou como base 

os locais institucionais onde os cursos de formação inicial de professores da educação 

básica vinham sendo ofertados. Interessava-nos identificar como os diferentes locus 

destinados à preparação docente assumiam, ou não, uma conotação voltada para a 

formação profissional dos futuros professores.  

O problema que nos orientou tinha como mote os distanciamentos e a falta de 

diálogo existentes entre o locus onde o professor é formado e o locus da sua atuação 

profissional.  

Partindo das considerações de Silva Júnior e Ferreti (2004) e de Nóvoa (1992, 

1995) acerca da importância dos ambientes institucionais destinados à formação 

inicial dos professores, entendidos como espaços detentores de valores e culturas 

que atuam na construção das identidades e das práticas profissionais desses atores, 

é que desenvolvemos nossa pesquisa.  

Associando um estudo histórico a um empírico, recuperamos os percursos dos 

diferentes endereços institucionais voltados para a formação desses professores, 

tendo como objeto central os Institutos Superiores de Educação (ISEs), criados em 

1996 pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.  

O primeiro teve como finalidade recuperar o percurso trilhado pelas políticas de 

formação de professores destinadas ao preparo dos professores das séries iniciais; 

além de circunstanciar os mecanismos de rupturas e permanências presentes no 

interior das políticas na área.  

O segundo objetivou fornecer-nos os dados acerca do processo de constituição 

e implementação dos ISEs no interior do ensino superior brasileiro, tanto na esfera 

pública quanto privada, bem como a de fornecer os dados relativos à atual 

configuração assumida pelas instâncias e pelos cursos de formação de professores 

das séries iniciais.  

Ao longo da pesquisa foi possível identificar como os jogos de poder e as 

correlações de forças travadas no interior desse campo têm demarcado a consecução 
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de um processo de descontinuidade das políticas formativas na área que se 

caracteriza, sobretudo, pelo seu oposto.  

A efemeridade dos Institutos Superiores de Educação, sobretudo os vinculados 

às Universidades Públicas, sintetizou os mecanismos de descontinuidade que são 

tecidos no interior dos embates e das disputas político-ideológicas travadas no campo 

das políticas de formação docente (PISANESCHI, 2010). 

Tal como pontuado no início deste ensaio, a pesquisa de doutoramento nos 

colocou, novamente, diante das questões relativas à preparação docente, ao colocar 

em cena as relações estabelecidas entre as crianças e suas professoras.  

Uma série de relações de cunho autoritário foram estabelecidas com as 

crianças e envolvem questões que têm sido fortalecidas por um modelo de sociedade 

que tem, no exercício do poder sobre o outro, suas bases.  

Todas as questões discutidas na tese e que vão desde o predomínio de uma 

imagem naturalizada da infância e das crianças até o papel de sedução e modelagem 

exercido pela Indústria Cultural demandam ser consideradas diante de uma discussão 

que tome como base a formação de professores, seja ela a inicial ou a que se dá ao 

longo do exercício da profissão.  

Tal perspectiva se atrela, sobretudo, às características de modelagem que a 

formação cultural do mundo capitalista tem assumido. Adorno (2010), ao discutir a 

crise da cultura, situa nela o processo de dessubjetivação dos indivíduos, processo 

este que se dá, entre outros, pela imposição do universal sobre o particular.  

Ao operar pela e para a universalidade incondicional, o que se anula é a própria 

subjetividade. As normatizações, nessa dimensão, asseguram o sempre igual, a 

permanência, a não transformação. 

Assim como afirmado anteriormente, não temos a pretensão e tampouco a 

condição de realizar uma análise de um projeto de formação específico, em especial 

quando nos referimos aos meandros da preparação continuada de professores.  

Entretanto, a investigação realizada ao longo da pesquisa de mestrado e os 

anos de atuação profissional nesta área nos autorizam a afirmar que, entre estes dois 

campos, existe uma série de elementos comuns, e que estes expressam de forma 

contundente as relações estabelecidas entre as professoras e as crianças. 

