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Resumo

O presente artigo é parte da pesquisa de mestrado que teve como objetivo compreender como as crianças
vivenciam e produzem suas culturas nas relações entre pares, no espaço tempo da Educação Infantil. Para
trilhar os primeiros passos em direção à compreensão do objetivo proposto, buscamos analisar como as
crianças e infâncias são apreendidas nos discursos veiculados entre as professoras e equipe gestora do Centro
Municipal de Educação Infantil, para tanto, foram realizadas entrevistas com doze profissionais do CEMEI.
Assim, ao abordar neste artigo a questão proposta, os estudos da sociologia da infância, possibilitou
confirmar, que as crianças contradizem os conceitos universais e naturalizados de infância apresentados pelas
professoras, pois se apresentam como sujeitos culturais, atores sociais que, nas relações que estabelecem
entre si, com os adultos e com a ordem institucional, constituem suas culturas.
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Abstract

This article is part of the master&39;s research aimed to understand how children experience and produce
their crops in peer relations, in space-time Early Childhood Education. To walk the first steps toward
understanding the proposed objective, we analyze how children and childhood are seized in speeches carried
between teachers and management staff of the Municipal Center for Early Education, therefore, interviews
with twelve professional CEMEI were performed. Thus, in addressing the question proposed in this article, the
sociology of childhood, enabled confirm that children contradict the universal concepts and naturalized
childhood presented by the teachers because they present themselves as cultural subjects and social actors,
the relationships established each other, with adults and with the institutional order, constitute their cultures.
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Introdução

A aparente familiaridade que temos com a infância e com a criança, devido ao “conhecimento” que cada um
de nós, adultos, construiu e “transporta” na sua história de vida, algumas vezes nos impede de enxergar as
crianças e suas culturas, repletas de movimento, fantasia, invenção, descoberta e aprendizagem, bem como
as linhas e entrelinhas e os emaranhados que tecem as relações sociais das infâncias na sociedade,
construídas historicamente e modificadas pela dinâmica e complexidade de múltiplos fatores, sociais,
econômicos, étnicos e culturais.
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Portanto, compreender a criança e seu universo infantil[ii], num contexto de relações sociais e culturais
diversas, é um desafio; desafio este que vem impulsionando os estudos e as investigações de teóricos da
Psicologia, Pedagogia, Sociologia, História. Dentro de cada área específica, e até mesmo de forma
interdisciplinar, tais estudos vêm sendo desenvolvidos com intuito de conhecer as crianças, suas infâncias e
suas experiências culturais em contextos diversos da sociedade.

Quinteiro (2004) afirma que os saberes constituídos sobre e com a infância que estão ao nosso alcance até o
momento, permitem conhecer mais sobre as precárias condições sociais das crianças brasileiras, sobre suas
histórias e sua condição profundamente adversa de “adulto em miniatura”, e pouco sobre a infância como
construção cultural, sobre os seus próprios saberes, as suas práticas e possibilidades de criar e recriar sua
realidade social.

Assim, para adentrar nesse universo das crianças e das infâncias, contamos com aportes teóricos das áreas
dos estudos culturais, Psicologia, Antropologia e Sociologia da Infância que ajudaram a (re)construir as
concepções de criança, infância, culturas infantis e cotidiano da/na Educação Infantil. Delineamos um
referencial com base nas teorias da sociologia e antropologia da infância, no qual fundamentamos conceitos
sobre a infância como categoria geracional e a criança como ator social apresentado por Sarmento (2002,
2009) e Corsaro (2011); na sociologia do cotidiano, fundamentadas nos estudos de Certeau (1994), cuja
proposta é a de uma inversão de perspectiva, de um deslocamento da atenção: dos produtos recebidos para
um processo de criação anônimo, artes de fazer; nos pressupostos filosóficos de Larrosa (2010) sobre a
alteridade da infância e considerando também, a produção dos leitores e pesquisadores que estudam esses
autores.

Para estruturação deste estudo, a opção metodológica se pautou nas diretrizes e princípios epistemológicos
da investigação qualitativa, caracterizada pelo seu caráter processual, construtivo-interpretativo e dialógico
(GONZÁLEZ REY, 2002), e também por uma orientação etnográfica, pois esta considera o estar no campo
como um constante diálogo entre pesquisador e outros sujeitos; mais especificamente, considera a pesquisa
como um processo de apreensão de significados produzidos e veiculados por grupos e sujeitos.

