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RESUMO 

 

A tese desta investigação segue duas linhas paralelas. Na primeira desenha-se a his-

tória da infância a partir da qual é possível dizer que se construiu uma identidade da 

infância. Na segunda, entra em jogo a questão da vida “à sombra da infância”. Nesta 

linha, tem-se em mente que Walter Benjamin, autor fundamental para este trabalho, 

ao cunhar o conceito de “vida nua”, abriu caminho para se pensar a questão da infân-

cia sob um viés que, mais tarde, Michel Foucault, ainda que se ocupando de outras 

questões, chamou de biopolítica. Para realizar esta investigação, percorre-se um ca-

minho que perpassa os meandros da história, da condição do ser ao qual se deu o 

nome de infância e o ser que se chamou de criança. O problema central é pensar a 

questão da vida deste ser chamado criança enquanto esta vida é determinada pelo 

poder. Refletindo sobre a criança e a infância, ou as infâncias, desde a filosofia até a 

linguagem do cinema, encontrou-se o filme “O Enigma de Kaspar Hauser”, que revela 

um personagem emblemático daquilo que Benjamin chamou de “vida nua”. Junta-

mente com a análise deste filme, a intenção da presente pesquisa é resgatar uma 

reflexão sobre a infância que seja capaz de levar em conta a produção cultural da 

infância para além da “naturalização” do infantil. A pergunta que serve de fio vermelho 

costurando as linhas paralelas refere-se ao problema da naturalização. A linguagem 

parece ser o que permite pensar a criança e a infância e toda a submissão ao poder 

à qual ela foi condenada indo, por meio disso, para além das ilusões da “natureza”. 

 

  

 

Palavras-chave: Infância. Criança. Vida nua. Kaspar Hauser. Biopolítica. 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The thesis of this research follows two parallel lines: the first affirms that the 

history of infancy constructs the identity of infancy, in other words, infancy is 

not understood as a chronological issue but rather becomes a question of 

language. In the second line of research, the “the shadow of infancy” comes 

into play. Here we have in mind what Walter Benjamin, the major influence 

on this work, coined as the concept of “bare life,” which paved the way to think 

about childhood as lived in the shadow of bio-politics, of which Kaspar Hauser 

is an emblematic example. This research has been conducted by sifting 

through the intricacies of history, the condition named infancy, and the being 

named “child.” The central problem is how to think of the life of the being 

named “child” insofar as this life is determined by power. Reflecting on the 

child and on infancy from philosophy to the language of the cinema, we find 

the film, “The Enigma of Kaspar Hauser.” He is an emblematic personage of 

what Benjamin termed “bare life,” which later Michel Foucault called “bio-

politics.” Along with the analysis of this film, the intention of the present thesis  

is to recover a reflection on infancy which can take into account, and at the 

same time move beyond, the cultural production and “naturalization” of 

childhood. “What is infancy?” This question serves as the common thread 

tying together the parallel lines of research referring to the problem of 

naturalization. Thus, it is language which seems to permit the thinking about 

the child and infancy and their submission to power, moving beyond the 

illusions of “nature.”  
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I INTRODUÇÃO AO PROBLEMA 

 

Uma das tarefas mais urgentes do pensamento contemporâneo é, segura-

mente, pensar a propósito da infância, isto é, pensar as representações criadas sobre 

a infância. A infância foi nesse sentido naturalizada como se tivesse abandonado ao 

esquecimento o fato de que só foi possível conhecer a infância porque anteriormente 

fez-se a representação da própria infância. Conhecer a infância é pressuposto para 

pensar a infância.  

O problema a ser respondido refere-se aos motivos que levaram as sociedades 

a criarem, historicamente, uma infância que se pode definir como “naturalizada”? E 

possível que a infância e a criança tenham sido parte de um dispositivo? Qual a iden-

tidade da infância como vida, `a sombra da biopolítica, e frente `a psicologização e, à 

psiquiatrização da mesma contemporaneidade? Enquanto essa identidade foi consti-

tuída pela filosofia, pela história e pela psicologia, ou seja, foi constituída não pelo 

próprio sujeito da infância. Por isso, tornasse-se urgente repensar esta questão a par-

tir da autocrítica da filosofia e de outras teorias, que tenham se ocupado com o tema.  

Decorrente dessa problemática, a investigação apresenta inicialmente duas 

vias paralelas, a saber: a primeira, a história da infância constrói a identidade da in-

fância, ou seja, a infância deixa de ser entendida como uma questão cronológica, e 

passa a ser uma questão de linguagem. A segunda, a infância à sombra da infância, 

é aquela que viveu na sombra do biopoder, sendo Kaspar Hauser um personagem 

emblemático do biopoder.   

No primeiro capítulo almeja-se fazer um resgate da infância a partir da Paideia, 

descrevendo o tratamento que os povos antigos davam a ela, enfocando a concepção 

de filósofos da modernidade como Comenius, Rousseau e Kant, para os quais o ho-

mem, em seu estado natural, deveria ser educado e, ao educá-lo, mudar sua natureza 

enquanto tarefa civilizadora.  

Quando se faz referência às instituições que atuam em defesa da criança e ao 

próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, toma-se como ilustração que os direitos 

das crianças são como os direitos das mariposas. Elas têm direito a um entorno aco-

lhedor, ao néctar, a voar livremente e a viver em um mundo sem violência, como a 

idealiza Humberto Maturana.  

Parafraseando Maturana, ao idealizar o bebê como alguém que nasce mere-

cedor de carinho dos pais mas, sem imaginar que logo vai ser transformado em um 
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ser cuja vida está calculada pelo poder, pela medicina, pela psicologia, pela psicaná-

lise, pelo mercado, com injustas condições iniciais de vida. Um ser que perde a capa-

cidade de se relacionar com os outros seres. E que em algum momento talvez tenha 

esquecido que os modos de conviver se reproduzem através da linguagem.  

No segundo capítulo, a infância é narrada como experiência, a partir de um 

aporte benjaminiano, representando o apelo à decadente arte de narrar. Este filósofo 

busca o entendimento no qual a essência linguística das coisas é a sua linguagem. 

Por isso, ela pode ser captada na brincadeira, no jogo.  

No terceiro capítulo, por meio da relação que perpassa a Filosofia e o Cinema, 

desenvolve-se uma reflexão sobre a infância e o cinema. Acredita-se ser possível 

mostrar, pela linguagem do cinema, as possibilidades de resgate da própria infância 

naturalizada.  

Kaspar Hauser é uma demonstração de experiência de infância que é lingua-

gem. Por esse motivo, recorre-se a essa narrativa do cinema, que acompanha toda a 

vida dessa figura emblemática. 

Outro motivo, ainda, é porque Kaspar Hauser proporciona uma leitura biopolí-

tica, pois exemplifica um corpo que foi tratado como mera vida, isto é, a “vida nua”.  

E, por fim, mas não menos importante, o quarto capítulo é dedicado direta-

mente à reflexão da Filosofia e `a Educação, em que se aborda o olhar contemporâ-

neo sobre a educação da infância. Aí considera-se a escola como um lugar de instru-

ção bem como um lugar de convivência, onde se propõe pensar a “infância como 

conceito” a partir do sujeito de saber (Charlot,2000) em uma relação assimétrica, entre 

os envolvidos com o saber.  

A decupagem das imagens, do filme “O Enigma de Kaspar Hauser” possibilita 

mostrar mais os aspectos da tese que foram escritos, mas que exigem submergir nas 

imagens para que a reflexão possa ser complementada.  

Quando recorre-se ao conceito-imagem, indica a necessidade mediacional que 

a imagem tem da escrita e a escrita da imagem. Essa relação de mediação mútua 

aparece na tela do cinema como se uma já não pudesse ser apresentada sem a outra. 

O cinema é narrativa, e Kaspar Hauser vai sendo narrado em toda sua trajetória, du-

rante seu percurso.  

É necessário, nesta investigação, recordar que as representações da infância 

são criações da própria cultura. Nesse sentido, a infância naturalizada é já um con-
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junto de representações que acoberta uma outra infância que foi entregue ao esque-

cimento. Por isso, o conhecimento sobre a infância, as infâncias, precisa ser evocado 

a partir da linguagem e não da natureza.  

A identidade da infância, enquanto constituída pela filosofia, pela história e pela 

psicologia, é a questão a ser investigada diante da psicologização da infância em 

nome de cada época. 

Desse modo, propõe-se investigar a história que fez da infância um objeto ins-

titucionalizado. E, a partir desta proposta recuperar a ideia de criança e a ideia de 

infância como linguagem que tende a ter pouca importância na contemporaneidade. 

Em um pensamento análogo ao pensamento benjaminiano, formulou-se a ideia 

de que educar é mostrar que existe um mundo de linguagem maior que o do outro e 

que sempre haverá uma infância.  

 

II OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

Objetivo geral 

 

 Investigar nos meandros da história o que se chamou de infância, bem como o 

que se chamou de criança, para problematizar a infância como “sombra da infância” 

na cultura. 

 

Objetivos específicos 

 

Repensar o processo educativo a partir da “psicologização” da infância em 

nossa época.  

Propor uma leitura biopolítica de Kaspar Hauser como exemplo de um corpo 

que foi tratado como mera vida, isto é, a vida nua.  

Investigar a história que fez da infância um objeto institucionalizado, na con-

temporaneidade.  

Investigar a partir de Foucault, como a infância e a criança passam a ser parte 

de um dispositivo? 

Recuperar a ideia de criança e a ideia de infância como linguagem que tende 

a ter pouca importância na contemporaneidade. 
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III CONCEPÇÕES DA INFÂNCIA 

 

1 Introduzindo a questão sobre o fenômeno da infância 

 

A partir da tese de que a história da infância constrói a identidade da infância, 

pretende-se buscar um olhar interdisciplinar sobre a infância. Acredita-se que dessa 

forma seja melhor (re) escrever sobre esta história da infância, pois um enfoque inter-

disciplinar aproxima e contribui para o avanço da reflexão sobre o referido assunto. 

Assim, pretende-se aprofundar o entendimento sobre este fenômeno infância, 

perpassando os mais diversos olhares, no intuito de delinear um fio condutor para a 

investigação que seja capaz de perpassar por diversas áreas do conhecimento. Ci-

tam-se alguns pensadores que se ocuparam da questão da infância para ter presente 

que muito já se discutiu sobre os conceitos de infância e de criança. 

As investigações sobre o conceito de infância apresentam divergências, mas 

ao mesmo tempo proximidades de concepções que atravessam esta história. Em al-

guns autores, o conceito de infância é descrito como sinônimo de criança. Entre esses 

autores, merecem destaque os seguintes: Boto (2002), Ferreira (2002), Narodowski 

(2002), Faria Filho e Sales (2002), Hansen (2002), Lopes (2002), Carvalho (2002) e 

Kuhlmann Jr. (2002), Sarmento (2012), Jens Qvortrup (2011) e ainda Corazza (2002). 

Larrosa (1998) caracterizou a criança como selvagem sem fala.  

Através do trabalho investigativo desses intelectuais aqui mencionados, é pos-

sível fazer um resgate da infância através de discursos que revelam características 

da infância tanto no Brasil quanto no exterior.  

Nas discussões destes autores vê-se, através do discurso, que a criança foi 

tratada como objeto de ciência nos últimos séculos, considerando apenas a constitui-

ção biológica ou, em outros momentos da história, apenas o psíquico. Dificilmente os 

autores consideram a criança como um ser em sua plenitude. 

As diversas investigações sobre a infância mostram o interesse pela infância e 

um novo modo de tratá-la, como demonstrado na dissertação de mestrado do Brandão 

(2010), que analisa como as crianças compreendiam elementos culturais tanto do seu 

contexto imediato como dos conteúdos midiáticos e de como estes eram ressignifica-

dos e modificados pelas crianças através de suas práticas sociais na brincadeira e 

incorporados na cultura lúdica construída na relação de pares. (BRANDÃO, 2010). 
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A autora ainda acena as divergências quanto às metodologias e teorias que 

analisam a brincadeira de roda. Trata-se de uma contribuição muito significativa na 

discussão sobre a infância, que na sociedade moderna ainda brinca.  

Weinmann (2008), em sua tese “Infância: um dos nomes da não razão”, apre-

senta uma abordagem das condições de possibilidade de aparecimento da infância 

na modernidade, considerando o sujeito racional, enquanto imperativo nas culturas 

ocidentais, tanto do ponto de vista epistêmico quanto moral. A infância surge em opo-

sição de alteridade à razão.  

Ao adotar Comenius e Rousseau como instauradores de um discurso sobre a 

infância, Weinmann (2008) acredita que é possível instaurar novas configurações do 

saber acerca das subjetividades infantis. E nesse sentido entende-se que o autor con-

sidera que a urgência de pensar novas configurações do saber sobre a infância seja 

significativa para um entendimento mais aprofundado sobre a questão da infância.  

Pode-se somar a estas reflexões o estudo sobre a Primeira Infância, que no 

Ministério da Educação do Brasil conta com uma enciclopédia dedicada ao tema, além 

de um grupo de investigadores que se dedicam a aprofundar o estudo sobre a criança 

nos estágios iniciais da vida.  

A Enciclopédia1 conta com artigos e reflexões de especialistas em temas liga-

dos diretamente ao desenvolvimento das crianças, desde a concepção até a idade de 

5 anos. As perspectivas de profissionais sobre a primeira infância, enfocam desenvol-

vimento, serviços e políticas. 