Tanto a formação inicial quanto a continuada se vinculam a uma determinada 

forma de se conceber o conhecimento e o sujeito, estando ambos alicerçados em um 

modelo social que tem como base uma concepção de ciência reificada. Tais 
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considerações demandam, portanto, situar as discussões acerca da formação de 

professores no contexto da própria formação humana.  

A ciência forjada na modernidade tem como princípio a ideia de universalidade 

atemporal dos conhecimentos. Ao se pautar na lógica da precisão e da previsibilidade, 

esse princípio acaba por excluir qualquer elemento que fuja às determinações do 

controlável (HORKHEIMER; ADORNO, 1985, p. 24).  

Para Horkheimer (1983, p. 153), ao buscar a eliminação das contradições 

internas, a ciência e os conhecimentos dela derivados acabam fetichizados, 

explicitando, ao mesmo tempo em que consolida, o caráter reificado das próprias 

relações sociais.   

Uma concepção de ciência que concebe a natureza como estável e os 

resultados da pesquisa científica como verdades inquestionáveis produz um 

conhecimento coisificado. Ora trocada, repassada, transmitida e comercializada essa 

ciência, cuja base se alicerça em uma racionalidade técnica e instrumental, confere 

ao objeto uma supremacia sobre os sujeitos, como se fosse possível a existência de 

um sem a presença do outro.  

Essa ciência reificada, que recusa a imprevisibilidade, que funde sujeito e 

sociedade em um movimento onde a indiferenciação entre eles é abolida, elimina a 

negatividade da dialética presente nas relações socioculturais em uma perspectiva de 

negação da própria história. Esse cenário acaba operando a favor da subtração aos 

indivíduos daquilo que lhes é próprio: suas subjetividades.  

Nesta perspectiva, pensar a formação de professores subentende pensar a 

formação social dos indivíduos em relação a uma dada realidade objetiva. 

Subentende, também, olhar para a cultura e para o mundo do trabalho, elementos 

indissociáveis frente aos desafios postos à formação docente.   

 

2 Formação, trabalho e subjetividade: o caso dos professores 

 

Roggero (2010, p. 75), ao discutir a vida simulada no capitalismo, apresenta-

nos uma discussão acerca dos mecanismos de aprisionamento que o capital vem 

exercendo sobre os indivíduos e que se alastra tanto para o mundo do trabalho quanto 

para a própria formação dos sujeitos: 

 



162 

 

 

[...] tem se eternizado formas aprisionadoras de trabalho e uma falsa 
formação. Falsa porque não remete à vida, mas ao trabalho alienado 
e alienante; porque se presta à autoconservação de um indivíduo 
fragmentado, impedido de ser pela escravização a sempre renovadas 
necessidades de trabalho e de consumo.  

 
Referendada em Adorno (1995), a pesquisadora alerta para o esvaziamento da 

razão requerido pela racionalidade do modo de produção capitalista, que impõe aos 

sujeitos o trabalho alienado e alienante.  

Para Marcuse (1997, p. 96), a cultura produzida pelo capital é altamente 

afirmativa na medida em que apregoa a existência de um “[...] mundo mais valioso, 

universalmente obrigatório, incondicionalmente confirmado, eternamente melhor”. Um 

mundo que pode ser realizado individualmente sem que se altere a realidade objetiva.  

Alicerçada no princípio da ordem e do controle, a cultura afirmativa, que se 

pretende universal e única, acaba por se constituir em um importante instrumento de 

dominação social, ao mesmo tempo em que proclama a liberdade dos indivíduos.  

A formação de professores, pensada no interior deste contexto, traz em seu 

bojo as contradições presentes no conjunto da sociedade e da cultura afirmativa, 

consubstanciada pela dominação do capital.  