Valorizou-se o diálogo entre pesquisadora, crianças, educadoras e professoras do Centro Municipal de
Educação Infantil de Itabuna-BA, que atende crianças de um ano e meio a cinco anos e onze meses de idade.
Para o estudo em evidência, foram entrevistadas oito professoras da instituição e quatro profissionais da
equipe gestora – diretora, vice-diretora e duas coordenadoras pedagógicas.

Portanto, para trilhar os primeiros passos em direção à compreensão de como as crianças produzem suas
culturas e vivem suas infâncias no cotidiano escolar, bucamos compreender como as educadoras do Centro de
Educação Infantil – CEMEI de Itabuna-BA reconhecem as crianças. Dessa maneira, foi por meio de um
processo de interpretação dos discursos das professoras e equipe gestora da escola, colhidos por meio de
entrevistas, que evidenciamos o que pensam sobre: O que é a criança?
O que é infância?
Como são as crianças do Centro de Educação Infantil?

O olhar do adulto sobre as crianças e as infâncias.

Ao ouvir o que os professores e equipe gestora do Centro de Educação Infantil revelam sobre as crianças e
suas infâncias, foi possível identificar basicamente duas formas de reconhecimento. A primeira integra
aspectos em que as crianças são compreendidas como um vir a ser e/ou como seres possuidores de uma
natureza boa e inocente, associado a adjetivos relacionados com docilidade e acalanto. E a segunda que
evidencia a infância como uma fase, um período temporário da vida repleto de alegrias, inocência, isenta de
problemas e preocupações. Tais posicionamentos podem ser constatados nos excertos de falas das docentes,
apresentadas a seguir:
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Criança é surpresa, é espontaneidade, alegria, verdade e afetividade. (Ana Maria -
Equipe gestora[iii] ).

[...] É muito bom ser criança (Tânia - Equipe gestora).

Criança é alegria, sinceridade, verdade. Pode passar dificuldade que for, mas está
sempre alegre (Juliana - Professora da creche[iv] ).

Criança é um ser que está em desenvolvimento e que vai receber influência de todos
os ambientes que vai conviver, ela ensina e aprende (Paula - Professora da creche).

Criança é curiosa, é teimosa, é magia, é mistério, precisa entrar na cabeça de cada
uma para ver o que está acontecendo [...] (Vanessa - Professora da Creche).

Criança é inocência, verdadeira, não sabe fingir, ou ela gosta ou não gosta, ou está
bem ou não está. Se ela não está bem, ela não tem porque mentir (Kátia -
Professora da Creche).

Criança é amor, alegria, é um ser especial, é a esperança de um mundo melhor
(Ellen - Professora da Pré-escola [v]).

Criança é vida (Priscila – Professora da Pré-escola).

Criança é um ser puro, mas também dotada de conhecimentos e que precisa de
atenção (Gabriela – Pré-escola).

Criança é inocência, pureza (Alana – Professora da Pré-escola).

As definições de criança apresentadas pelas professoras e equipe gestora conceituam um ser universal,
abstrato, generalizado e deslocado de uma realidade social, histórica, política e econômica, como se ser
criança fosse a mesma coisa em qualquer lugar. Nessa perspectiva, segundo Kramer (1992, p. 23), “[...]
criança é encarada como se fosse a-histórica e como se seu papel social e seu desenvolvimento
independessem das condições de vida, da classe social e do meio cultural de sua família”.

Assim, características como alegria, pureza, bondade, inocência, verdade, sinceridade, vida, são naturalizadas
e atribuídas a todas as crianças, como se possuíssem uma identidade fixa, essencial e permanente. Dessa
maneira, são vistas como pré-cidadãs, estão em desenvolvimento, ainda não são sujeitos, mas se tornarão
num futuro vindouro, pois são consideradas a esperança de um mundo melhor. A concepção de criança “como
esperança de um futuro melhor retira-as de suas condições culturais, sociais e econômicas e abre mão de
pensar a criança no presente, jogando para depois as alternativas de mudança” (KRAMER, 2000, p. 12).