No mesmo esforço, o Ministério da Saúde lançou uma coletânea sobre temas 

de saúde da infância. A coletânea traz provocações e aprofunda o conhecimento dos 

temas presentes na sociedade, auxiliando seus destinatários no seu desenvolvimento 

a partir de diversos temas, para a promoção da saúde.  

Freitas e Kuhlmann Jr. (2002) destacam, na apresentação do livro Os Intelec-

tuais na história da infância,2 que a maioria dos autores brasileiros e estrangeiros com-

põe uma obra que indubitavelmente traz contribuições consistentes e muito relevantes 

para o campo da educação, para a história e para a discussão sobre a infância. Isso 

                                                 
1  Produzida pelo Centro de Excelência para o Desenvolvimento da Primeira Infância (CEECD) e o 

Conhecimento Cluster Estratégico para o Desenvolvimento da Primeira Infância (SKC-ECD). 
2  Ver Os Intelectuais na História da Infância. (2002). Trata-se de uma coletânea produzida por autores 

convidados do Brasil, Argentina, Portugal e Estados Unidos.  
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porque, suas análises estão apoiadas em experiências teóricas desenvolvidas em di-

versos países. Com uma preocupação científica peculiar para a época que os envolve, 

olham a criança como um objeto de estudo, objeto sobre o qual se pode saber mais.  

Entre os autores que contribuem para o desenvolvimento do estudo sobre a 

infância destaca-se, inicialmente, Carlota Boto. 

 

CARLOTA BOTO  

 

Entre os intelectuais, destaca-se a reflexão de Boto (2002), com O desencan-

tamento da criança: entre a Renascença e o Século das Luzes, na qual inicia o diálogo 

com partes do repertório da história das ideias pedagógicas que circulavam nesse 

período de grandes mudanças. Boto (2002) remete à reflexão bibliográfica corrente 

no campo da história da Filosofia da Educação.  

A autora faz uma leitura de Neil Postman e o denomina como herdeiro da abor-

dagem de Ariès. Segundo Boto (2002) ao desafiar o repertório no campo da educação 

através de seu trabalho O desaparecimento da infância, Postman, revela que o senti-

mento da infância que acompanha a modernidade estaria desaparecendo. 

Segundo Boto (2002), Postman chega a elencar como fatores determinantes 

para esse desaparecimento a ideia de inocência infantil acompanhada por um senti-

mento de vergonha; do pudor do adulto perante a criança; e a preocupação dos adul-

tos com as crianças, o que teria gerado “concepções analíticas, de teorias sobre o 

desenvolvimento infantil”; além de um crescente impacto das letras, no universo da 

tipografia, o que teria sustentado “acepções sobre a infância”. (BOTO, 2002, p. 13). 

Boto (2002) toma, como ponto de partida desse estudo de Postman, o período 

do renascimento, porque foi um período de muita atenção à infância. No entanto, não 

se pode deixar de destacar os aspectos da famosa pedagogia jesuítica e das magni-

ficas contribuições dadas pelos grandes teóricos Rousseau e Comenius, conside-

rando-os, aliás, como clássicos do pensamento pedagógico dos séculos XVII e XVIII.    

A autora destaca algumas ideias de Rousseau por ser o porta voz no mundo 

moderno, autor que já mostrava a preocupação dos adultos para com as crianças e a 

procura por uma pedagogia mais humanista.3 Além de corresponder a um modelo de 

                                                 
3  Ver BOTO, 2002. O conhecimento para o Humanismo é, em sua principal vertente, o lugar do 

aprendizado da graça, da eloquência, da sedução, que apenas o que se compreendia, então, por 
Humanidades poderia proporcionar.  
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ensino, também mostra que a “criança é percebida pelo que lhe falta, pelas carências 

que apenas a maturação da idade e da educação poderiam suprir”. (ROUSSEAU, 

2002, p. 17).  

Em Rousseau sobressai a ideia de que o confronto da criança com a natureza 

é necessário para aproximá-la de coisas que estão para além de sua própria existên-

cia. Este contato ajuda a criança a reconhecer seus limites. “A identidade do ser hu-

mano exige tal reconhecimento de tudo que não coincide consigo próprio”.4 (ROUS-

SEAU, 2004 apud BOTO, 2002, p. 48). 

Para Rousseau (BOTO, 2002, p. 45), à criança deve ser dada mais do que uma 

instrução, ou seja, os valores e códigos de conduta a serem revelados pela força do 

exemplo, por palavras e por práticas. A educação do Emílio tem, por natureza, uma 

vocação universalista. 

A educação humana advém de uma tríplice origem: a natureza; as coisas e os 

homens. Das três, apenas a última é aquela sobre a qual – como diz Rousseau – 

“somos realmente senhores”. (ROUSSEAU, 1999, p. 7 apud BOTO, 2002, p. 45).  

O estudo da infância exigia, segundo o filósofo, a consideração dos aspectos 

concernentes à sensibilidade. A infância é, antes de tudo, vista como um estado físico. 

(BOTO, 2002). Por isso, o trato para com as crianças principia-se nos anos iniciais.  

Boto (2002) ainda retoma a concepção de que a humanidade carrega a educa-

ção, como herança da época clássica, ao ressaltar a importância da célebre obra A 

civilidade pueril, como um símbolo do conhecimento que a criança deveria adquirir. A 

autora parece resumir, em uma única frase, essa concepção da época, ao destacar 

que a educação deveria ter como objeto formar inteligências enciclopédicas: 

 

O conhecimento, para o mundo do Humanismo, é, em sua principal vertente, 
o lugar do aprendizado da graça, então, por Humanidade poderia proporcio-
nar. Educação clássica – ou Humanidades – supõe um reavivar da acepção 
original da Paideia na Grécia clássica. (BOTO, 2002, p. 21). 

 

Boto (2002) busca compreender como a modernidade se apropriou desta cate-

goria de infância, em que crianças foram transformadas em alunos, o que consequen-

                                                 
4  Ver BOTO, 2002. Rousseau em O Emílio distingue como era hábito do século XVIII, infância e 

puerilidade e consequentemente, o como educar em cada etapa da vida.  
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temente gerou diferentes maneiras de se compreender o campo de estudo da educa-

ção. Ou seria já essa uma consequência da compreensão que se tinha da educação, 

expressa na organização escolar? 

Assim, entendem-se os motivos pelos quais a autora chega a afirmar que a 

educação moderna é pensada preferencialmente para formar a criança civilizada. E 

também – conclui Boto (2002) – porque a voz corrente dos escritos sobre educação, 

no período da Renascença e do Século das luzes, é um desejo de ter um denominador 

comum da infância. 

Boto (2002) destaca que, diante de tantas concepções e entendimentos sobre 

a infância e dúvidas sobre qual o papel da criança na sociedade, é preciso reconstruir 

essas concepções, em alguma medida, e, nesse sentido, um novo papel ou uma nova 

posição não deve se limitar apenas à elaboração de novas respostas, mas, como frisa 

a autora, isto deve ser feito pela ousadia de novas indagações.  

Assim, esta reflexão feita por Boto (2002) nos incita a repensar a infância e a 

educação moderna e não, simplesmente, absorver o que se foi propagando no decor-

rer de nossa história.  

 

JOÃO ADOLFO HANSEN  

 

Hansen (2002) traz contribuições significativas, através de sua reflexão intitu-

lada Educando príncipes no espelho, que auxilia na compreensão do modo pelo qual 

os filhos da nobreza foram educados na Idade Média. E, ainda, como esses processos 

educativos influenciaram outras metodologias. 

O autor, ao desenvolver sua investigação, considera a afirmação de Marx se-

gundo a qual a infância não é um objeto natural, mas uma instituição social, o que o 

leva a creditar à família a fomentação dessas práticas educativas e, sendo assim, terá 

consequentemente seus rumos traçados. 

Relembra que uma das características da política católica ibérica dos séculos 

XVI e XVII foi a educação de crianças. Ao tratar do a priori doutrinário de algumas 

categorias institucionais, considera que estas instituições ordenam o modelo ético-

político do referido príncipe prudente em um gênero didático muito ativo nessa edu-

cação, o espelho de príncipe, conhecido na Idade Média como speculum, ou specula 

Principum, que objetivava apresentar um conjunto de virtudes cristãs que deveria ser-

vir de orientação para a educação de um bom governante. 
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Nos espelhos de príncipes medievais, o ofício principal dos reis era definido 
como o de fazer justiça. Eles propõem a lei de modo semelhante ao da sua 
doutrina no direito feudal: a lei é expressão da justiça, diversamente de hoje, 
quando a justiça é considerada como aplicação dela. (HANSEN, 2002, p. 64). 

 

Não é de se estranhar que, em textos medievais, as questões morais sejam 

temas de debate, pois, como atenta Hansen (2002, p. 66), a oposição justiça/tirania 

dos textos medievais é o principal critério regulador da educação ético-política das 

três faculdades que então “constituem e definem neoclassicamente a unidade da alma 

da pessoa humana, a memória, a vontade e a inteligência”. Esta alegoria recorrente 

indicaria, segundo o autor, o caminho no qual a educação medieval forma seus cida-

dãos. E, consequentemente, a mesma alegoria influenciaria seu pensamento. 

Como atenta Hansen (2002), nos textos medievais as leis humanas são falíveis 

porque são dadas pelos homens, o que não acontece com a lei natural de Deus e, por 

esse motivo, quando um indivíduo obedece a uma lei justa, é como se Deus o orde-

nasse, pois a justiça da lei positiva espelha a luz natural que reflete a Lei eterna.  

E, desta feita, é possível dizer que a educação de crianças carrega como he-

rança doutrinária esta marca caracterizada pela política católica ibérica, que sustenta 

esse modelo ético-político. As virtudes cristãs, que outrora serviriam de orientação 

para se educar um bom governante, também serviriam como modelo para educar as 

crianças. 

 

ANA LUIZA BUSTAMANTE SMOLKA  

 

A autora Smolka (2002), em seu artigo Estatuto de sujeito, desenvolvimento 

humano e teorização sobre a criança, discute as condições de produção sobre o de-

senvolvimento infantil. Muito mais do que historiar ideias, a autora se propõe a fazer 

uma análise dos modos pelos quais determinadas questões e saberes foram formula-

dos sobre a educação infantil.  

Esta autora retoma o contexto histórico para mostrar que as influências de filó-

sofos, que concebiam o sujeito racional como determinantes da realidade, determina-

ram o modo de vida e de entendimento de si e do outro. 

O esboço de um questionamento sobre essa realidade é pré-requisito para pen-

sar a “concepção do Eu humano que começava a se esboçar nos séculos XIV e XV” 
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e, ao mesmo tempo, para contrapor ao movimento de “secularização do próprio pen-

samento”. (SMOLKA, 2002, p. 10). 

O trabalho de Smolka (2002, p. 100) pretende integrar uma visão de psicólogos, 

médicos, sociólogos e historiadores que trataram a infância a partir de olhares de uma 

ciência específica, isto é, foram norteados pelo anseio de entender como acontece o 

“desenvolvimento da criança e examinar os saberes que conduzem ao interesse es-

pecífico e a formulação de determinadas questões sobre a educação (infantil)”.  

São destacados três autores de meados do século XX cujas ideias e posições 

causaram grande impacto social e influenciaram fortemente a educação da infância, 

a saber: Henry Wallon, Jean Piaget e Lev Semenovich Vygotsky. Smolka situa os 

autores analisando as condições históricas e sociais que conformaram a produção de 

seus pressupostos teóricos. 

Como afirma Smolka (2002) depois de Rousseau, Darwin e outros autores pas-

saram a publicar anotações e publicações de crianças, onde estavam incluídos os 

seus próprios filhos, apresentando teorias que provocaram um interesse pelo desen-

volvimento da mente humana, desde a infância à idade adulta.  

Interligados a esses estudos que tentam descrever o comportamento, surgem 

os estudos da criança. Tais estudos são vistos como “elucidativo das origens e dos 

processos de desenvolvimento humano, contribuindo para a noção de que a criança 

explica o homem, a criança é o pai do homem”. (SMOLKA, 2002, p. 114). 

Smolka (2002, p. 115) destaca a contribuição importantíssima dos estudos de 

Wallon, Piaget e Vygotsky, pois estes autores desenvolveram “procedimentos de ca-

ráter clínico e experimental, levantaram hipóteses, escreveram relatórios, textos e ar-

gumentações”. Ou seja, os modos de aproximação da criança se deram nas mais 

variadas formas, quando os pensadores se decidiram por enfrentar os problemas de-

tectados.  

Cada um destes pensadores – Henry Wallon, Jean Piaget e Vygotsky – inves-

tigou a partir de sua área de conhecimento e os problemas detectados em sua época. 

As teorias destes três grandes pensadores não fogem de suas condições concretas 

de possibilidades, que surgem inevitavelmente da prática social e nos discursos por 

eles teorizados. 

Os estudos sobre a criança, realizado por eles frutificam de suas próprias “des-

crições do comportamento e mensuração da mente” (SMOLKA, 2002, p. 114), influ-

enciados por um contexto cultural repleto de nuances. 
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Desse modo, os estudos realizados sobre o homem enquanto sujeito de saber, 

de conhecimento, de vontade, etc., mostram a gana dos autores em contribuir através 

de suas elaborações teóricas para o entendimento da criança e, consequentemente, 

da educação desta.  