Se a formação inicial tem como base a dicotomia entre teoria e prática; entre 

conhecimento e saberes; entre os que detêm o conhecimento científico e os que 

devem recebê-los, já que não os produzem, solidificando, assim, relações de poder e 

dominação; a formação continuada não difere muito em seu conteúdo.  

Frequentemente entendida como um instrumento de correção das imperfeições 

da preparação inicial docente, a formação continuada apresenta todas as 

características da cultura afirmativa em que está inserida, sobretudo a contradição 

entre os discursos de autonomia e liberdade e o exercício de poder e controle dos 

sistemas de ensino em relação aos seus professores. 

As formações organizadas pelos sistemas de ensino são, hegemonicamente, 

mediadas pelas propostas curriculares a serem implantadas nas redes.  

As formações que têm orientado o preparo das professoras das escolas de 

educação de crianças da rede municipal de ensino de São Paulo têm sido mediadas 

pela implantação do chamado Currículo da educação infantil da Cidade de São Paulo 

(SÃO PAULO, 2019). 

Por meio dele, as escolas têm tido suas formações orientadas, tanto no âmbito 

da formação in loco quanto dos cursos disponibilizados. Muitas destas escolas têm 
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recebido “visitas” de assessores técnicos da Secretaria que vêm verificar se a 

implantação do Currículo da Cidade está sendo devidamente realizada ou não. Às 

“visitas”, seguem documentos, relatórios, cartas de intenções, onde professores e 

gestores se comprometem a implementar o proposto sem que a realidade de cada 

escola seja considerada. Também aqui, a lógica da universalidade se impõe sobre as 

particularidades, anulando-as.  

Não temos a pretensão e tampouco a condição de analisar tal situação. 

Entretanto, esta dialoga com as questões aqui elencadas, sobretudo em dois 

aspectos: as relações entre formação-trabalho e subjetividade e as formas de 

reprodução de relações de cunho autoritário junto às crianças. 

Os currículos prescritivos que não contam com a participação dos professores 

em sua elaboração, ao mesmo tempo em que trazem em seus discursos a 

pseudorepresentatividade destes profissionais, colocam uma série de questões ao 

trabalho docente, em especial em um modelo social que se perpetua nas e pelas 

relações de dominação. 

As consequências dos programas formativos que defendem a escuta sensível 

das crianças, mas que na sua essência não são capazes de ouvir seus interlocutores 

imediatos (os docentes), são, no mínimo, desastrosas.  

Desastrosas porque implicitamente reforçam a ideia de que discurso e ação 

não precisam ser coerentes. Desastrosas porque celebram a divisão do social do 

trabalho; porque reforçam o distanciamento desse trabalho em relação aos sujeitos; 

porque celebram o seu caráter meramente instrumental, técnico, alienado e alienante. 

Nesse modelo que externaliza o trabalho em relação ao indivíduo, que faz com 

que o segundo não se reconheça no primeiro, o que se tem é o reforço da negação 

da subjetividade.  

Marcuse (1981, p. 17), a partir dos manuscritos de Marx (1974), assim define 

tal cenário: 

 
[...] o trabalhado em vez de uma manifestação de todo o homem, se 
transforma em ‘exteriorização’, em vez de plena e livre realização do 
homem. Se transforma em total ‘desrealização’: ele se apresenta de 
tal forma como desrealização que o ‘trabalhador é desrealizado até o 
estado de inanição’ (p. 83). A exteriorização e a alienação atingem, 
além da esfera das relações econômicas, a essência e a realidade do 
homem como homem, e somente por este motivo é que a perda do 
objeto do trabalho tem uma significação tão importante.  
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As relações de autoridade, sob a égide da cultura afirmativa, são transformadas 

em arbitrariedades, sacramentando, assim, posturas autoritárias que se expressam 

por uma das mais cruéis formas de dominação do homem sobre o homem: a anulação 

do outro enquanto pessoa humana.  

