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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo analisar a compreensão que as crianças trabalhadoras têm
do seu corpo a partir das suas experiências no mundo da vida. A discussão perpassa pela história do
surgimento da infância com um recorte na inserção da criança no mercado de trabalho e a influência da
brincadeira na construção de um corpo-sujeito. Os sujeitos que fizeram parte da pesquisa foram crianças que
trabalham nas feiras livres de Aracaju e, mesmo estando inserida em um contexto produtivo, buscam
experimentar um estado de vida que não é permitido pelo racionalismo econômico. É brincando que ela
reencontra a sua natureza infantil e consegue experimentar a liberdade.
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ABSTRACT : This paper aims to analyze the understanding that working children have of their body from their
experiences in life . The discussion goes through the history of the emergence of childhood with a cutout in
the inclusion of children in the labor market and the influence of play in building a body-subject . The subjects
who participated in the study were children working in the street markets of Aracaju and even being inserted
into a productive context , looking to experience a state of life that is not allowed by economic rationalism . Is
she kidding rediscovers his childlike nature and can experience freedom .
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INTRODUÇÃO:

O presente estudo se debruça sobre a criança trabalhadora, procurando compreender qual a sentido que esta
dá ao seu corpo-sujeito a partir das experiências no mundo da vida, bem como a imagem que ela tem de sua
corporeidade. Parte-se do pressuposto de que o corpo dessas crianças é meio pelo qual ela estabelece o
encontro consigo mesmo, com o mundo e com o outro, constituindo-se e percebendo-se dessa forma como
um corpo-sujeito.

O trabalho chama a atenção para a procedência e o porquê dessas crianças serem submetidas às condições
degradantes do mundo do trabalho informal e, mesmo inseridas nesse contexto esses mesmo corpos
produtivos rompem com as amarras da sociedade e transformam-se em corpos brincantes. Os sujeitos que
fizeram parte da pesquisa foram crianças que trabalham nas feiras livres de Aracaju e, mesmo estando
inserida em um contexto produtivo, buscam experimentar um estado de vida que não é permitido pelo
racionalismo econômico. É brincando que ela reencontra a sua natureza infantil e consegue experimentar a
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liberdade.

A brincadeira é tratada aqui como a linguagem essencial da qual a criança se socorre e, ao mesmo tempo,
através da qual se insere no mundo e interage com o outro. Dessa forma é possível promover o universo da
imaginação e do sonho, elementos definitivamente humanizadores e partes integrantes do que constitui o
conceito de infância.

A INVENÇÃO DO CONCEITO DE INFÂNCIA

Durante muitos anos a sociedade esteve estruturada em relações sociais que desconheciam um sentimento
característico da infância, não havia um elemento que distinguisse a criança do adulto. Isso pode ser notado
em uma pintura do século XI e nas formas de representação da mesma, pois “[...] as três crianças que São
Nicolau ressuscita estão representadas numa escala mais reduzida que os adultos, sem nenhuma diferença de
expressão ou de traços” (ÀRIES, 1981, p. 51). A arte medieval desconhecia a infância e por isso não
procurava representa-la atribuindo uma expressão particular, mas sim como um homem de tamanho
reduzido, miniaturizado.

É notória também essa insignificância à infância com relação à família, pois quando as crianças tinham
condições de viver sem os cuidados de sua mãe e sem a solicitude de sua alma, já que essa época é marcada
por um elevado índice de mortalidade infantil e a sua sobrevivência tornava-se algo improvável, elas eram
postas no mundo dos adultos e se confundiam com estes, passando a serem tratadas desde os primeiros anos
iguais aos adultos e assim permaneciam ao longo de suas vidas (ÀRIES, 1981).

Essa relação criança-adulto indistintamente estendia-se por todas as atividades sociais, desde as profissões
até os jogos e brincadeiras. Assim sendo, a criança era considerada um adulto em miniatura e a infância
nessa época era vista como um estado de transição para a vida adulta. O que importava era a criança crescer
rápido para poder contribuir no trabalho e em outras atividades do mundo dos adultos.