As definições apresentadas pelas professoras e equipe gestora expressam a ideia de criança como ser
imaturo, dependente, imperfeito, incompleto, com pensamentos ilógicos; assim, o “o imaginário infantil é
concebido como a expressão de um déficit, as crianças imaginam o mundo porque carecem de um
pensamento objetivo ou porque estão imperfeitamente formados os seus laços racionais com a realidade”
(SARMENTO, 2002, p. 2). Essa ideia de déficit corrobora a concepção da criança como um vir a ser cuja
cidadania reside no futuro. Jobim e Souza (1994, p. 159) situam a criança no espaço presente, apontando-a
como o momento da emergência da linguagem, aproximando-a da pura expressão:
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Ao negarmos uma compreensão da criança que a desqualifica como alguém
incompleto, quer dizer, alguém que se constitui num vir-a-ser distante do futuro,
privilegiamos situá-la no espaço em que o tempo se entre cruza entre presente,
passado e futuro, rompendo, desse modo, com a noção de tempo vazio e linear que
flui numa direção única e pré-estabelecida. A criança não se constitui no amanhã: ela
é hoje, no seu presente, um ser que participa da construção da história e da cultura
de seu tempo.

A visão naturalizada que temos da criança e do comportamento infantil se assenta numa base ideológica que
é resultante do processo de reflexividade moderna, e tem suporte no discurso científico pericial (SARMENTO,
2002, p. 3). Dessa forma, as imagens produzidas sobre crianças e pelas crianças são produto de um contexto
sociocultural e histórico específico, tal como as definições de infância dos professores apresentadas abaixo:

Infância é a fase que a gente aprende a ser humano a ser gente, fase bem feliz,
mesmo com sofrimento, é uma fase linda de se viver. É uma fase linda (Tânia –
Equipe gestora).

A infância é uma fase importantíssima da vida humana, é a partir do que se vai
vivenciar na infância que vai dar conta da vida adulta (Ana Maria – Equipe gestora).

Infância é o período mais importante da vida do ser humano, se não tiver um adulto
sensível estimulando a infância vai ter consequências (Jamile – Equipe gestora).

Infância é uma fase da vida do ser humano em que tudo é fantasia, é descoberta, é
a fase dos sonhos é a fase em que você se espelha e tem o adulto como modelo
(Mariana – Equipe gestora).

Infância é a melhor fase da vida, se eu pudesse voltaria a minha infância, zero
preocupação, zero tudo, tudo, tudo (Ellen– Professora da Pré-escola).

Infância é brincar, conhecer, viver num mundo de faz de conta. A infância é uma
fase [...] (Kátia – Professora da Creche).

Infância é uma fase vivida pela criança. Existe só uma infância que é a fase da
inocência, da pureza (Gabriela – Professora da pré-escola).

Infância é você ser feliz em cada etapa da vida que você passa (Alana – Professora
da pré-escola).

Considerada pela maioria dos profissionais entrevistados como uma fase, um período temporário, a infância,
também é definida de uma forma romântica: “fase da alegria”, “da inocência, da pureza”, “do mundo do faz
de conta”, “é ser feliz” e também como preparo para a vida adulta, tal como foi evidenciado na fala de Ana
Maria: “a partir do que se vai vivenciar na infância, é que se vai dar conta da vida adulta”.

Em relação às concepções de infância das educadoras, podemos destacar que, em geral, apresentam uma
visão bastante idealizada da infância, identificam-na como a melhor fase da vida, afirmam que ser criança é
especial e que é muito bom. Entendem, pois, a infância como uma fase de aprendizagem de condições
específicas para a vida adulta, é um momento de desenvolvimento e aprendizagens. Conforme destaca Pinto
(1997, p. 63),

[...] uma observação fundamental que deve ser feita é a de que o conceito de
infância, contrariamente ao que se passa ao nível do senso comum, está longe de
corresponder a uma categoria universal, natural, homogênea e de significado óbvio.
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Quer do ponto de vista dos sujeitos e das suas competências e capacidades, quer do
ponto de vista da sociedade em que eles se inserem e das respectivas exigências e
expectativas, é razoável considerar não ser indiferente, por exemplo, pertencer ao
sexo masculino ou ao feminino, ter três, sete ou doze anos, tal como não é a mesma
coisa nascer num bairro de lata ou num ‘berço de ouro’, crescer numa sociedade
desenvolvida ou num país do Terceiro Mundo, num meio urbano ou suburbano ou
numa zona recôndita da montanha, numa família alargada, ou numa família
monoparental, ser filho único ou ter mais irmãos, etc.