Neste tipo de relação, a liberdade e a não liberdade, a autonomia e a 

heteronomia são, segundo Marcuse (1981, p. 56), unificadas na pessoa do objeto da 

autoridade, resultando na renúncia concreta à autonomia, na subordinação da própria 

razão e da própria vontade a “conteúdos predeterminados” que se tornam “normas 

obrigatórias”.  

 Nesta perspectiva, as reflexões acerca da formação de professores demanda 

que sejam consideradas as relações entre trabalho-cultura de maneira que os 

processos formativos não permaneçam aprisionados às malhas da dominação social.  

 A permanência deste tipo de aprisionamento, além de fomentar a reprodução 

de relações autoritárias dos adultos junto às crianças, engrossando o rol dos 

elementos que têm contribuído para a negação da subjetividade dos pequenos, 

objetifica, também, as próprias professoras, uma vez que estas têm suas 

individualidades cada vez mais cerceadas pelos mecanismos de enquadramento e 

adaptação cega. Neste caso, pensamos ser mais coerente falar em conformação e 

não em formação.  

 De fato, uma formação que tem como base estes mecanismos e que destitui 

dos professores as condições necessárias para sua constituição enquanto sujeitos 

demanda ser repensada, sob pena de instituir no seio da escola de educação de 

crianças relações cada vez mais autoritárias e reificantes. 

 A vida modelada pelo princípio da equivalência, do tudo sempre igual, da 

identidade universal e do enquadramento cego, reproduzida nos espaços escolares 

destinados à infância, condiciona, tal como afirma Horkheimer (1983), a própria 

constituição psíquica dos indivíduos.  

Desta forma, o que está na base das relações estabelecidas entre crianças e 

adultos nos contextos formais de ensino são as formas psíquicas e sociais de 

dominação, elementos codefinidores das subjetividades dos atores nelas envolvidas.  

Pensar a formação de professores, em especial dos que atuam junto às 

crianças, requer uma reflexão política acerca dos elementos econômicos, sociais e 

culturais envolvidos nesse processo, e que procure responder às seguintes questões: 

A favor do que e de quem determinadas políticas formativas estão operando? Nossas 
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ações, como formadoras, têm considerado professoras e professores em suas 

particularidades? 

Ao longo do percurso de doutoramento, o contato com a teoria crítica 

frankfurtiana nos forneceu condições de olhar para as relações sociais tecidas entre 

crianças e professoras de uma maneira que transcendesse a constatação e o 

julgamento de valores destas últimas. 

Não se trata de abrir mão do compromisso político que a profissão docente 

demanda, sobretudo com os pequenos. Mas, sim, de compreender as múltiplas 

dimensões das relações de poder instituídas no cenário escolar e suas implicações 

na reprodução da dominação social ali instauradas. 

Essa compreensão foi fundamental para o andamento da pesquisa, tendo em 

vista que muitas das situações observadas nos inquietaram de tal modo que, por 

inúmeras vezes, pensamos em desistir da investigação.  

Tal pensamento era motivado, em especial, pelo compromisso assumido, 

enquanto pesquisadora, de não interferir nos contextos relacionais estabelecidos. 

Internamente, a condição de gestora escolar e a necessidade de intervir, de imediato, 

nas situações em que as crianças eram desconsideradas ou desrespeitadas pulsavam 

de tal forma que o duplo papel por nós exercido parecia inconciliável. 

Neste percurso, nossa própria subjetividade foi colocada em causa. Nossa 

trajetória como formadora vinha à mente e nos inquietava sobremaneira: Em que 

momento erramos? Como pudemos errar tanto?  

A compreensão de uma cultura delineada por mecanismos que se 

especializam, cada vez mais, em dessubjetivar os indivíduos como forma de 

manutenção do controle e da dominação social foi determinante para o enfrentamento 

do conflito experienciado.  

Por quantas vezes, em nome do “coletivo” e da necessidade de implantação de 

um determinado currículo, nossas professoras foram negadas em suas 

individualidades? Lamentavelmente, não foram poucas.  