Nesse período não havia um traje reservado à infância, pois assim que a criança deixava os cueiros[ii] ela era
vestida como os outros homens e mulheres de sua classe social. Àries (1981, p. 70) comenta que “[...] a
Idade Média vestia indiferentemente todas as classes de idade, preocupando-se apenas em manter visíveis
através da roupa os degraus de hierarquia social”. Vale ressaltar que não havia uma distinção na forma de
vestir entre crianças e adultos, pois estes usavam os mesmos trajes que estavam associadas à classe social a
que pertencia.

Segundo Àries (1981) somente a partir do século XIV a personalidade e particularidade da criança
começavam a ser admitidas através da arte, da iconografia e da religião (no culto aos mortos). Tirava-se
retratos das pessoas mortas a fim de guardar a sua alma para que esta, após a morte, não voltasse a
incomodar os vivos. A criança geralmente morria muito cedo e acreditava-se que esta não contivesse a
personalidade de um homem e que sua alma não era imortal. Com o tempo, embora a mortalidade infantil
ainda tenha se mantido em um nível elevado, a crianças passa a ser representada e uma nova sensibilidade é
atribuída a esta ao descobrir que a sua alma também é imortal.

E assim, por volta do século XV, surgiram dois tipos de representação da infância: o putto[iii] e o retrato da
criança, até mesmo da criança morta pois, é por volta do século XVI que a criança começa a aparecer nas
efigies funerárias. Foi justamente o elevado índice de mortalidade infantil que começou a provocar o desejo
de ficar os traços das crianças que continuavam a viver, ou até mesmo de uma já morta, a fim de conservar
sua lembrança. “O aparecimento do retrato da criança morta no século XVI marca, portanto um momento
muito importante na história dos sentimentos” (ÀRIES, 1981, p.58).

No século XVII a criança começa a ser representada sozinha e passa a ser um dos modelos favoritos dos
pintores. Atribui-se a estas crianças uma nova sensibilidade, dada com a evolução do putto e do retrato.
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Um novo sentimento da infância havia surgido, em que a criança, por sua
ingenuidade, gentileza e graça, se tornava uma forma de distração e relaxamento
para o adulto, um sentimento que poderíamos chamar de ‘paparicação’ (ÀRIES,
1981, p. 158).

Com os moralistas e educadores do século XVII a paparicação foi considerada prejudicial, pois tornava as
crianças mimadas e mal-educadas. Dessa forma foi proposta uma educação disciplinadora e moralizadora
com a pretensão de torna-las, mais tarde, pessoas honradas e racionais. A criança deixa de ser divertida e
torna-se “educável” e a família passa a assumir o papel de vigilância sobre seus filhos. Com a aproximação
entre pais e filhos, começa a surgir um sentimento de família e a criança passa a ser o centro das atenções
(ARAUJO, 1997).

A REVOLUÇÃO CIENTÍFICA E A CONSTRUÇÃO DO CONCEITO DE INFÂNCIA

Com a modernidade algumas mudanças ocorreram de maneira significativa à continuidade e ampliação do
sentimento de infância. Essa época é marcada pelo surgimento de várias ciências e suas verdade “absolutas”
e “inquestionáveis” e com uma força e velocidade irrefutável, trouxe em seu bojo o projeto para o homem do
futuro. Agora “[...] a ciência se coloca como único caminho para se chegar à verdade” (SANTIN, 1987, p. 15).

A sociedade torna-se mais racional e o conhecimento fragmentado a partir do método científico. É em meio a
essa racionalização do mundo, do pensamento, do conhecimento que o homem passa a ser,
consequentemente, bipartido em corpo e mente, sendo está última a guardiã da razão. O corpo passa a ser
visto como máquina, sem subjetividade ele vai sendo moldado a partir de uma ordem social.

Todavia, a ciência ao negligenciar a subjetividade do homem reduz a experiência existencial dos sujeitos e,
dessa forma, acaba centrando sua atenção apenas no cognitivo do homem. “Esquece-se que os homens são
sujeitos reais, concretos e históricos” (SANTIN, 1987, p. 52).

É somente nas quatro primeiras décadas do século XX que, no Brasil, ocorre a legitimação de um novo saber
pedagógico, moderno, experimental e científico, que acaba constituindo a infância como um objeto de
intervenção disciplinar.