Ao definirem a infância apenas como uma fase passageira, um período, de preparação para a vida em
sociedade, ou para vida adulta, acaba por deixar de reconhecer a infância como uma forma estrutural, como
uma categoria ou uma parte da sociedade, como as classes sociais e os grupos de idade (CORSARO, 2011).

Para as próprias crianças, a infância é um período temporário. Por outro lado, para a
sociedade, a infância é uma forma estrutural permanente ou categoria que nunca
desaparece, embora seus membros mudem continuamente e sua natureza e
concepção variem historicamente (CORSARO, 2011, p. 15-16).

Ao universalizar e naturalizar a infância como dependente, um período que apenas demanda proteção e como
um período passageiro da vida, deixa-se de lado a sua diversidade e alteridade. Assim, “[...] negadas em
suas diferenças as crianças são impedidas de usufruir seus direitos. Negadas em sua diferença, também são
negadas em sua igualdade” (ESTEBAN, 2007, p. 13).

Cabe salientar que perceber a diferença está associado ao rompimento com hierarquias históricas que vêm
fundando os sistemas culturais, especialmente no mundo ocidental no qual as oposições estruturam as
representações acerca da realidade. Nesse caso, dar visibilidade às crianças não impõe classificá-las como
mais ou menos importantes em nosso sistema de representação, mas simplesmente fazê-las aparecerem
dentre tantos outros grupos que compõem os sistemas sociais.

Nesse contexto, buscando evidenciar as crianças e aproximar o olhar das professoras dos sujeitos concretas
com as quais convivem diariamente, solicitamos que fizessem um retrato falado das crianças do CEMEI,
descrevendo-as. Dentre as descrições apresentadas, destaca-se:

São crianças alegres, espontâneas. Crianças amadas, respeitadas. Demonstram que
tem um espaço de liberdade, liberdade vigiada. Elas sabem em quem chegar para se
abrir e demonstrar que precisam de socorro (Tânia – Equipe Gestora).

As crianças são adoráveis. Em termos de aprendizagem, salvo algumas exceções,
são muito interessadas pelo que se ensina, em descobrir coisas, são curiosas,
amorosas (Ana Maria – Equipe Gestora).

Crianças muito afetivas, mesmo com a realidade de violência do bairro, são
verdadeiras, sinceras. Crianças que gostam de brincar e interagir. Crianças
receptivas, falantes, felizes. (Janaína – Equipe Gestora).

As crianças da creche são magníficas, surpreendem o tempo todo, são carinhosas,
amáveis, não tem medo de se aproximar dos adultos. São demais. São crianças
felizes, falam o que pensam. (Mariana – Equipe Gestora)

São tranquilas, carinhosas, curiosas, peraltas, gostam de participar das atividades
principalmente com arte, tintas, são participativas e, como toda criança, gostam
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muito de brincar, na sala no parque na área verde, elas gostam muito de brincar.
(Kátia – Professora da Creche)

São crianças felizes, dispostas, afetivas, estão satisfeitas com a escola. (Ellen –
Professora da pré-escola)

São crianças no geral normais, algumas com suas necessidades específicas, algumas
carentes de atenção, outras carentes de limites, mas também felizes, independente
de todas as circunstâncias. (Gabriela – pré-escola)

Tem crianças que já chega chegando, têm crianças tímidas e crianças muito tímidas.
(Alana – professora da pré-escola).

Os excertos do discurso das professoras sobre as crianças do Centro Municipal de Educação Infantil,
apresentados acima, ratificaram a ideia generalizada e naturalizada de criança, pois dentre as concepções que
demarcam as identidades infantis, fica bastante evidente a concepção que entende a criança como um ser
inocente, o ser que possui apenas virtudes e que é naturalmente boa; assim, tais docentes apresentam
características que universalizam e padronizam a infância. Algumas acrescentam também que as crianças
precisam aprender regras e ter limites.