Assim, é possível sustentar que cada um destes pensadores, com olhares par-

ticularizados, também não foram capazes de ver a infância além dessas análises clí-

nica e experimental, porque estavam encobertos por um contexto cultural no qual a 

interpretação da criança seria suficiente para entender o adulto.  

Talvez, tenha sido exatamente este o grande equívoco desses grandes ho-

mens de nossa história, que perderam o interesse por todo o universo, exceto por uma 

instigante particularidade que os levou a escavações para atenderem às exigências 

de suas pesquisas e análises sobre a infância. Por outro lado, sua influência na histó-

ria da infância não deixou de ser notada através do pensamento de toda uma geração.    

 

PAOLO NOSELLA 

 

Paolo Nosella (2002) autor de Linha vermelha do planeta infância: o socialismo 

e a educação da criança, faz um panorama histórico das principais contribuições teó-

rico-práticas da tradição socialista para a educação da criança. O texto, ainda pouco 

socializado, contribui para a construção da identidade da infância e pode ser desta-

cado em três partes: o socialismo utópico, o socialismo científico, o socialismo inves-

tigativo.  

A primeira parte dessas reflexões abrange o período que vai da Revolução In-

dustrial até o período da publicação do Manifesto Comunista; a segunda parte 

abrange exatamente o período que vai da publicação do Manifesto Comunista à as-

censão de Stalin, o qual é caracterizado pelo socialismo científico; e a terceira e última 

parte compreende o período que vai da divulgação dos textos de Gramsci aos dias de 

hoje, denominado socialismo investigativo. 

A infância no discurso dos intelectuais portugueses do Antigo Regime, desen-

volvido por Antônio Gomes Ferreira, apresenta inicialmente uma crítica às pesquisas 

que pretendem interrogar e analisar as sociedades tradicionais.  

Esta análise é feita a partir de informações obtidas de materiais disponíveis 

referentes à educação das crianças e com um olhar contemporâneo. 
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Nessa análise crítica, a preocupação do autor não é negar a contribuição de 

alguns pesquisadores que interpretaram a indiferença dos adultos diante da infância 

até o século XVIII. Mas mostrar um tempo de mudanças marcado por dualismos, tanto 

na produção de conhecimentos culturais e socioeconômicos, quanto nas esferas ci-

entífico-médico-sanitárias e pedagógicas. Ferreira enfoca essas transformações e du-

alidades principalmente em textos do século XVIII, situado no Antigo Regime Portu-

guês.  

Desse modo, a educação das crianças passa a ser alvo dos intelectuais, dos 

médicos, dos pedagogos portugueses e da administração pública, que querem asse-

gurar a eficiência do governo. Passa-se a ser uma preocupação que atinge a socie-

dade como um todo.  

O autor mostra ainda como a infância deixou de ser uma etapa que, até então, 

era interpretada a partir do discurso religioso e que passou a ser interpretada à luz do 

pensamento laico. Por isso, pode-se sustentar que, neste marco intelectual, as crian-

ças passam a ser educadas a partir dos interesses dos adultos e em função das exi-

gências da sociedade vigente. 

 

MARIA LIGIA COELHO PRADO 

 

A autora Prado (2002) faz uma leitura do texto Reflexiones sobre los defectos 

que vician la escuela de primera letras de Caracas y médio de lograr su reforma por 

un nuevo estabelecimento, do jovem professor Simón Rodríguez (1979, p. 374), mes-

tre de primeiras letras e das ideias sem fronteiras. Com certa aura de percussor, era 

famoso por ter sido receptor de Simón Bolívar. Rodriguez se questiona pondo em 

dúvida a existência de uma sociedade colonial tão fechada em si mesma.  

Este se torna o primeiro problema para Prado, a saber: Como relacionar a tra-

jetória do professor Simón Rodríguez com essas imagens congeladas? Como foi pos-

sível a um rapaz excluído da academia entrar em contato com as novas ideias e trans-

formá-las em um projeto de intervenção social?  

No ambiente político-cultural da época permitia-se a esse “homem comum” ins-

truir-se e ter autoridade para criticar a situação política e da educação venezuelana. 

“Os embates em torno da educação tradicional do latim e as tentativas reformistas de 

valorização das línguas nacionais, representa motivo das discussões políticas e dos 
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embates. O outro tema diz respeito às “práticas da leitura e da escrita” (CHAR-

TIER,1991, p. 121 apud PRADO, 2002, p. 207), que apareciam sempre justapostas e 

representava um orgulho para os pais que tinham filhos leitores.  

Segundo Prado (2002), o problema refere-se à produção de Reflexiones, resul-

tado de diversas correntes filosóficas e educacionais e das convenções de ideias sem 

fronteiras que circulavam a despeito das dificuldades e da censura e do poder da 

Coroa.  

Prado (2002) conclui que o percurso e as ideias de Rodríguez põem em dúvida 

a visão de uma sociedade colonial fechada em si mesma. Isso porque a autora ob-

serva na sua principal produção escrita, Reflexiones, uma apropriação de correntes 

filosóficas e educacionais diversas, frutos da convivência de ideias sem fronteiras. 

Para a autora, a proposta de Rodriguez fazia parte de um conjunto de iniciativas 

semelhantes, em consonância com reformas ilustradas, que marcavam a Península 

Ibérica. Pois em sua visão a escola existente era muito negativa, sem as exigências 

mínimas e formação para os mestres. Como o próprio autor lamenta, qualquer um 

podia ser professor. O que mostra a validade da luta de Rodriguez pela educação de 

seu tempo e a validade de suas reflexões em preconizar um modelo de escola, a qual 

se torna “um estabelecimento público aberto a todos os alunos, com regras definidas 

de funcionamento e como professores formados para exercer tal função”. (PRADO, 

2002, p. 218). 

 

MARIANO NARODOWSKI 

 

Narodowski (2002), em seu texto, comenta sobre a difusão do método lancas-

teriano e sua vulgarização de norte a sul das Américas.5 A partir de uma análise es-

pecífica, o autor analisa como este método chegou até Buenos Aires, nas primeiras 

décadas do século XIX, a partir da incorporação de dois estrangeiros na gestão da 

política educacional argentina: o britânico James Thomson e o espanhol Pablo Bala-

día.  

A análise de Narodowski (2002) ainda perpassa pelas singularidades das rela-

ções entre infância, disciplina do corpo infantil e o método mútuo (Lancaster) como 

                                                 
5 Ver NARODWSKI, 2002. In. FREITAS, Marcos César; KUHLMANN Jr., Moysés (org.) Os Intelectuais 

na História da Infância. São Paulo - Cortez Ed., 2002. 
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elementos que influenciaram definitivamente o processo de escolarização nesse país. 

O método propõe a “busca constante de gratificações por parte dos alunos”. (NARO-

DOWSKI, 2002, p. 223).  

A aceitação do método na América Latina deveu-se a uma tendência à escola-

rização da população infantil, com metodologia uniforme, contrária aos métodos hete-

rogêneos da época. Para citar Foucault (1988 apud NARODOWSKI, 2002, p. 224), o 

método servia como “instrumento de ordenamento da racionalidade dos esforços edu-

cacionais em um espaço político determinado”. 

No texto sobre a Escolarização da infância brasileira: a contribuição do bacha-

rel Bernardo Pereira de Vasconcelos, Faria Filho e Sales analisam o momento poste-

rior à proclamação da independência do Brasil como um dos mais importantes da 

história do processo de escolarização da infância. Para fundamentar esta afirmação, 

destacam-se dois motivos:  

O primeiro refere-se ao discurso fundador produzido acerca da escolarização 

no Brasil, formalizado pelos Cadernos de Pesquisa, n. 117, novembro/ 2002, p. 25 

produções de leis, atualizando no Brasil uma tradição Ibérica; o segundo motivo diz 

respeito à produção desse discurso fundador por um importante sujeito da nossa his-

tória educativo-cultural, o bacharel Bernardo Pereira. A partir dos debates produzidos 

por esse e outros bacharéis, a educação escolar da infância passa a ser objeto de 

atenção da sociedade em geral, e dos legisladores em particular, demarcando um 

tempo de submissão e constituição de novos sujeitos, o aluno.  

A aceitação da pedagogia lacasteriana e seu principal representante portenho, 

Pablo Baladía, contratado pelo governo argentino, marcam a efetivação de um “sis-

tema de educação que poderia chegar a cobri as necessidades de escolarização da 

massa infantil pobre”. (NARODOWSKI, 2002, p. 225). Necessariamente, passam a 

investir na formação de grupos de especialistas na educação da infância, que ensina-

vam e refletiam sobre sua prática. Também, estes “especialistas lancasterianos se 

ocupam da parte técnica do processo educativo”. (Idem, ibidem, p. 225). 

O disciplinamento da infância requer diversos instrumento de controle e um es-

forço institucional que deve garantir sua efetividade metodológica. Considerando que 

“até os anos vinte, uma parte importante da educação elementar portenha correu por 

trilhas paralelas às da educação do Estado”. (NARODOWSKI, 2002, p. 236). A refle-

xão de Narodowski mostra que, para a efetivação do método, era necessário fixar as 

crianças na escola, o que exigia um acordo e participação das famílias.  



26 

 

As normas do método configuram verdadeiros códigos de boa conduta exigida 

dos alunos, o que permite afirmar que o “controle policial sobre a infância parece fe-

char-se sobre suas atividades extraescolares”. (NARODOWSKI, 2002, p. 238), além 

de outros elementos que poderiam ser destacados. O importante, porém, é entender-

mos como este método incidiu sobre a formação da infância. É aí onde o valor dos 

alunos é facilmente traduzido por números, em um sistema que se efetiva no monito-

ramento de escolarização, com seus mecanismos de formação docente, especializa-

ção de pedagogias e burocracias utilitaristas, servindo de base para “o sistema de 

disciplinamento do corpo infantil”. (Idem, ibidem, p. 242). 

 

ROGÉRIO FERNANDES  

 

Fernandes, no texto intitulado A educação infantil na obra de Francisco Adolfo 

Coelho, analisa as intervenções do importante pensador português Francisco Adolfo 

Coelho (1847-1919), o qual é bastante considerado na educação de sua época. Coe-

lho deixa um importante legado como proposta pedagógica para a educação portu-

guesa.  

Para Fernandes, o pensador português, através das intervenções importantes, 

mostra sua inquestionável preocupação ao tomar a criança e a educação portuguesa 

como centro de interesse. Esta preocupação está relatada em sua rica obra de ideias 

e propostas da pedagogia portuguesa.  

A educação infantil na obra de Francisco Adolfo Coelho é examinada por Fer-

nandes considerando as frequentes citações dos intelectuais ou políticos portugueses 

em algum tipo de intervenção na área da educação e na instrução pública, no século 

XIX, em Portugal. O trabalho a que se propõe Fernandes é o de examinar a frequente 

presença destes intelectuais ou políticos no século XIX neste país. 

O autor analisa também as contribuições que perduraram até nosso tempo e 

as contribuições que não mostraram relevância e, por isso, desapareceram da norma 

médica no que diz respeito às representações sobre a infância nesta área da ciência. 

Merecem destaque para Fernandes as preocupações e os controles exercidos 

por Coelho e outros profissionais sobre casamentos, abortos, infanticídios e sobre a 

infância das crianças que vivem na pobreza. Isso porque estes temas revelam a real 

situação que enfrenta a população portuguesa e por ser a estas questões que a edu-

cação deve dar respostas.  
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ELIANE MARTA TEIXEIRA LOPES (2002) 

 

Eliane Marta Teixeira Lopes (2002), através da Psicanálise, explora conceitos 

próprios da psicanálise para falar da criança no Brasil. Inicialmente ela se serve das 

contribuições de Arthur Ramos e outros médicos educadores como Miguel Couto (pre-

sidente da Associação Brasileira de Educação em 1972) para analisar como esses 

intelectuais da época aderiram à psicanálise freudiana e a utilizaram de maneira apli-

cada à educação brasileira nos primeiros anos do século XX.  

A clássica frase de Miguel Couto justifica a autodenominação de anjos tutelares 

da sociedade. Afirma ele que “no Brasil só há um problema nacional: a Educação do 

povo”, o é prova da preocupação e visão que tinham esses médicos cientistas, para 

chegarem a propor uma “educação que higienize corpos e mentes”. (LOPES, 2002, 

p. 321). 

Lopes (2002) aponta, além do interesse pelas ideias de Freud, a efervescente 

circulação e debate de ideias entre os intelectuais brasileiros, provenientes principal-

mente da Europa.  

O desejo de saber, para ele, deixa como herança da colonização o gosto pela 

importação de ideias e costumes para a legitimação do pensamento local e, conse-

quentemente, o anseio por assentar, no Brasil, as bases de um pensamento moderno 

para assim participar do movimento mundial das ideias, isto é, das ideias que circula-

vam no mundo. A contribuição teórica da escola Nina Rodrigues,6 através de seus 

discípulos, propunha uma  

 

aproximação entre o criminoso, criança, mulher, e povos ditos selvagens, isto 
é, os excluídos da história. O criminoso seria uma espécie de criança grande, 
um indivíduo cujo psiquismo, por degenerescência, não evoluiu, muito pare-
cido, portanto com a mulher, cujo cérebro, segundo os frenologistas, era igual 
ao de uma criança de dez anos ou de um selvagem, assim como o do negro, 
índio e asiático. (LOPES, 2002, p. 321).  