Portanto, o avanço científico acabou atingindo o campo da pedagogia com a implantação, em 1914, do
Laboratório de Pedagogia Experimental, no Gabinete de Psicologia e Antropologia, anexo à Escola Normal
Secundária de São Paulo.

O objetivo dessa nova instituição pretendia-se o mesmo de similares estrangeiras,
em especial norte-americanas: o estudo científico da infância, entendido como
‘exame metódico de todas as energias da criança’ (CARVALHO, 2001, p. 293).

Olha-se para a criança como um objeto de estudo e tratamento individualizado, afim de observá-la de acordo
com os índices de normalidade, anormalidade ou degenerescência. Buscava-se a partir da publicação de um
modelo de Carteira Biográfica Escolar traçar um perfil de cada aluno tento como características norteadoras o
físico, a raça, a hereditariedade e os traços morais e sociais. “[...] deveria confrontar os casos normais dos
anormais, para cuidar de cada um segundo o seu valor exato” (THOMPSON apud CARVALHO, 2001, p.298).

O que se pretendia era a formação de classes homogêneas, como também, justificar as desigualdades sociais
e explicar o progresso e atraso do povo devido à existência de determinações na natureza dos homens.
Educação e saúde passam a ser elementos indissociáveis e necessários ao processo de “regeneração” do
povo.
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Portanto, a “educação do povo” está alicerçada na campanha educacional associada aos ideais da saúde, da
moral e do trabalho, todos imediatamente relacionados À preocupação com os índices de produção e com os
ditames da bandeira republicana: ordem e progresso. Caberia ao professor “[...] garantir que o ‘máximo de
frutos’ fosse obtido com um mínimo de tempo e esforço perdidos” (CARVALHO, 2001, p. 307).

Dessa forma, a criança precisa ser cuidada e preparada para também atender às exigências emergentes da
sociedade capitalista, que tem como suporte o capital e sobrevive a partir das relações de exploração e
desigualdade social, constituídas por classes antagônicas que vivem em condições materiais bastante
diferenciados.

O significado de infância passa a ser estruturado e reestruturado no seio da sociedade capitalista vinculado a
partir da inserção da criança na sua condição social. Assim, as crianças têm modos de vida, valores e culturas
diferenciadas umas das outras, que nos permite afirmar que existem infâncias (no plural), fato este que
reflete nos diferentes valores do ser criança para o adulto.

CORPO E INFÂNCIA

Um dos componentes da essência humana é o corpo, pois através dele o homem estabelece relações com o
mundo e transforma-se em um corpo-sujeito. “O corpo é o limite de captação do mundo social e, ao mesmo
tempo, o ponto de encontro do homem consigo mesmo” (SCHWENGBER, 1997, p. 72).

Ao transformar-se em um corpo-sujeito, o homem passa a ser autor e ator da sua própria existência no
mundo, pois vai se construindo a partir das suas relações, das suas vivências e experiências de vida, ou seja,
da sua existência enquanto ser histórico. Merleau-Ponty (SCHWENGBER, 1997, p. 64) afirma que “[...] tenho
consciência do meu corpo através do mundo [...] como tenho consciência do mundo através do meu corpo
[...]”. Assim, a grandiosidade do corpo está em percebê-lo como a própria presença do homem no mundo.

Marques (SCHWENGBER, 1997, p. 63) diz que “o homem é mais que corpo, é corporeidade que se constitui
no munda da vida”. A palavra corporeidade é expressão da própria realidade corporal e deve-se pensa-la a
partir de um corpo vivente e aprendente. É através da corporeidade que o homem torna-se humano. Na
corporeidade a criança é movimento, gesto, expressão, é presença no mundo materializando-se na
brincadeira. “O homem é movimento, o movimento que se torna gesto, o gesto que fala, que instaura sua
presença expressiva, comunicativa e criativa” (SANTIN, 1987, p. 26). Portanto a brincadeira é a linguagem
primeira da qual a criança socorre-se para estabelecer a comunicação com o mundo na qual está inserida.

Santin (1993, p. 25) complementa dizendo que “[...] o brincar não só faz parte da vida da criança, mas é a
própria criança”, pois em todos os seus gestos e comportamentos, é notória a presença do lúdico como
elemento de humanização. Diante disso, com a brincadeira, cuja relação com o mundo é estabelecida através
do corpo, a criança se distancia da sua própria realidade e insere-se num emaranhado de fantasia que
possibilitam a construção de um novo mundo, no qual ela possa estar completamente contagiada pela alegria,
prazer e ludicidade.