A “liberdade vigiada”, que tem como pretensão o cuidado e proteção das crianças, muitas vezes acaba por
limitar sua participação e ações. Segundo Fernandes (2008, p. 61),

as ações das crianças, tanto as liberdades quanto os constrangimentos, são
determinadas por essa relação intergeracional, adulto-criança. Os adultos, figuras
com poder, exercem sobre as crianças um controle de suas interações e, assim,
regulam os cotidianos das crianças.

A condição de normalidade acentuada na fala da professora Gabriela, quando afirma que “no geral as crianças
são normais [...]”, esconde a condição plural da infância e das crianças como múltiplos-outros,
desqualificando suas diferenças relacionando-as apenas com a necessidade de atenção e de limites e
insistindo no mito da felicidade infantil.

Uma concepção de criança pautada apenas num conceito ideal de sua condição como sujeito pode implicar
que a significação social da infância seja mascarada na relação adulto/criança, porque comumente se
considera natural e inquestionável a dependência da criança em relação ao adulto. No estudo dessa relação,
Charlot (2009) parte da afirmação de que a criança vive num mundo no qual, adultos são dominantes e por
isso deve se submeter a eles.

Os adultos, por sua vez, fazem dessa relação de poder, que é social, uma relação natural, justificando-se no
fato de que a criança não controla seu comportamento e está suscetível a fazer o mal, por isso deve ser
protegida e disciplinada. E ainda por esse motivo, ela é excluída das decisões em todos os âmbitos da
sociedade (MORAES, 2010).

Dessa forma, a infância insurge como carente de moralização, civilidade e de cuidados. A criança derivada
dessa percepção deve ser conscientizada acerca de sua frágil condição e de sua conduta duvidosa, o que
implica o comando adulto a postos e a subalternidade infantil justificada, afinal de contas, como sempre é
dito, não passa de uma criança! Os olhares a ela direcionados visualizam uma idade ainda não alcançada,
porém alvo de toda atenção plausível e o período transitório até a conquista da condição esperada é
acelerado, atropelado, desmerecido.
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A concepção naturalizada que se cria nos comportamentos infantis se desponta pela visão contraditória que
temos da criança e que comumente se atribui a sua natureza. “As contradições presentes nessa visão são,
também, a projeção do que o adulto deseja e do que não deseja; elas exprimem a contradição presente na
própria sociedade: o desejo de continuidade e a necessidade de renovação” (MORAES, 2010, p. 118).

Nesse contexto, o papel do(a) professor(a) de Educação Infantil, definido por algumas educadoras, confirmam
as contradições presentes nessa visão contraditória de criança, tal como podemos verificar nos excertos de
concepções docentes apresentados abaixo:

Desenvolver o potencial das crianças, se entregar, cuidar de crianças que ainda não
desenvolveu autonomia e acreditar que todas são capazes (Paula – Professora da
Creche).

É muita coisa, é ser mãe, psicóloga, babá, não é só ser professor, é ser médico,
tentar entender o que as crianças estão sentindo (Sônia – Professora da Creche).

Para você, ser professor da Educação Infantil tem que gostar muito, amar, se doar,
exige muito de você, eles são muito pequenininhos nós somos referência para as
crianças. Ou você se doa, ou se não, nada acontece. Além de serem crianças, tem a
questão socioeconômica são de periferia (Kátia – Professora da Creche).

É como ser uma mãe, você tem que cuidar e educar as crianças (Vanessa –
Professora da creche).

Gostar do que faz, gostar de crianças, estar atenta a cada avanço, a cada olhar. É
um privilégio estar com as crianças, a aprendizagem é constante (Priscila –
Professora da pré-escola).

É ser um aberto à mudança. Ser sensível, ter bastante amor, carinho, equilíbrio e
estar sempre buscando mudanças para melhorar a prática [...] (Gabriela –
Professora da pré-escola).

O papel do professor de Educação Infantil, apresentado acima, é limitado e limitante. Limitado, por estar
vinculado majoritariamente às características afetivas das professoras e de cuidado com as crianças;
limitante, por inviabilizar a compreensão da criança como outro e reconhecê-la como sujeito cuja condição é
humana. Não se compreende a criança como sujeito singular, completo em si mesmo, pertencente a um
tempo/espaço geográfico, histórico, social, cultural. Sendo assim, são sujeitos de pouca idade que são
simultaneamente detentores e criadores de história e cultura, com singularidades em relação ao adulto, que
possuem um modo de se expressar e estar no mundo diferente do adulto (OLIVEIRA, 2001).