Também não foram escassas as ações de cerceamento do pensamento e do 

posicionamento assumido, por muitas delas, justificados pelo propósito de afirmação 

do coletivo escolar como pressuposto para formar as crianças para a autonomia e 

para a emancipação. Trilhos e trilhas tão paradoxos quanto o modelo social existente. 

Em nome da liberdade, estabelecemos seu oposto.  
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Aos poucos fomos percebendo que não era o papel de gestora-pesquisadora 

que não admitia a conciliação e sim a intenção de formar os pequenos para a 

humanidade, por meio de processos formativos alicerçados na violência objetiva e 

subjetiva. 

Assim como as professoras, em suas relações cotidianas com as crianças, 

pensam estar fazendo o melhor para a educação dos miúdos; acreditávamos, nós, 

que trilhávamos os caminhos mais acertados, mesmo que estes estivessem pautados 

na negação dessas mulheres, não apenas como profissionais do ensino, mas 

sobretudo como pessoas. 

Um percurso que ratifica a sobreposição dos padrões de identidade universal 

sobre o particular, sob a justificativa de uma suposta coesão do coletivo, tal como 

pontua Adorno (2009, p. 256), só poderia conduzir à perpetuação das relações de 

poder.  

Neste sentido, a formação docente, amparada pela formalidade e pela 

legalidade institucional, acaba por operar na contramão do pensamento crítico e da 

emancipação do humano, referendando o princípio da dominação social. Segundo 

Adorno (2009, p. 257),  

 

[...] a formalização não é nada neutra. Isso se reproduz por meio de 
abstração, hierarquia lógica dos níveis de universalidade, e, em 
verdade, mesmo onde as relações de dominação são levadas a se 
camuflar por detrás de procedimentos democráticos. [...] o princípio 
formal da equivalência transforma em norma e insere todos os homens 
sob o mesmo molde. Uma tal igualdade, na qual perecem as 
diferenças, favorece sub-repticiamente a desigualdade; um mito que 
sobrevive em meio a uma humanidade que só aparentemente é 
desmitologizada.  

 

3 E agora José? 

 

Alinhavar o conjunto de ideias aqui expostas não é tarefa das mais fáceis e 

corrobora para ratificar a complexidade que os estudos no campo da formação de 

professores demandam.  

Os elementos destacados no corpo deste ensaio seguem o mesmo referencial 

teórico-metodológico da tese apresentada. Portanto, os itinerários percorridos para 

trazer à cena questões emblemáticas que envolvem o processo de formação docente, 

de imediato nos apontam alguns horizontes. 
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A estrutura que, hegemonicamente, parece-nos caracterizar as políticas de 

formação de professores tem como base a cisão entre os sujeitos e o conhecimento; 

entre as subjetividades e a objetividade.  

O modelo de ciência tecido na modernidade foi edificado, ao mesmo tempo em 

que sedimentou o princípio da divisão social do trabalho e com ele a dicotomização 

entre sujeito e objeto. 

Tradicionalmente, a relação entre os sujeitos e o conhecimento se pauta no 

princípio da transmissão de um corpo de “saberes científicos”, supostamente 

inquestionáveis e imutáveis, que devem ser repassados.  

No âmago do modelo capitalista de produção, este modelo naturalizante de 

ciência, que se alicerça no discurso da neutralidade, tem, na verdade, contribuído para 

a manutenção da dominação social.  

A formação resultante desse processo, portanto, requer ser pensada no interior 

das correlações de força em jogo, o que subentende o desvelamento da ideologia que 

está na base dos mecanismos de padronização e da universalização do pensamento 

e das condutas. 

Se, para se sustentar, a sociedade capitalista pressupõe a negação das 

subjetividades, coloca-se aos pesquisadores da área o desafio de olhar para as 

políticas e programas formativos a partir de uma ótica que não se restrinja à mera 

transmissão de saberes e tampouco à conformação e à reprodução de normas e 

padrões de controle e dominação. 