 

Entre esses seguidores, Arthur Ramos pode ser reconhecido como o “médico 

e educador” que, em suas obras, tem a “psicanálise como fio ou como tema”, e – por 

que não dizer – a tem como o “miolo de seu pensamento”. Embora tenha recebido 

                                                 
6  Raimundo Nina Rodrigues foi por alguns anos um influente professor de Medicina Legal na 

Faculdade de Medicina da Bahia.  
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severas críticas da Igreja Católica, clarifica que a psicanálise não está em contradição 

com nenhuma religião, nenhuma atitude filosófica. Seu interesse pela infância apa-

rece em seu artigo Os suicídios de crenças (ensaio psychologico), 

 

e mais tarde ele demonstra sua concepção ao afirmar que a diferença esta-
belecida entre a análise de um adulto e a de uma criança, é que aquele é 
uma personalidade desenvolvida, e esta é um ser incompleto, dependente e 
em formação. (LOPES, 2002, p. 321).  

 

Para Lopes (2002) as ideias de Arthur Ramos demonstram um forte interesse 

pela psicanálise, que poderiam sintetizar seu pensamento a respeito da criança. Mas 

é perceptível que seu interesse maior é pela “criança inserida na sua família e suas 

dificuldades” (LOPES, 2002, p. 333) revelando uma nova perspectiva educacional. 

Não se pode negar o olhar discriminatório sobre a criança, a mulher, os nativos e 

outros excluídos na sociedade brasileira da época. 

Ainda de acordo com Lopes (2002) a grande contribuição da psicanálise, e de 

Ramos mais especificamente, na década de 1930 foi ter voltado sua atenção para a 

criança dita anormal, ou denominada criança-problema, para tirá-la dessa situação. 

Justamente por ser entendida um ser incompleto, dependente e em formação. 

O livro Criança Problema revela sua teoria e sua prática psicanalítica aplicada 

à educação, afirmando que esta não se desassociava do meio em que vivia a criança, 

embora tenha visto a criança ainda de forma enviesada pela relação primitiva e alie-

nada. Trata-se de uma lógica que ele inverte mais tarde, ao sustentar que “não há 

‘criança problema’, como tipo único de reação e, sim, problemas da criança”. (LOPES, 

2002, p. 320).  

A palavra aplicação, desse modo, faz sentido por se tratar de uma inferência 

da psicanálise à educação num sentido lacaniano, isto é, a “psicanálise só se aplica, 

em sentido próprio, como tratamento e, portanto, a um sujeito que fala e que ouve”. 

(LACAN, 1998 apud LOPES, 2002, p. 320). 

Nesse sentido, Lopes (2002) mostra o quanto esses médicos-educadores tive-

ram seriedade investigativa ao tratar da questão como fenômeno geral humano, não 

obstante as contestações às suas ideias, mas suas contribuições à educação foram 

significativas.  

Ainda mais no momento em que trabalhou ao lado de professores, médicos-

clínico, psicopedagogos e psiquiatras, com métodos combinados em suas investiga-

ções sobre a criança, e publicado posteriormente.  
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Considerando, nas palavras de Lopes (2002), que a psicanálise não se aplica 

à educação, há, no entanto, uma relação entre as duas. 

 

MARCOS CEZAR DE FREITAS 

 

Freitas (2002) parte de uma ideia de infância articulada pelo sergipano Manoel 

Bomfim, nas primeiras décadas do século XX, exposta no livro Cultura e educação do 

povo brasileiro, em que estuda o contexto no qual passou a duvidar das possibilidades 

que a psicologia experimental poderia oferecer no que diz respeito ao conhecimento 

científico sobre a criança, em seus processos de aprendizagem escolar.  

Tratado como vestígio antecedente, Bonfim deve ser analisado em contraface 

a outros autores da época. Pode-se considerar, no entanto, que Bomfim percebe a 

necessidade de visualizar de outros ângulos como a criança é percebida pela socie-

dade ao seu redor. Uma percepção social que reflete um olhar europeu e, sobretudo, 

com influência incisiva da obra de Philippe Ariès. 

Ariès influencia fortemente pensadores brasileiros através da ideia de uma aná-

lise do “nascimento da moderna família e, em decorrência, da moderna percepção da 

criança e de suas necessidades”. (FREITAS, 2002, p. 347).  

A família seria um laboratório de observações para os historiadores entende-

rem as mudanças culturais da época, inclusive o tratamento que se dava para as cri-

anças, o modo estranho de vestir e a higiene que elas recebiam.  

Freitas (2002) analisa e aceita a hipótese apresentada por Carmen Luke7 de 

que a percepção social sobre a criança já estava posta e, mais do que isso, já era 

uma questão permeada pelas transformações culturais próprias do século XVI. 

Ainda outra consideração, que tem importância neste relato, é que Bomfim si-

nalizou a possibilidade de estruturar uma ciência da criança para além dos limites da 

antropometria e da eugenia, pois no século XX estas ciências já se apresentavam 

como referências epistemológicas e científicas, que orientavam a sociedade brasi-

leira, caracterizada por sua miscigenação.  

                                                 
7 Ver FREITAS, 2002. In. FREITAS, Marcos César; KUHLMANN Jr., Moysés (org.) Os Intelectuais na 

História da Infância. São Paulo - Cortez Ed., 2002. 
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E foi exatamente a confluência entre essas teorias científicas que impulsiona-

ram a instalação de instituições republicanas no Brasil, usando as áreas da saúde e 

da educação, para enfatizar o discurso de intelectuais.  

Para estes, as precariedades nas áreas da saúde e educação retardavam o 

desenvolvimento da criança. Por isso, a psicologia experimental era vista como apro-

priada para ser uma válvula de escape da ciência. 

As mudanças deveriam atender a essas necessidades urbanas industriais e 

produzir, nas palavras de Freitas (2002, p. 351), “um ethos de civilidade pautado numa 

nova disciplina social, remodeladora e, em todos os aspectos, saudável”. 

Bonfim criticou a experiência colonizadora pela qual passou o Brasil, denomi-

nando de parasitismo esse período. Mais tarde projetou-se como pesquisador da in-

dividualidade infantil em relação aos processos de aprendizagem. Seu interesse pela 

história e psicologia o faz um cientista da educação.  

Seus estudos científicos conciliam vida intelectual e profissional, o que se de-

monstra através da importância e “respeito à individualidade da criança e a necessi-

dade de fazer desse respeito a razão de ser da escola republicana”. (FREITAS, 2002, 

p. 361).  

As severas críticas ao modelo escolar e à centralidade da figura do professor 

no processo de aprendizagem demonstram como ele concebia a educação.  

 

A defesa do respeito à individualidade desdobrava-se num roteiro de ação 
através do qual o professor deveria em primeiro plano, convencer-se de que 
a escola não deve apropriar-se da criança e que, em decorrência da aceita-
ção desse postulado, cumpriria a todo educador garantir (à criança) a plena 
posse da sua personalidade. (FREITAS, 2002, p. 361). 

 

Suas ideias eram firmadas através de movimentos simultâneos como a apre-

sentação de seu livro Através do Brasil, publicado em 1910, em coautoria com Olavo 

Bilac. Neste livro a criança é concebida como agente da própria aprendizagem, e o 

professor, condutor da autonomia.  

Sua obra o leva a fazer da ciência da educação a mais recomendada para 

substituir o que se tinha como acervo de conhecimento sobre a criança, diante do 

perigo de expansão dos domínios da psicologia e da psicometria.  

Dessa feita, o resgate desses pensadores e movimentos feitos por Freitas de-

monstra que o interesse pela infância no Brasil esteve presente desde o colonialismo. 
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E, mesmo que a criança seja vista como objeto de estudo, reveste-se de uma com-

plexidade que não permite uma análise superficial e fora das instituições, principal-

mente a família.  

Considerando como a família serviu de laboratório para as observações de his-

toriadores nas décadas iniciais do século XX, também não poderíamos entender as 

mudanças culturais da época a partir de uma análise dos modelos de família, na con-

temporaneidade? 

 

MIRIAN JORGE WARDE 

 

A análise de Warde é focada na Exposição Universal de St. Louis (1904 – Mis-

souri/EUA): a exhibit showing “machinery for making machines” e destaca a relevância 

dessa exposição para a educação brasileira, pois o então diretor da Escola Normal da 

Capital de São Paulo, Oscar Thompson, visitou e adquiriu uma série de livros que se 

tornaram significativos no contexto da instrução pública paulista das primeiras déca-

das republicanas, com destaque para A cartilha de Arnold. 

A Exposição Universal de St. Louis colocou a educação no topo da hierarquia 

brasileira, menos para a historiografia educacional americana que sequer fez menção 

da exposição. Mas as matérias adotadas nesta revelavam como se podia,  

 

apanhar a criança no ponto em que a natureza havia encerrado o seu trabalho 
ou qualquer representante da espécie humana, não importa em que idade – 
para o qual a natureza não havia completado o serviço ou havia falhado no 
cumprimento perfeito das suas leis – e conduzi-los à plenitude do Grande 
Plano do Senhor. (WARDE, 2002, p. 413). 

 

A exposição pretendia ser um compêndio de ideias que servisse de referência 

à sociedade. Mas deixava os fervorosos hegelianos que antes chacelavam as refe-

rências às realizações e ideias da sociedade e, agora se mostravam desgostosos da 

“mistura de sapatos e asfaltos com velas artes” (WARDE, 2002, p.45).  

Com atenção à lógica hegeliana, que sustentava a relação entre a palavra e o 

trabalho, entre a consciência e a mão, embora a palavra e a mão serviam de armar 
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para a consciência. O que demonstrava as referências desses pensadores8, organi-

zadores da Exposição de St. Louis, que viram sua consagração como Purchase Inter-

nacional Exposition. Era essa a contribuição norte-americana à civilização que seria 

explicitada/mostrada pela arte e pela literatura aos desentendidos. 

 

Seria preciso explicar, àqueles que ainda não haviam entendido, o papel ci-
vilizatório, educativo, que os Estados Unidos estavam a exercer sobre os me-
nos aquinhoados por Deus. Para eles, ao invés da força bruta, os Estados 
Unidos estavam oferecendo educação, completando assim a tarefa da natu-
reza para aqueles que a evolução havia deixado inconclusa. (WARDE, 2002, 
p. 419). 

 

Sua habilitação para civilizar o mundo poderia ser mostrada de forma exemplar 

a todas as outras nações. Estariam aí explícitas na compactação do tempo, na subs-

tituição da força bruta pela educação e no respeito aos desígnios divinos. 

Algumas marcas ideológicas podem ser identificadas neste grande evento aca-

dêmico: 

 

A América se separará do solo em que até agora se desenvolveu a história 
universal. (WARDE, 2002, p. 421). 
A classificação adotada, questão considerada da maior importância e enver-
gadura. (Idem, ibidem, p. 422). 
Colocar as matérias-primas como primeiro degrau do progresso, e assim su-
cessivamente até apresentar, no final, as mais altas conquistas do intelecto 
e da imaginação. (Ibidem, p. 423). 
 

Também na Exposição de St. Louis está em jogo a imagem de um método 

eficiente. Por isso, a classificação adotada deveria ser a mais positiva classificação e 

disposição dos assuntos.  

Desse modo, pode-se resumir, quanto à importância desse grande evento, que 

alguns artifícios sutis como a forma de apresentação foram significativos para fazer 

valer o conteúdo. Considerando que a própria classificação é uma exposição – o mé-

todo da disposição e apresentação do que é exposto –, neste caso é apresentado 

como uma de suas “características vitais, regula, de fato, o grau de sua eficácia e 

recorda o sucesso de seu valor para o público e a sociedade” (WARDE, 2002, 422-

423). Certamente, o agrupamento de objetos já contribui para uma boa observação e 

                                                 
8  Entre estes estavam os reitores das Universidades de Columbia, Harvard, Yale, Cornell, Johns 

Hopkins, Virginia, Chicago, Illinois, Michigan, Wisconsin, Missouri, Washington, St. Louis, Califórnia 
e do Massachusetts Institute of Tecnology, as mais modernas das últimas décadas do século XIX.  
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consequentemente uma possível comparação. Assim pode-se apresentar o resumo 

da exposição, descrito em The Division of Exhibits.  

 

LUCIANO MENDES FARIA FILHO E ZELI EFIGÊNIA SANTOS DE SALES (2002) 

 

A análise realizada por Faria Filho e Sales (2002) observa que a noção de in-

fância é produzida pelos próprios discursos sobre a infância e pelas práticas da nova 

modernidade. Estas, por sua vez, produziram a infância como fenômeno social. Por 

isso é importante estudar a história dos discursos e das instituições que se ocupam 

da infância, tendo presente essa produção. 

A tensão entre uma sociedade escolarizada e uma sociedade não escolarizada 

evidencia-se no que é mais caro à cultura: das formas de comunicação às formas de 

constituição dos sujeitos, inclusive as condições materiais de produção e reprodução 

do ser humano. 

Após a proclamação da Independência do Brasil, os discursos determinam os 

rumos que o país deveria seguir de acordo com a situação da época. Os discursos 

sobre a escolarização da população brasileira e, de modo particular, sobre a infância 

(a criança) irão ocupar um papel importante ao longo de nossa história educacional. 