A criança, portanto, tem a capacidade de transitar entre vários mundos sem perder a condição de homem
social. A criança trabalhadora, mesmo estando inserida em um contexto produtivo, busca experimentar um
estado de vida que não é permitido pelo racionalismo econômico. É brincando que ela reencontra a sua
natureza infantil e consegue experimentar a liberdade.

O CORPO ENQUANTO INSTRUMENTO DE TRABALHO

A pesquisa realizada foi possível perceber que as crianças trabalhadoras possuem uma concepção de corpo
que se configura enquanto instrumento de trabalho. Isso é notório nas falas das crianças quando a elas foi
questionado: “O que é corpo?
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”, de onde se obtém as seguintes respostas: “Corpo?
Bom. Trabalhar e ajudar a minha família” (entrevistado nº 1, 11 anos). O outro diz: “Pra movimentá, andá
peraí, pra se eu vendo as coisas aí pra pagá um negócio que meu pai ficô deveno” (entrevistado nº 2, 10
anos).

Segundo Boltanski (1979) os membros das classes trabalhadoras usam o seu corpo principalmente como um
instrumento, como ferramenta, como meio para sobreviver e é preciso, apenas, que ele (o corpo) funcione
bem para ir à luta e poder ajudar ou garantir a sobrevivência da família.

Essa ideia traduz uma concepção de corpo privilegiada na compreensão do “ter” em detrimento do “ser”
corpo, ratificada por uma percepção fragmentada, em que o corpo se situa numa esfera exterior a ele próprio,
e que produz o discurso “eu tenho um corpo” que sufoca o “eu sou meu próprio corpo”.

Contrária a essa visão de corpo como ferramenta de trabalho, surge outro significado, o corpo é “A gente”
(entrevistado nº 3) que se percebe enquanto corpo e enquanto ser-no-mundo. Todavia, na mesma medida
em que esta criança se percebe enquanto corpo, ela não se dissocia da ideia deste enquanto corpo-objeto e o
vê a partir da sua finalidade no trabalho. Este mesmo corpo que se percebe enquanto ser identifica-se como
mero instrumento de sobrevida.

Isso nos faz refletir o quanto a nossa sociedade, fundamentada nos princípios do capital, conduz as crianças a
um processo de alienação, no qual somente o trabalho passa a ser a fonte vital.

Assim, o corpo, na sociedade capitalista, é um corpo de classe na medida em que
porta em si mesmo o reflexo das relações sociais de produção do homem,
caracterizando sua inscrição em uma classe social, expressão objetiva e concreta das
contradições determinadas pela sociedade capitalistas (PIRES, 1993, P. 58).

Esse mundo do subemprego acaba tornando a criança ainda mais dependente do modo capitalista de
produção, que através da sua mão-de-obra barata, condizente com a natureza destas atividades, faz com que
ela fique presa a uma ideia de corpo produtivo, com a função apenas de suprir suas necessidades básicas de
vida e que não ultrapassam a esfera do manter-se “alimentado”.

Diante da pergunta “Você se acha uma criança?
” uma disse que “Não” (entrevistado nº 1, 11 anos), ao questionarmos o porquê de sua resposta, ele
complementou dizendo: “Porque eu já tô velho”.

Para esse menino somente se é criança até os dez anos de idade. Na medida em que seu corpo ganha uma
“estrutura” que comporta a sobrecarga diária a que é submetido, está pronto para iniciar-se no trabalho fora
de casa. A dificuldade da criança em se reconhecer enquanto criança traduz o estilo de vida ao qual a mesma
é obrigada a se submeter, e isso se torna tão natural na sua vida que ele acha justo, mesmo com tão pouca
idade ter que trabalhar. “Eu já tô na idade”, afirma o entrevistado nº 1, justificando já ter a idade de assumir
determinadas responsabilidades, entre elas o trabalho. O outro justifica que considera o trabalho algo bom. Já
o entrevistado nº 3(10 anos) pensa o contrário, afirmando que não acha justo, mas depois afirma “[...] mais
é o jeito [...] porque ninguém trabaia, a num ser eu, meu irmão e meu pai”.