Se a formação docente for aquela que opera a favor da negação das 

oportunidades de resgate das experiências desses sujeitos, se suas narrativas são 

silenciadas, se suas histórias de vida “apagadas”, tal formação estará à serviço do 

enquadramento e da reificação dos indivíduos.  

Por outro lado, é preciso considerar que as professoras, tal como as crianças, 

produzem resistências. Por vezes entendidas como rebeldia, como comodismo, como 

obstáculo às mudanças, as posturas dessas atoras explicitam formas de contestação 

ao instituído. Ao resistirem, instalam a desordem, locus das experiências, das 

narrativas, das singularidades.  

Formar para a resistência [possível] em uma sociedade onde cada vez mais 

impera a adaptação, a coerção social, a reprodução do sempre o mesmo; o trabalho 

alienado e alienante se torna, pois, um desafio a ser conquistado. 
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As escolas de educação de crianças nos apresentam, contudo, pistas 

consistentes e possibilidades concretas de alternativas. Estas residem, sobretudo, no 

olhar diferenciado que a criança dirige ao mundo que a cerca.  

Ao produzirem experiências sensíveis, ao narrarem suas fantasias, sonhos, 

medos e expectativas, os pequenos nos apresentam formas distintas de elaborar a 

realidade. Indicam novos caminhos, outras possibilidades que não sejam as da mera 

adaptação. 

Apesar da cultura afirmativa operar de forma profunda, envolvendo os mais 

distintos campos da vida humana, sempre há algo que escapa às malhas de 

dominação. É neste escape que as possibilidades de resistência vão emergindo. 

Negá-las seria o mesmo que negar a própria história da humanidade, com toda sua 

complexidade, dinamismo e contradição.  

Resgatar o humano, suas experiências e narrativas, o que lhe resta de singular, 

com todas as contradições que tal resgate pressupõe, parece-nos uma possibilidade 

de pensar e organizar a formação docente para além dos modelos coercitivos e 

esvaziados que as têm, predominantemente, caracterizado. 

Apesar da degeneração a que a experiência humana tem sido submetida no 

contexto de uma sociedade administrada e coercitiva, tal como Benjamin (2014, p. 

204), compartilhamos da ideia de que por meio das narrativas as experiências podem 

ser resgatadas e situadas no patamar de forças germinativas das subjetividades. 

Roggero (2010, p. 75), ao discutir as críticas de Adorno (1995) à desintegração 

da experiência, assim apresenta a questão: 

 
Se tão forte crítica tem fundamento, ela permite pensar que da 
possibilidade à concretização da liberdade parece haver ainda um 
longo caminho. Se permanecem as diferenças e distâncias culturais 
sobre o planeta, e se a experiência vem se desintegrando em meio à 
totalidade destruidora, isto ocorre porque também têm se eternizado 
formas aprisionadas de trabalho e uma falsa formação. Falsa porque 
não remete à vida, mas ao trabalho alienado e alienante; porque se 
presta à autoconservação de um indivíduo fragmentado. Impedido de 
ser pela escravização a sempre renovadas necessidades de trabalho 
e consumo. Nesse caso, mesmo se desintegrando, a experiência tem 
valor, porque aponta para o que resta de humano. 

 

Mais do que apontar para o humano, formar para a humanidade, em uma 

sociedade que a tudo objetifica, constitui-se em um dos grandes desafios da 

contemporaneidade. 
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Rasgar o véu da invisibilidade dos processos históricos e dos jogos de poder 

em cena pode indicar caminhos possíveis. O desafio, entretanto, permanece lançado 

e diante dele recuperamos a imortal utopia de Quintana (2005): 

 
Se as coisas são inatingíveis... ora! 
Não é motivo para não querê-las, 
Que tristes os caminhos se não fora 
A mágica presença das estrelas... 

 

 