 

Decorre desta constatação que uma das faces fundamentais do estudo da 
história da infância é o estudo da história dos discursos e das instituições que 
dela se ocupam, particularmente da escola. (FARIA FILHO; SALES, 2002, p. 
246). 

 

Os sujeitos desses discursos são prioritariamente os bacharéis, com roupagens 

de políticos e formadores ou ainda os grandes responsáveis pela formação do povo. 

Esses discursos acusam o problema das camadas inferiores da sociedade e tentam 

meios para saná-los.  

A primeira estratégia diz respeito à produção formal de leis, seguindo a tradição 

ibérica, já arraigada no Brasil. Outra estratégia do discurso dos bacharéis diz respeito 

a uma nova tradição, no momento de fundação do Brasil e propõe um caminho único 

para a ordem, para o progresso e para a civilização: a educação do povo.  

O legado tradicional e cultural herdado no trato da infância escolarizada é mais 

incisivo no período pós-independência, pois é quando a instituição escolar passa a 

ser referência na formação indenitária das pessoas no Brasil. Para as autoras, o termo 

escolarização é utilizado em dois sentidos, onde o primeiro.  
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pretende designar o estabelecimento de processos e políticas concernentes 
à “organização” de uma rede ou redes, de instituições, mais ou menos for-
mais, responsáveis pelo ensino elementar da leitura, da escrita, do cálculo e, 
no mais das vezes, da moral e da religião. (FARIA FILHO; SALES, 2002, p. 
246). 

 

Na continuidade da reflexão, estes autores abrem o leque e entendem a partir 

de uma segunda acepção: 

  

o termo como um processo e a paulatina produção de referências sociais 
tendo a escola, ou a forma escolar de socialização ou transmissão de conhe-
cimentos, como eixo articulador de seus sentidos e significados. (FARIA FI-
LHO; SALES, p. 246-247),  

 

O que só confirma que este legado impulsiona em muito a mudança de uma 

sociedade no referente à escola “de uma sociedade sem escolas no início do século 

XIX, chegamos ao início do século XXI com a quase totalidade de nossas crianças na 

escola”. (FARIA FILHO; SALES, p. 247). 

Assim, se produz uma história da infância que busca sustentar uma prática in-

fantil particularmente na escola moderna. Os responsáveis pela escolarização da cri-

ança também produziram com seus discursos uma infância como fenômeno social.  

Dado este pressuposto, para considerar o Brasil uma sociedade escolarizada, 

é importante frisar que as formas de comunicação e constituição do sujeito são modi-

ficadas pela força da escolarização, em uma espécie de simbiose, onde uma cultura 

escolar é produzida pela escola e onde, também, a escola produz a cultura escolar. 

Nas palavras dos autores, “a escola é tanto produtora quando produto da sociedade 

como um todo”. (FARIA FILHO; SALES, 2002, p. 263).  

Assim, os discursos sobre a infância, produtores de uma história da infância, 

sustentam uma prática infantil e têm como personagem falante a figura do bacharel, 

o qual ocupou um espaço político no Brasil.  

“Assim colocado, o bacharel será o responsável por toda uma forma de com-

preender e produzir, no Brasil, o ideário liberal e iluminista e as possibilidades de 

constituição da Nação Brasileira”. (FARIA FILHO; SALES p. 249).  

A articulação de discursos sobre a escolarização da população brasileira e, da 

infância em particular, fica a cargo dos bacharéis, que exerceram um papel político e 

formador do Brasil e educadores do povo, voltados principalmente para a escolariza-
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ção das camadas inferiores da sociedade. Estes pretendiam através de um ato legis-

lativo levar por um caminho único para a ordem, o progresso e a civilização: a educa-

ção do povo, como destacam os autores. (FARIA FILHO; SALES, 2002, p. 250). 

O que se pretendia com esse discurso de ordem e progresso era formar um 

espírito sempre pronto para abraçar a causa da legalidade e da ordem que seria 

aprendida na escola. É importante salientar que a escola é entendida como um lugar 

de 

 

articulação de diversos discursos que pretendiam anunciar o novo para a 
educação brasileira. Na verdade, as escolas normais já nascem como produ-
tora e divulgadora da representação, reiteradamente retomada em nossa his-
tória educacional, acerca da falta de formação de professores. (FARIA FI-
LHO; SALES, 2002, p. 260). 

 

A instrução pública primária ou elementar seria um elemento fundamental para 

um projeto de uma nação civilizada, segundo o que entendiam e propagavam os ba-

charéis.  

Por isso, a aposta na educação do sujeito humano e na legislação era fortale-

cida através de um discurso otimista em prol de uma educação escolar, particular-

mente da infância.  

Nas décadas de 1930 e 1940 havia um reconhecimento sobre a capacidade de 

aprendizagem da criança. No entanto, é evidente que a educação e a instrução eram 

estratégias de constituição do Estado Nacional e da Nação Brasileira. Esse reconhe-

cimento é demonstrado é demonstrado quando a educação escolar da infância passa 

a ter mais atenção pela sociedade. 

 O entendimento da profissão docente em nossos dias e da noção de criança 

e aluno é fruto das discussões destas décadas. 

 

MARTA MARIA CHAGAS DE CARVALHO (2002) 

 

 Carvalho (2002, p. 375-375), ao analisar as representações sobre a criança, 

contrapostas na polêmica da escola ativa, escreve que “No Brasil essa escola toma 
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como parte de seu programa os discursos escolonavistas sobre a natureza infantil e 

também toma como objeto central a mudança de mentalidade do professor”.9 

Outro contraponto é a mudança na direção de estratégias para formar profes-

sores capacitados para instituir a nova escola.  

O tema da representação remete à natureza da atividade infantil, legitimando 

ou não as práticas educativas. São discursos, segundo a autora, que falam em nome 

de um dever ser das crianças ou de um saber sobre elas, numa estratégia de legitimi-

dade.  

Esses discursos possibilitam uma nova percepção dos corpos infantis e do po-

tencial educativo de novas modalidades de organização do tempo e do espaço esco-

lares. 

O discurso legitimador chega ao Brasil nas primeiras décadas do século XX, 

com o movimento da escola nova. O Brasil possui um contexto inversamente oposto, 

com um sistema público de ensino ainda em processo de implantação. Diferentemente 

da Europa e dos Estados Unidos, onde o movimento surgiu como crítica de um modelo 

escolar plenamente instituído. Foi trazido por grupos que  

 

Apostavam no poder de transformação social da escola de massas e na via-
bilidade de um programa de reforma da sociedade pela reforma do homem. 
Depois de estabelecer o “sentido” dessa educação que, no seu entender, co-
nhecera institucionalizada nos Estados Unidos, Anísio passa a criticar as con-
cepções pedagógicas vigentes no Brasil. (CARVALHO, 2002, p. 376-377). 

 

Anísio Teixeira decepciona-se no debate sobre a escola ativa, formulando no-

vas proposições sobre o método de ensino intuitivo; no texto de João Toledo, observa-

se que a expressão escola nova não é usada para designar mudanças de cunho di-

dático. Em seu texto estabelece-se uma oposição entre escola tradicional e escola 

educativa. Isso para mostrar que existiam diversos pensadores e posições sobre as 

concepções pedagógicas vigentes no Brasil nas primeiras décadas do século XX, mas 

sem uma síntese.  

No entanto, estes pensadores, particularmente Anísio Teixeira, não deixaram 

de promover reformas e modificações na educação dos estados brasileiros.  

                                                 
9  CARVALHO, 2002. p.375s. O programa adotado no Brasil era acompanhado dos discursos 

escolonavistas sobre a natureza infantil, mas destaca-se aqui o discurso que falam em nome de um 

dever-ser das crianças ou de um saber sobre elas. 
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Carvalho (2002) conclui que estas descrições caracterizam e hierarquizam os 

saberes representados necessários à preparação do professor sintonizado com os 

novos tempos, preocupação primeira da Escola Nova. Parafraseando Carvalho, trata-

se de oferecer aqui um repertório de saberes autorizados, destinados a fundamentar 

a prática dos professores.  

 

MANUEL JACINTO SARMENTO 

 

Sarmento10 analisa a infância a partir de uma perspectiva dos estudos que re-

velam uma sociologia da infância que tem como proposta construir essa fase da vida 

da pessoa,11 com o esforço de não fazer interpretações. As condições de existência 

da criança independem das representações e imagens historicamente construídas so-

bre e para elas se desenvolverem. 

Segundo Sarmento (2004), diante das mudanças sociais, na contemporanei-

dade, é preciso rever a institucionalização da infância. Pois as ideias, condições de 

existência e representações sociais sobre as crianças, não estão isentas das trans-

formações e estruturação ocorridas no espaço-tempo.  

 

Finalmente, a modernidade operou também a elaboração de um conjunto de 
procedimentos configuradores da administração simbólica da infância. Refe-
rimo-nos aqui a certo número de normas, atitudes procedimentais e prescri-
ções nem sempre tomadas expressamente por escrito ou formalizadas, mas 
que condicionam e constrangem a vida das crianças na sociedade. Referimo-
nos a atitudes esperáveis sobre a frequência ou não frequência de certos 
lugares por crianças, tipo de alimentação promovido e proibido, horas de ad-
missibilidade ou de recusa de participação na vida coletiva. (SARMENTO, 
2004, p. 5). 

 

Considera-se relevantes as reflexões deste autor para com a presente investi-

gação. Por isso, faz-se importante considerar os modos de ser criança, a heteroge-

neização da infância como categoria social geracional e simbólica, além da participa-

ção ativa das crianças e dos estatutos sociais. (SARMENTO, 2004). 

Ainda Sarmento (2006) afirma que na análise da relação família/escola, o papel 

da criança aí é quase inexistente. Assim, o papel dela nas dinâmicas sociais precisa 

ser revisto, bem como o entendimento tradicional da escola como um sistema onde 

                                                 
10  Manuel Jacinto Sarmento é Diretor do Centro de Educação da Universidade do Minho, em Portugal. 

Em seus estudos tem dito, há 20 anos, de maneira enfática, que os pequenos necessitam ser 
conhecidos em sua verdadeira realidade. 

11  Grifo meu ao termo pessoa, pois, irei usá-lo no decorrer da tese quando me referir à infância. 
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os adultos educam as crianças. (SARMENTO, 2006). Para isso, o autor propõe uma 

análise a partir de uma base multidisciplinar. 

Para ele, a cultura é também objeto de pluralização e de diferenciação. Acres-

centa-se que nessa cultura é preciso estar atento à linguagem própria da criança, isto 

é, ao modo como ela interpreta sua própria cultura.  

Sarmento (2004) faz uma análise morfológica, sintática e semântica das cultu-

ras da infância na segunda modernidade, como objeto central para a compreensão 

das mudanças estruturais na contemporaneidade.  

 

Essas formas culturais radicam e desenvolvem-se em modos específicos de 
comunicação intrageracional e intergeracional. Sem prejuízo da análise dos 
fatores psicológicos e das dimensões cognitivas e desenvolvimentais que 
presidem à formação do pensamento das crianças, as culturas da infância 
possuem, antes de mais, dimensões relacionais, constituem-se nas intera-
ções de pares e das crianças com os adultos, estruturando-se nessas rela-
ções formas e conteúdos representacionais distintos. (SARMENTO, 2004, p. 
11). 

 

Dessa forma, as culturas da infância são também motivos de controvérsia entre 

muitos autores e entre as diversas áreas de conhecimento. Não é possível dizer que 

há uma única infância. Entre as diversas opiniões e concepções, que, aliás, devem 

ser articuladas entre si, talvez seja mais propício falar da infância no singular, consi-

derando-a como categoria social. 

Para Sarmento, a criança deve ser percebida como um grupo geracional, dis-

tinto do mundo adulto. É preciso considerá-la como um ser único. Portanto, sua indi-

vidualidade precisa ser preservada, mesmo que vivam sob os cuidados dos adultos.  

 

CLÁUDIA TERRA DO NASCIMENTO, VANTOIR ROBERTO BRANCHER E VA-

LESKA FORTES DE OLIVEIRA 

 

Nascimento, Brancher e Oliveira (2011), no texto intitulado “A construção social 

do conceito de infância algumas interlocuções históricas e sociológicas”, objetivam 

tornar compreensíveis o complexo e multifacetado processo de construção social da 

infância e o papel que a escola vem desempenhando diante desta invenção da mo-

dernidade: a infância.  

Estas autoras tentam mostrar, através da literatura, que o conceito de infância 

é fruto de uma construção social, pois é fruto das interpretações infantis de mundo. 
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Existe, então, uma infância simulada a partir de uma imagem criada pela própria so-

ciedade moderna.  

Nascimento, Brancher e Oliveira (2011) recorrem a autores como Ariès (1973), 

e sua mais célebre obra História social da infância e da família e à publicação do texto 

de De Mause (1991) sobre A evolução da infância. Recorrem, ainda, a outros pesqui-

sadores tais como Narodowski (1993), que formulou, em sua tese de doutoramento, 

a preocupação de seu tempo. O título da tese é “Infancia y poder: la conformación de 

la pedagogia moderna”, que se propunha a investigar sobre a história da infância.  

Em suas obras, estas pesquisadoras foram firmando a definição do conceito de 

infância como histórica e não meramente natural. A infância não tinha história e seu 

registro tardio revela a incapacidade da sociedade de dar conta dela.  