Isso vem reforçar a busca de uma nova identidade: a de um adulto miniaturizado, já que as mesmas
acreditam ter responsabilidade de “gente grande” e que por isso tem a sua infância roubada. Inferimos que o
corpo-objeto serve somente para garantir a sobrevida e o sustento familiar, e o corpo é meramente uma
forma de deslocamento do sujeito, seja pra transportar-se para o trabalho, seja para movimentar-se durante
ele.

O CORPO BRINCANTE
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Mesmo concebida pelo sistema capitalista como mais um instrumento de trabalho, como um corpo-produtivo
capaz de gerar capital, a criança trabalhadora brinca e demonstra ter essa necessidade.

A brincadeira está presente em seu mundo enquanto necessidade de sentir-se viva. O brincar, o lúdico e a
diversão são elementos preponderantes na infância: todas as crianças brincam, pois essa é uma condição
essencial para o seu desenvolvimento, para a sua inclusão na sociedade, pois é através da brincadeira que ela
estabelece relação consigo mesma, com os outros e com o mundo. O lúdico

[...] quando possibilita a criança afirmar-se como criança portadora de uma natureza
humana e social, passa a ser uma atividade vital, necessária à construção da criança
como sujeito histórico e a sua penetração no ‘reino da liberdade’ (ARAÚJO, 1997, p.
112).

Apesar de o trabalho aparecer em evidência durante as entrevistas realizadas, o brincar também faz parte da
vida das crianças trabalhadoras. E mesmo sendo vítima dessa estrutura montada pelo capitalismo, a criança
distancia-se da sua vida real e constrói um mundo à parte, onde possa estar completamente envolvida de
alegria, prazer e fantasia. Nesses reduzidos momento o seu corpo passa a falar através da brincadeira, o seu
corpo sente através da brincadeira “Animação” (entrevistado nº 1) e “Alegria” (entrevistados nº 2 e 3).

Não seria correto afirmar que a criança trabalhadora, por estar inserida no sistema capitalista, não é capaz de
construir situações lúdicas. Elas encontram um tempo, mesmo que restrito, para brincar e esse adulto
miniaturizado pelo racionalismo econômico reencontra na sua natureza infantil a sua singularidade: felicidade
“É nóis brinca (sorri)” (entrevistado nº 3). Ao brincar a criança trabalhadora consegue penetrar em outro
mundo e apropria-se do lúdico, mesmo que o tempo destinado a este seja suprimido pela produção do
capital: “Assim sabe, porque quando eu termino de trabaiá, se dé eu brinco” (entrevistado nº 2).

Torna-se evidente que o brincar e o trabalho são dois elementos antagônicos na vida da criança em situação
de risco. A brincadeira não só como uma fuga da sua realidade de vida, mas também enquanto uma
necessidade de sentir-se viva. O trabalho edifica-se em suas vidas enquanto forma de luta pela sobrevivência
e, ganha dimensão prioritária num mundo que visa vangloriar o lucro em detrimento dos valores humanos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Desprovidos das condições necessárias à sua sobrevivência as crianças trabalhadoras são submetidas a um
contexto onde a exploração é tão naturalizada que se transforma no sentido prioritário da sua existência e da
teia de relações sociais em que vive.

A sujeição da criança às determinações do capital retira da sua natureza o humano em favor de uma natureza
coisificada. Isso é bastante evidente na própria imagem que a criança tem de si, pois as mesmas não se veem
como possuidoras de um corpo-sujeito, mas sim de um objeto-objeto, um corpo-instrumento com a utilidade
tão somente de “ir à luta” para sobreviver.

O corpo cansado da criança na forma de um adulto miniaturizado precisa somente funcionar para o trabalho,
pois o brincar, enquanto a possibilidade mais íntima da criança ser infante está furtada ou restrita. A
dimensão lúdica, manifestada em todas as ações da criança, ressurge neste universo cruel, justamente para
que os corpos cansados possam suportá-lo, bem como manifesta-se na qualidade de uma resistência revelada
pelo brilho (quase apagado) do olhar que revela sonhos e esperanças de um mundo melhor.
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[iii] Forma de representação da criança nua.
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