Compreender a criança como sujeito ativo implica superar uma visão adultocêntrica[vi] e valorizar a produção
infantil, dar lugar à alteridade da infância. É necessário, então, existir respeito para com o modo de ser
criança, que vai além de garantir condições para sua sobrevivência; perpassa por auscultar e compreender as
crianças a partir do modo como elas vêm o que as rodeia e existem no mundo (OLIVEIRA, 2001). Isso
implica, como propõe Faria (1999), em conhecer a criança e suas culturas, observá-las, conhecer seu
contexto socioeconômico, mas ir além, escutar sua voz, saber como enxerga e entende o mundo.

Na tentativa de superar a visão naturalizada de criança e infância, alguns autores buscam apontar outras
formas de pensar a infância. Charlot (1986) aponta a criança como um ser que constrói socialmente sua
personalidade. Assim, a criança se constitui como sujeito a partir de sua realidade social, histórica e cultural.
Ela é sujeito-ator que brinca, que cria, que constrói, que precisa de proteção, que está em formação, que
surpreende com suas transgressões e formas de ver o mundo.
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Considerações finais

Ao ouvir o que as professoras pensam e sabem sobre criança e infância, foi possível evidenciar muitos
aspectos, convergindo para a compreensão de que, para além de uma concepção naturalizada e universal, as
crianças revelam por meio das suas relações sociais, brincadeiras, ações, e transgressões/construções, que
são sujeitos culturais, atores sociais que produzem cultura, uma cultura que não é fixa e que não se constitui
como patrimônio estático, mas em ações sociais, dinâmicas, reflexivas e recíprocas, desenvolvida por elas de
forma autônoma e partilhada, pois as culturas infantis são resultado das interações e das relações
estabelecidas pelas crianças com o mundo circundante.

Dessa maneira, fica evidente que as crianças não são seres incompletos, inocentes, um vir a ser, mas sim,
sujeitos de experiências e culturas próprias, atores-sociais que criam, reproduzem, interpretam, subvertem a
ordem e estabelecem uma relação crítica com sociedade.

Enfim, as crianças não estão em um universo isolado da vida social e cultural, ao contrário, elas se
desenvolvem em um mundo humano, repleto de significados sociais, estes são fornecidos por meio da
vivência de experiências culturais. O conjunto de significados sociais, modos de ser e agir, não são
simplesmente assimilados pelas crianças para serem reproduzidos no cotidiano infantil. As crianças, ao entrar
em contato com seus significados, deles se apropriam, recriando-os e atribuindo-lhes sentidos específicos.
Dessa forma, ao inserirem-se no mundo cultural que as cerca, têm a possibilidade de reelaborar e recriar este
mundo, e esta sua capacidade de recriar o mundo possibilita que elas se constituam como ser social, histórico
e cultural.

[i] Professora da Educação básica, possui Mestrado em Educação, graduação em Pedagogia e participa do
grupo de pesquisa Infância Educação e Contemporaneidade. Email: gleisy_campos@hotmail.com
.
[ii] Ao fazer analogia ao universo infantil, não se trata de focar um universo à parte da realidade social, mas
evidenciar a criança como sujeito, ator-social e a infância como categoria geracional que não está dissociada
da cultura dos adultos e das estruturas sociais.

[iii] A equipe gestora é composta pela diretora, vice-diretora e coordenadoras pedagógicas.

[iv] Professoras da creche são aquelas que trabalham com as crianças de 1 ano e meio a 3 anos do CEMEI.

[v] Professoras da pré-escola são aquelas que trabalham com as crianças de 4 a 6 anos do CEMEI.

[vi] Para Gobbi (apud OLIVEIRA, 2001), a expressão adultocêntrico se aproxima de etnocentrismo (expressão
bastante utilizada na Antropologia), que significa uma visão de mundo segundo a qual o grupo ao qual se
pertence é tomado como centro de tudo e os outros são olhados segundo os valores do sujeito, criando-se um
modelo que serve de parâmetro para qualquer comparação. Nesse caso, o modelo é o adulto e tudo passa a
ser visto e vivido segundo a ótica do adulto, ele é o centro.
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