Segundo as autoras, tanto Ariès (1973), De Mause (1991) quanto Narodowski 

(1993) enfatizaram que o descobrimento ou reconhecimento da infância moderna foi 

simultâneo ao aparecimento das instituições escolares. Estas por sua vez, tinham a 

função de cuidar e formar essa geração que saia da infância.  

A dependência da infância só era superada quando a criança se tornava inde-

pendente dos adultos ou, pelo menos, dos graus mais baixos de dependência. A pa-

lavra infância passou a designar a primeira idade da vida: a idade da necessidade de 

proteção. (NASCIMENTO; BRANCHER; OLIVEIRA, 2011). 

Desse modo, quando se pensa na infância, exige-se necessariamente associá-

la com a escola, pois estas duas são invenções que, além de terem uma relação de 

dependência, possuem uma ligação histórica.  

Acredita-se que é merecedor de destaque nesse processo o papel da escola, 

pois a história da infância e as questões da aprendizagem humana já estavam relaci-

onadas conceitual e socialmente. Isso colabora para uma possível construção da in-

fância.  

 

NUNES BRASILMAR FERREIRA 

 

Para Nunes (2003), outro de nosso tempo, à criança é permitido o lugar do que 

não tem voz, daquele que não fala. Prova de que a idade da infância não só foi limitada 

em sua identidade, mas também que este limite foi imposto à infância a partir de uma 

representação na qual 
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sua identidade e o tratamento que receberá estão condicionados a critérios 
objetivos que vão da aparência física à forma de se vestir e se comportar. 
Crianças peraltas, brincalhonas etc. são aceitas desde que os critérios guar-
dem estreita relação com o “bom gosto” usual. Se o “bom gosto” não for al-
cançado, dar-se-á uma relação ambígua de autoritarismo e repressão, ou até 
violência ou medo. (NUNES, 2003, p. 27-28). 

  

Limitando o agir a estas representações sobre a infância, não se têm elementos 

suficientes para uma percepção da realidade, isto é, não se conhece a fundo a reali-

dade da infância, já que tais percepções seriam o resultado de uma heteronímia da 

dependência e da obediência ao grande adulto em troca de proteção12.  

Este processo resultaria no controle e na legalização, já determinando, por sua 

vez, o agir da criança sem a necessidade de novos elementos para se pensar além 

dos já conhecidos. Confirma-se assim que a infância se constituiria a partir de uma 

representação.  

 

LEANDRO DE LAJONQUIÈRE 

 

Segundo Lajonquière (2006a), também a psicanálise tomou como hábito inte-

lectual ter sua referência no se denominou de sentimento da infância, ao qual se alu-

dem com insistência os leitores de Philippe Ariès. No entanto, Lajonquière (2006a) 

frisa a falta de naturalidade no que se entende, conceitualmente falando, por infância 

e criança, uma vez que não pode ser esquecida a historicidade destas formas subje-

tivas, que são as crianças.  

O motivo pelo qual Lajonquière (2006) faz sua ressalva é por entender que o 

ser humano é muito mais que um corpo que deve ser educado, ele é uma complexi-

dade que vivência o processo educativo. Nessa complexidade a infância atravessa o 

controle ou as leis e alcança a possibilidade de ser pensada em sua descontinuidade, 

isto é, a partir da própria linguagem. Este autor propõe assim uma chave (a própria 

linguagem) para realizá-la e construí-la a partir de outras realidades. 

Para Leandro de Lajonquière (2006) trata-se de pensar a infância além do re-

gistro habitual de idade natural da vida ou de humanidade pré-formada, passível de 

                                                 
12  Idem, ibidem. Narodowski (1993), realiza um trabalho inédito, que resulta em sua tese de doutorado 

(Infancia y poder: la conformación de la pedagogia moderna). Ele analisa a relação: infância, poder 
e pedagogia. Identifica um núcleo de consenso entre os historiadores acerca da definição da infância 
como um fenômeno histórico e não meramente natural.  
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sofrer representações sociais diversas, segundo a época e a geografia. O autor pro-

põe, com o auxílio da psicanálise, subverter o paradigma inerente às clássicas psico-

logias do desenvolvimento que reduzem o devir infantil ao progresso mais ou menos 

inelutável de um saber natural. 

No mesmo caminho do referido autor estão outros pensadores brasileiros que 

recentemente apresentaram reflexões sobre a infância na mesma perspectiva que La-

jonquière, porém dando um novo tom com diversas produções no âmbito investigativo 

empírico, realizadas pelas diferentes ciências humanas e, de modo particular, na so-

ciologia. Nessa área de conhecimento a categoria da infância é fundamental para for-

mar uma rede de relações que atinja um âmbito multidisciplinar. (MORAES, 2007).  

Moraes (2007), ao partir do pressuposto de que a infância é fruto de construção 

histórica, social e cultural das sociedades de um determinado tempo e lugar, pretende 

investigar as concepções de criança e infância divulgadas pelas produções acadêmi-

cas recentes, visando desvelar o papel que a criança ocupa nas orientações teóricas 

de base destas produções.  

Para isso, o referido autor, acredita que seja necessário atender às exigências 

da sociedade como estratégia para descobrir nesta mesma sociedade quais as con-

tribuições à constituição de uma pedagogia da educação infantil. Ele também, busca 

reforçar a contraposição de concepções que consideram a institucionalização da in-

fância como o caminho do reconhecimento. 

Pois, essas concepções, consideradas reducionistas – as quais foram elabora-

das ao longo da história e mais especificamente dos séculos XVII ao XXI –, englobam 

e classificam a criança como ser incapaz de fazer parte dessa sociedade moderna, 

sob o argumento de que sua atuação dependeria da aprovação do adulto que a jul-

gasse capacitada. 

Alguns pensadores, das mais diversas áreas, mas com preocupações seme-

lhantes a Moraes dedicam-se à questão da infância. Entre estes citam-se os trabalhos 

realizados por Marchi (2009), Moraes (2005), (Moraes, 2007), Nascimento (2011), Nu-

nes (2003), Souza (2008), e outros. Alan Proust (2002) propõe a construção de um 

lugar para a infância na Sociologia. 

Considerando que a história da infância possibilita reconhecer a identidade que 

se cunhou para a infância, é possível apresentar esses autores como testemunhas 

dessa identidade da infância. Estes mostram que, o percurso de complexidades, no 
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qual a criança e/ou a infância foi sendo conduzida, estão presentes as diferentes con-

cepções ou representações que os adultos fazem da criança e/ou a infância.    

Os autores destacados acima, a saber, Sarmento (2012), Ferreira (2002), Na-

rodowski (2002), Faria Filho e Sales (2002) Lopes (2002), Carvalho (2002) e Kuhl-

mann Jr. (2002), com suas reflexões, com seus diversos olhares, auxiliam no enten-

dimento sobre este fenômeno infância e na busca por um fio condutor para a investi-

gação. Não obstante as divergências entre estes intelectuais da história da infância, 

o que merece atenção são as proximidades de concepções que atravessam a história, 

e que estes destacam em suas investigações sobre o fenômeno infância nos últimos 

séculos, no Brasil e no exterior. 

A contribuição desses autores, a partir de seu campo de conhecimento, é valo-

rizada ao dizerem sobre a infância enquanto representação que os adultos fizeram 

dela e sobre ela. No entanto, o período vivido pela criança não pode ser classificado 

simplesmente como uma fase da vida, sob o risco de diminuir essa pessoa que a 

vivencia. 

Em diversos estudos que resgatam as concepções de infância, no que se de-

nominou de história da infância, diversos autores buscam Ariès como referência, ao 

remeter à inexistência da infância como conceito antes do século XVII. Entre estes se 

sobressaem SARMENTO; PINTO (1997); SNYDERS; CHARLOT (1983); SILVA; 

CARVALHO (2004); SILVA; OLIVEIRA (2011). 

Seguem os mesmos caminhos de uma história da infância, as pesquisas des-

tacadas por Corazza (2002) nas diversas áreas do conhecimento: Thumbach (1978) 

e sua aplicação de uma teoria psicológica ao estudo histórico; nos trabalhos realiza-

dos por Cleverly e Philips (1976), Newson e Newson (1974), Sears (1975), Wishy 

(1968), esses historiadores enfocam o cuidado com as crianças.  

E na pesquisa do desenvolvimento das políticas públicas com crianças, os es-

tudos de Bremner (1970) e de Pinchbeck e Hewitt (1969) (POLLOCK,1983: 4). Para 

esses autores as crianças passam despercebidas na sociedade e em um tempo bre-

víssimo que não lhes dá oportunidades. As relações entre pais e filhos se limitam a 

um formalismo, típico do século XVII, no qual a criança deveria ser preparada para a 

vida adulta. Os “comentários acerca dos filhos, dos pais e, em particular da infância 

costumavam ser incidentais a outros temas”. (LYMAN JR., 1995, p. 95 apud CO-

RAZZA, 2002, p.80).  
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A descrição de diversos ângulos que esses autores fazem da infância é rele-

vante para este estudo, pois abre espaço para se compreender o trajeto pelo qual a 

infância foi conduzida no decurso de nossa história.  

Observa-se que o complexo processo de descoberta da infância é concebido 

como uma transição progressiva, do menos experiente que se situa em uma idade 

que merece uma atenção diferente dos adultos, a fim de reduzir a liberdade primitiva 

mediante a preparação para a vida adulta. (PIEDRAHITA, 2002).  

As contribuições desses pensadores auxiliam de modo pontual, mas também 

possibilitam um olhar mais amplo e reflexivo sobre a infância através de seus relatos. 

O que também ajuda a entender como esta foi concebida durante tais períodos histó-

ricos. Por isso destacam-se alguns autores que contribuem de modo profícuo para 

que se compreenda como foi a realização de tal percurso na história da humanidade. 

A seguir, fala-se sobre a Paideia, por ser uma fonte elementar.  

 

2 Concepções de criança e infância em países da América Latina 

 

Nos últimos anos têm-se realizado diversas pesquisas sobre a infância. E entre 

elas merece destaque, ou melhor, merece minuciosa atenção, a pesquisa encomen-

dada pelo Ministério da Educação do Brasil (MEC)13, em parceria com a UNESCO no 

Brasil. Esta pesquisa, realizada com os Países do MERCOSUL, vem de encontro ao 

objetivo proposto pela UNESCO14 na declaração de Dakar no ano de 2000.  

A análise comparativa dos dispositivos legais, serve de certa forma para repen-

sar a educação infantil como um todo, com os países envolvidos na reflexão sobre a 

educação de suas crianças. Assim, também é possível compartilhar e pensar junto 

(entre países do MERCOSUL) as políticas públicas de educação infantil. 

É imprescindível aos educadores, legisladores e governantes avançar nas po-

líticas públicas e nas leis que regem a infância. Para isso a proposta de intercâmbio e 

trocas de experiências entre os países se mostra como via possível e efetiva no al-

cance desses objetivos. 

Decorre dos objetivos a análise das concepções de criança e infância presen-

tes ou subjacentes nos documentos que regem e orientam a educação nos países da 

                                                 
13 Estas reflexões resultam da pesquisa realizada em cooperação entre UNESCO e MEC,  
14 Ver o Plano Nacional de Educação para Todos. Anexo D. Trata-se de um compromisso firmado entre 

164 governantes reunidos em Senegal, Dakar – 2000.  
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América Latina. Isso tem implicação num olhar através do caleidoscópio histórico, cul-

tural e social que constituiu a educação desses países latinos. 

Através das leis de cada um desses países, quer estejam os educadores fami-

liarizados ou não com elas, é possível um entendimento prévio da educação que cada 

um deles concebe aos seus cidadãos. E, consequentemente, possibilitando um en-

tendimento das políticas públicas e práticas educativas aplicadas à formação da cri-

ança. 

Entre outros pontos comuns que os países do Mercosul possuem, a educação 

infantil é considerada a primeira etapa da educação básica. 

Em relação ao Brasil, considera-se que as políticas de educação consideram a 

criança como sujeito histórico, protagonista e cidadão, com direito à educação a partir 

do nascimento. Por isso criam-se estabelecimentos educacionais instituídos com a 

função de cuidar e educar, enquanto ato único e indissociável, promotor de seu de-

senvolvimento integral, de forma global e harmônica, nos aspectos físico, social, afe-

tivo e cognitivo.  

Discutir e apreender o conceito de criança e infância é decisivo para determinar 

o fim último dos objetivos da educação de um país, bem como aquilatar suas diretrizes 

pedagógicas.  

Apoderar-se dos conceitos que dão sustentação teórica aos documentos ofici-

ais de cada país possibilita compreender o alcance e as consequências práticas dos 

dispositivos que a própria legislação estabelece para adequar-se a eles.  

Os termos infância e criança, nem sempre definidos, são bastante usados na 

literatura produzida e referendada por cada um desses países. O que pode ser indi-

cação de que nela se expressa um pensamento correspondente ao legislado, ao legal. 

O que torna, muitas vezes, incoerente o discurso e a ação dos dirigentes nacionais. 

 

ARGENTINA 

 

Ao referir a educação da infância na Argentina, encontram-se muitos pontos 

em comum com a educação brasileira. Verifica-se um grupo de pensadores preocu-

pados com a educação em suas mais diversas modalidades.15 

                                                 
15  No capítulo quarto desta Tese apresentarei um documentário (La Educación prohibida) que mostra 

através de questionamentos, reflexões a contribuição de grupos de educação não formal.  
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A concepção de infância, descrita em documentos argentinos, está passando 

por novas e substanciais mudanças, gerando consequentemente novas identidades 

e identificações, como expressa Parolo (2009; GIBERTI, 1998 apud BRASIL, 2013, p. 

42): 

 

[...] se na modernidade surgiu o sentimento que hoje conhecemos em relação 
à infância, a atualidade vai definindo novos estilos de ser criança, novos es-
paços de socialização e novos modos de vincular-se com o outro. Entre os 
meninos e meninas da rua e as crianças que vivem em condomínios fecha-
dos, entre as crianças ‘hiper-realizadas’ e as ‘desrealizadas’, entre as crian-
ças consumidoras e as excluídas, entre as escolarizadas ou não, transita 
grande parte das infâncias, que constroem dia após dia sentidos de existên-
cia. 

 

A mesma autora detecta as influências à família e à escola que, vindas com a 

modernidade, inevitavelmente reformulam os novos modelos de infância. Parolo (PA-

ROLO, 2009; GIBERTI, 1998 apud BRASIL, 2013, p. 42) prossegue sua análise com 

os seguintes termos: 

 

Surgem novos modelos de infância a partir da influência dos meios de comu-
nicação de massa no mundo de consumo que coloca e submete às novas 
regras, onde a instrução pode estar não mais na família nem na escola, mas 
num cybercafé, em um McDonald’s, no shopping, nas estações de trem ou 
nos semáforos. O processo de crescente mercantilização dos bens e serviços 
para a infância [...] surge como uma nova racionalidade econômica e gera a 
circulação de um novo tipo de signos polêmicos, devido ao interjogo dos de-
sejos, necessidades e afetos que produz no consumo infantil. Mercantilização 
e consumo que, por sua parte, vão delineando novas identidades, ao mesmo 
tempo em que produzem o debilitamento dos espaços públicos (escola, famí-
lia, clubes). As identidades infantis sofrem, com isso, um processo de homo-
geneização e, simultaneamente, heterogeneização sociocultural. Apesar de 
serem muitos os signos de uniformização da cultura infantil como resultado 
da globalização, a crescente desigualdade social gera uma maior distância 
entre as formas de vida infantil. 

 

Certamente a concepção de infância acompanha as mudanças e, consequen-

temente, e essas novas e substanciais mudanças. Não se faz necessário neste mo-

mento descrever detalhadamente as mudanças. É preciso, pois, concordar que deve-

mos todos estar atentos às influências dos meios de comunicação de massa que des-

locam a instrução do seio da família ou das salas de aula para os diversos locais em 

que as crianças e seus pais são atraídas. 

A mercantilização dos produtos da infância se confunde com a mercantilização 

da própria infância, quando as crianças são fisgadas em seus desejos, necessidades 

e afetos.  
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O desenvolvimento infantil 

 

O conceito de desenvolvimento infantil não aparece, ou não foi citado, de forma 

explícita nas leis e nos planos pertinentes a toda reflexão sobre a infância. Isto é, não 

sendo possível uma identificação imediata no texto, pode-se depreender do contexto 

que forma esses documentos que o enfoque de “desenvolvimento” que caracteriza a 

infância – ou o período de vida de 0 a 5 anos – determina, em grande medida, a 

prioridade dessa etapa para o setor educacional. (Brasil. Ministério da Educação. Se-

cretaria de Educação Básica, 2013). 

Mediante esta inferência, que perpassa o texto e o próprio contexto, o autor se 

refere à lógica da beneficência, ou seja, de forma detalhada dir-se-ia que ele expõe a 

necessidade em atenção à criança por ser frágil, vulnerável, sob risco, de ter sido 

substituída pela lógica do apoio à “formação e ao alcance de níveis progressivamente 

mais complexos nos domínios físico, social, afetivo e mental, linguístico, artístico, 

etc.”. (Idem, ibidem). 

Ainda assim, é importante frisar que as necessidades da criança estão ampa-

radas e, com toda clareza, dispostas de forma a garantir a ela a preservação de seus 

direitos. Em auxílio ao atendimento desta, assim encontra-se descrito na lei n. 26.206 

que 

 

A educação oferece oportunidades necessárias para desenvolver e fortalecer 
a formação integral das pessoas e promover em cada educando a capaci-
dade de definir seu projeto de vida, baseado nos valores de liberdade, paz, 
solidariedade, igualdade, respeito à diversidade, justiça, responsabilidade e 
bem comum. (BRASIL, 2013, p. 43). 

 

Existem ainda outros dispositivos da mesma lei que demonstram coerência 

com o conceito de intersetoralidade para um atendimento multidimensional que pro-

mova o desenvolvimento integral da criança. (Brasil. Ministério da Educação. Secre-

taria de Educação Básica, 2013). Neste ponto se verifica a importância da aplicação 

das políticas públicas articuladas ou integradas num mesmo programa, isto é, a partir 

do momento em que se percebe a eficácia destas em nossa sociedade. 

 

A educação infantil no país argentino 
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Os responsáveis, na Argentina, pela educação inicial consideram que esta 

constitui uma unidade pedagógica, que atende aos meninos e meninas desde os 45 

dias de vida até os cinco anos de idade. A aplicação desta lei é garantida e, como 

descrito nos artigos que a ela se referem, de caráter obrigatório.  

Portanto, vamos à descrição legal, a qual diz que, de acordo como determi-

nado, “no último ano (Lei nº 26.206, art. 18) é oferecida em jardines maternales e 

jardines de infantes”. (Brasil. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica, 

2013, p. 43). 

A garantia da lei pelo estado assegura o reconhecimento e a outras formas 

organizadas dos serviços de educação, isto é, outras Instituições capazes de assumir, 

no exercício de sua função, as necessidades locais sentidas pela comunidade. 

Considerando que estas instituições garantam as características locais, como 

salas multi-idades, plurissalas em contextos rurais e urbanos, salas de jogo (de brin-

quedos, ludotecas) e outras modalidades que possam ser criadas dentro da regula-

mentação da Lei de Educação (idem, ibidem) para que atendam com qualidade e efi-

ciência às necessidades sentidas pelas crianças e pelas famílias, como reza o artigo 

24 da Constituição argentina.  

Nos documentos mostra-se estar atentos para que não se firam outros direitos 

que são garantidos à criança, bem como atentos à observação das leis argentinas de 

que os “serviços educacionais devem ser universalizados para as crianças de cinco 

anos”. Sendo um compromisso do Estado Nacional, a Argentina  

 

Prontamente fixa a política educacional e controla seu cumprimento com a 
finalidade de consolidar a unidade nacional, respeitando as particularidades 
provinciais e locais. As atividades pedagógicas devem ser supervisionadas 
pelas autoridades educacionais das províncias e da Cidade Autônoma de Bu-
enos Aires (art. 25). (Brasil. Ministério da Educação. Secretaria de Educação 
Básica, 2013, p. 43). 

 

Diante desse contexto, entende-se de forma objetiva que, além da intenciona-

lidade em garantir o compromisso nacional, a Argentina dá demonstrações, em sua 

história recente, da preocupação que tem para com a educação de suas crianças.  

 

BRASIL 

 

No Brasil a concepção de infância pode ser aferida no Plano Nacional de Edu-

cação, considerando a trajetória da criança na história da infância. Os estudos sobre 
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a primeira infância possibilitam uma abordagem bastante abrangente desse conceito. 

O que mostra a preocupação com o desenvolvimento deste ser criança: 

 

Em que pese ser a criança prenúncio e preparação da vida adulta – e esse 
sentido de crescimento exerça fascínio, fundamente esperanças e arregi-
mente investimentos na primeira infância – é necessário ver, também, na cri-
ança um valor em si mesmo. A infância constitui uma etapa da vida com sen-
tido e conteúdo próprios. Adultos inteligentes, criativos, empreendedores, 
com ampla flexibilidade mental, são antes consequência que objetivos da 
ação nos primeiros anos de vida. Por isso, não olhamos para as crianças na 
perspectiva do adulto que desejamos que sejam, mas como cidadãs, sujeitos 
de direitos enquanto crianças. Entendê-las como pessoa em desenvolvi-
mento implica conferir plenitude ao momento da infância por ela ter sentido 
em si mesma e, adicionalmente, nessa mesma dinâmica, situá-la num pro-
cesso de formação cuja meta é o sempre mais adiante. (BRASIL, 2013, p. 
44-45). 

 

A ambivalência da infância – presente e futuro – destacada em Brasil (2013) 

auxilia-nos a pensar não só nas exigências de olhar para a infância através de uma 

nova percepção como também exige que se esteja atento à compreensão do tempo, 

e sua dinamicidade, compartilhado pela criança e pelo adulto. 

Olhar para a infância nesse sentido é cuidar de uma vida presente, que nos 

impele a olhá-la em seu “desenvolvimento rumo à planificação de seu projeto de exis-

tência”. (BRASIL, 2013, p. 45).  

Segundo os documentos legais da educação brasileira, de responsabilidade do 

Ministério da Educação (MEC),16 garante-se a educação como um direito de todos. 

Assim, a educação brasileira considera esse sujeito capaz de fazer história e agir di-

retamente na sociedade, modificando sua cultura e participando ativamente da vida e 

da configuração de seu meio. Demonstração de uma garantia a constituição de seu 

próprio ser, isto é, uma contribuição necessária ao ser-criança. 

A criança, esse ator social, cultural, que faz sua história, participa ativamente 

desde o início da vida. O Plano Nacional pela Primeira Infância assim caracteriza a 

criança:  

 

Sujeito – não objeto de atenção, cuidado e educação; indivíduo – não número 
nas estatísticas demográficas, educacionais, de saúde, da violência, da po-
breza; único – insubstituível, com uma vocação para a vida e uma presença 
pessoal na cultura e na sociedade –, com valor em si mesmo, que vai além 

                                                 
16  O Ministério da Educação foi criado em 1930, mas somente em 1934, com a nova Constituição 

Federal, a educação passa a ser vista como um direito de todos. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=1164>. 
Acesso em: 20 março 2013. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=1164
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do argumento para a futura inserção no mercado de trabalho e de retorno 
econômico do investimento. Há um ‘rosto’. (BRASIL, 2013, p. 45). 

 

Mesmo que a concepção de criança no Brasil seja assim definida – sujeito e 

indivíduo –, há que se considerar além da definição, ou seja, em que esses conceitos 

transcendam. Somente desse modo pode-se efetivar um Plano Nacional de Educação 

para que a educação brasileira evolua e seja significativa para efetivação dos proces-

sos de ensino e de aprendizagem nas mais diversas realidades do país. 

De acordo com Nunes, Corsino e Didonet (2011), no livro A Educação Infantil 

no Brasil: primeira etapa da educação básica, havia sido apresentada uma concepção 

de criança não tão distinta da apresentada nessa pesquisa latino-americana, mas que 

chamava a atenção para que a criança, além de ser concebida como sujeito histórico, 

social, produtor de cultura, não fosse “vista apenas como um corpo que precisa de 

cuidado, tão pouco como uma mente sem corpo ou uma inteligência que aprende num 

corpo ao qual não se dê atenção”. (NUNES; CORSINO; DIDONET, 2011, p. 38). 

 

O desenvolvimento infantil 

 

Na modernidade ou, como alguns preferem, em tempos de pós-modernidade, 

a discussão sobre os conceitos de criança, infância e desenvolvimento infantil passa 

por confrontos inevitáveis e necessários. No entanto, a discussão necessita ser apro-

fundada e vista através de uma ótica interdisciplinar, porque já não se admite mais 

que tais conceitos sejam postos sem que seus significados influenciem positivamente 

na prática, isto é, os conceitos de criança, infância e desenvolvimento infantil conju-

gam concepções oriundas da cultura e da sociedade. 

Mesmo que a primeira concepção (de modernidade) admita um conhecimento 

absoluto sobre a infância, por sua pretensão de universalidade, já não se pode pensar 

da mesma forma, pois, é incipiente apoiar-se nas representações sobre a infância e 

por ela querer conhecer a criança em sua essência. É preciso transpor este conceito, 

mas, isso exige um diálogo e uma nova postura que possibilite construir novos conhe-

cimentos que sejam, em primeiro lugar, significativos para a própria criança, porque 

ela está relacionada com sua cultura, com seu meio social, com seu espaço e com 

seu tempo. 

 



50 

 

Na perspectiva da modernidade, olha-se para o desenvolvimento infantil 
como um processo padrão, pelo qual passam todas as crianças, numa se-
quência contínua e uniforme de etapas, estágios ou subfases, intermediadas 
por rupturas ou saltos, e que podem ser marcadas por faixas etárias, cada 
uma delas tipificadas por características físicas, sociais, afetivas e mentais – 
do menos para o mais, ou do “nada” ao nascimento para a “plenitude” na vida 
adulta. Na visão da pós-modernidade. (BRASIL, 2013, p. 45). 

 

É nessa perspectiva que se pode concordar com o estudo feito sobre a educa-

ção da infância nos países do MERCOSUL, de que o desenvolvimento infantil é con-

textualizado no tempo e no espaço, inter-relacionado com a cultura, o ambiente social, 

o gênero, as condições socioeconômicas. Pois ao se falar de crianças e infâncias, é 

em prol destas que se pode pensar estratégias de desenvolvimento infantil.  

As crianças, em sua relação com a sociedade e com a cultura, sendo definidas 

sujeito e indivíduo, são também capazes de fazer novas experiências. Nessas expe-

riências, como produtoras de sentidos em suas relações, contribuírem com outras cri-

anças e com os adultos, para construírem outra visão de mundo, mesmo que na prá-

tica escolar não se deem conta das consequências dos novos olhares que se dirigem 

à abertura e flexibilidade do currículo e das propostas pedagógicas, para a compre-

ensão do sentido mais amplo da centralidade da criança. Com isso quem ganha é a 

primeira infância, e consequentemente a criança em todo o seu desenvolvimento.  

É importante a abertura e a flexibilidade do currículo bem como das propostas 

pedagógicas para que a criança tenha ganhos significativos em seu processo de de-

senvolvimento, pois, 

 

Essa visão coloca professores e crianças, como objetivo dos fazeres, da ex-
periência, da aprendizagem, enfim, do desenvolvimento entendido como pro-
cesso holístico, construir significados, em vez de entender o conhecimento 
como apreensão de uma realidade como verdade pronta, completa. Aqui es-
taria a explicação por que a educação infantil vem trazendo para o centro da 
pedagogia o valor da criança-sujeito, o olhar para a subjetividade e para o 
outro, a valorização das inter-relações, a diversidade como riqueza do cole-
tivo. (BRASIL, 2013, p. 45). 

 

A constatação imediata desses ganhos poderá ser confirmada a partir de seus 

resultados, desde que produzam novas concepções de desenvolvimento humano na 

primeira infância. A exigência de uma nova compreensão com a centralidade da cri-

ança no processo humano de aprendizagem começa pelo cuidado com a primeira 

infância.  
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Como último objetivo, os atores da educação estariam no centro do processo 

educativo e a educação infantil colocaria no centro da pedagogia a criança, com um 

olhar à subjetividade e valoração da diversidade cultural.  

 

A educação infantil na educação brasileira 

 

A educação infantil inserida em nosso sistema de ensino é concebida como 

primeira etapa de educação básica, isso segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Edu-

cação Nacional (LDB) de 1996. É garantido pela Constituição da República, de 1988, 

a toda criança desde seu nascimento até 6 anos de idade, o direito à inserção na 

educação. 

Com os avanços da LDB, foi possível uma nova estruturação do direito da cri-

ança em nosso sistema de ensino, ficando assim definido:  

 

a) determinou a unidade do período 0 a 6 anos; b) reforçou a dupla função de 
cuidado e educação, ambos constituindo dimensões inseparáveis; c) estabe-
leceu instituições que se distinguiriam apenas pelo critério da idade: creches, 
para crianças de 0 a 3 anos, e pré-escolas, para as de 4 a 6 anos e d) atribuiu-
lhe a finalidade de promover o desenvolvimento integral da criança nos as-
pectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da fa-
mília e da comunidade. (BRASIL, 2013, p. 47). 

 

Com essas modificações na LDB, as creches, que outrora eram classificadas 

como instituições de assistência social e cumpriam a função de cuidar da criança, 

passaram a ser integradas no próprio sistema de ensino, seguindo, portanto, um novo 

referencial e novas orientações legais. 

Como demonstra a pesquisa (BRASIL, 2013, p. 47), as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil apresentam uma formulação técnico-pedagógica 

mais detalhada para essa concepção:  

 

Primeira etapa da educação básica, oferecida em creches e pré-escolas, as 
quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos que cons-
tituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam e 
cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno, em jornada 
integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgão competente do sis-
tema de ensino e submetidos a controle social. (BRASIL, 2013, p. 47). 

 

O MEC passou, então, a emitir as orientações sobre convênios entre secreta-

rias municipais de educação e instituições, ação comunitárias, confessionais ou filan-

trópicas para a oferta de educação infantil detalhando novos aspectos. O que possa 
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parecer irrelevante, no entanto, não é, se se considerar que a educação acatada como 

dever do estado a toda criança desde seu nascimento até 6 anos de idade passa a 

valer somente a partir da Constituição da República, de 1988. A área de educação ao 

ofertar a educação infantil procura fazê-la  

 

Por meio de práticas pedagógicas cotidianas, intencionalmente planeja-
das e sistematizadas em um projeto pedagógico construído com a par-
ticipação da comunidade escolar e extraescolar e desenvolvido por pro-
fessores habilitados. (BRASIL, 2013, p. 47-48). 

 

Ainda de acordo com a pesquisa do MEC, a fim de que se possa realizar essa 

educação, a Proposta Pedagógica deve garantir que as instituições cumpram plena-

mente sua função sociopolítica e pedagógica: 

 

a) oferecendo condições e recursos para que as crianças usufruam de seus 
direitos civis, humanos e sociais; 
b) assumindo a responsabilidade de compartilhar e complementar a educa-
ção e cuidado das crianças com as famílias; 
c) possibilitando tanto a convivência entre crianças, e entre adultos e crianças 
quanto à ampliação de saberes e conhecimentos de diferentes naturezas; 
d) promovendo a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças 
de diferentes classes sociais no que se refere ao acesso a bens culturais e 
às possibilidades de vivência da infância; 
e) construindo novas formas de sociabilidade e de subjetividade comprome-
tidas com a ludicidade, a democracia, a sustentabilidade do planeta e com o 
rompimento de relações de dominação etária, socioeconômica, étnico-racial, 
de gênero, regional, linguística e religiosa. (BRASIL, 2013, p. 48). 

 

Desse modo, uma nova concepção de educação passa a permear os meandros 

das instituições, que antes cuidavam da criança, sendo impelidas agora a elaborar 

uma proposta pedagógica que tenha como objetivo  

 

Garantir à criança acesso a processos de apropriação, renovação e articula-
ção de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim 
como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à 
dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças. 
(BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica, 2013, p. 
45). 

 

PARAGUAI 

 

A concepção de infância no Paraguai 
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No Paraguai a concepção de infância é demarcada visivelmente a partir da pri-

meira infância, isto é, da “etapa de desenvolvimento do menino e da menina desde 

seu nascimento até os oito anos de idade” (BRASIL, 2013, P.49).  

 

A educação infantil no Paraguai 

 

Para os paraguaios, a educação infantil é concebida como o 

 

Processo educativo, oportuno e pertinente, gerado a partir das necessidades, 
interesses e características da idade (do nascimento até seis anos), que fa-
voreça as aprendizagens significativas que promovem o desenvolvimento in-
tegral e harmônico dentro da concepção de criança como pessoa humana em 
contínua formação. (Idem, ibidem, p. 49). 

 

Outros aspectos que fortalecem essa concepção estão descritos a seguir: 

 

A criança é o centro da educação, protagonista de sua aprendizagem. Todas 
as atividades devem ser realizadas com base nos interesses das meninas e 
dos meninos, com vistas às aprendizagens significativas. 
É um direito da criança, assim como uma oportunidade às mães e aos pais, 
de enriquecer suas práticas de cuidado e educação. Ao mesmo tempo, é um 
compromisso do pessoal docente e de apoio de realizar os propósitos dessa 
educação. 
Atende às necessidades biopsicomotoras, cognitivas, sociais, emocionais e 
afetivas, assim como a prevenção e detecção de dificuldades e interferências 
em seu crescimento e desenvolvimento em um ambiente rico em experiên-
cias formadoras, educacionais e afetivas, que lhes permita adquirir capacida-
des, hábitos, valores, bem como desenvolver autonomia, criatividade e atitu-
des necessárias em seu comportamento pessoal e social. 
Considera o menino e a menina como seres únicos, singulares, com neces-
sidades, características e interesses próprios de sua etapa evolutiva, inde-
pendentemente de sua condição física e intelectual. (Ibidem, 2013, p. 49). 

 

Esses aspectos, além de fortalecem a concepção de educação infantil do povo 

paraguaio, expressam uma clara demonstração de que a criança é única e é o centro 

da educação – e que por direito desta e compromisso dos educadores deve ser auxi-

liada no atendimento das suas necessidades, nas mais diversas dimensões.  

 

URUGUAI 

 

A concepção de infância é proveniente da perspectiva da Convenção sobre os 

Direitos da Criança. A partir dessa convenção entende-se que a infância é muito mais 

do que a época que transcorre antes que a pessoa seja considerada um adulto. A 
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infância, de acordo com a Convenção sobre os Direitos da Criança, “refere-se ao es-

tado e à condição da vida de um menino e uma menina, quer dizer, à qualidade desses 

anos”. (BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica, 2013, p. 

50). 

Toda teoria advém de uma prática e do debate que se fez sobre essa prática. 

Certamente estas reflexões orientam os responsáveis pela educação uruguaia para 

que entendam e estejam cientes sobre o que se “deve oferecer às crianças e do que 

se deve esperar delas”. Este é um primeiro passo para que não se limite o tratamento 

dado à infância, como uma etapa cronológica da vida, mas se entenda suas necessi-

dades de ser uma idade separada da idade adulta, na qual os meninos e meninas 

possam crescer, brincar e desenvolver-se. (Idem, 2013, p. 50). 

Ainda segundo nossos autores, esse parágrafo recolhe quatro elementos cons-

titutivos e definidores da infância: 

 

– período da vida com identidade própria; 

– crescimento; 

– brinquedo; 

– desenvolvimento. 

 

Os mesmos autores citados prosseguem afirmando que, ao resenhar as afir-

mações da Convenção sobre os Direitos da Criança, da ONU, no Desenho Curricular 

Básico para Meninos e Meninas de 0 a 36 Meses, segundo o Ministério da Educação 

e Cultura do Uruguai. 

Assim, é definido também que a primeira infância, para o Uruguai, vai do nas-

cimento até os seis anos de idade, admitindo a subdivisão 0-3 e 3-6 anos, em decor-

rência das características diferenciais desses dois grupos etários e de sua importância 

para definir estratégias de intervenção socioeducacional. (BRASIL. Ministério da Edu-

cação. Secretaria de Educação Básica, 2013). 

Os uruguaios deixam explícito através de suas leis educativas que a especifi-

cidade da vida da criança deve ser enfatizada porque ela é o sujeito que tem, por sua 

vez, desenvolvido de modo extraordinário, mental e fisicamente, seu potencial de 

aprendizagem. E nesta etapa inicial da vida este potencial é muito maior do que em 

outras etapas.  
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Esse entendimento da especificidade da vida da criança é procedente de uma 

compreensão biológica, de que nesse período da vida “começa a formar-se sua inte-

ligência, caracterizada como sensório-motora”. (BRASIL. Ministério da Educação. Se-

cretaria de Educação Básica, 2013). Ainda que seja óbvio ou que seja já conhecido, 

é necessário expor as transições sucessivas vividas pela criança, bem como as “trans-

formações rápidas, violentas e até tempestuosas. O ritmo de desenvolvimento é pes-

soal, podendo variar de criança para criança”. (Idem, ibidem, p. 51). 

 

O desenvolvimento infantil no Uruguai 

 

Sobre o desenvolvimento infantil, os uruguaios adotam a mesma definição do 

Centro Latino-Americano de Perinatologia e Desenvolvimento Humano: “Processo di-

nâmico de organização sucessiva de funções biológicas, psicológicas e sociais em 

complexa interação, cujas constelações estruturais se modificam segundo as experi-

ências vitais”.17 Para os uruguaios o impulso inicial se dá a partir da “fusão dos aspec-

tos endógenos (relacionados ao genético e herdado) com os exógenos (vinculados ao 

ambiente, à história da família, aos vínculos)”. (Ibidem, ibidem, p. 51). 

Segundo Brasil (2013), o desenvolvimento é considerado como multidimensio-

nal, e desta multidimensionalidade fazem parte as seguintes áreas: motora, cognitiva, 

emocional e social, obviamente exercendo uma influência mútua entre si e também 

com as ciências da saúde, da nutrição e do desenvolvimento neuropsíquico. Assim 

também o desenvolvimento se produz na interação da criança com o meio físico, so-

cial e cultural, frente ao qual ela é ativa, capaz de tomar iniciativas e agir sobre seus 

elementos, ao mesmo tempo em que dele recebe influência. (Idem, ibidem, p. 51).  

Nesse estudo são apresentados três conceitos interligados que devem ser, to-

davia, distinguidos para que haja uma compreensão clara do processo de desenvol-

vimento da criança. São eles: maturação, desenvolvimento e aprendizagem.  

 

A maturação se refere às mudanças na estrutura e na função das células e 
tem a ver com os aspectos físicos ou biológicos que se processam ao longo 
da evolução do indivíduo.  
O desenvolvimento é a formação progressiva das funções, como linguagem, 
memória, atenção. Ele põe em marcha as potencialidades do indivíduo. Ele 
implica mudanças contínuas e graduais. Não é linear, mas espiralado, com 

                                                 
17  Apud BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica, 2013, p. 51 in CLAP. 

Evaluación primaria del desarollo hasta los cinco años de vida. Publicacion del Centro Latino 
Americano de Perinatologia e Desarrollo humano, nº 1148 (URUGUAI, 2006). 
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avanços e retrocessos. Um retorno a um estágio anterior pode ter a função 
de reforçar as condições para o passo seguinte.  
A aprendizagem, por sua vez, é o processo mediante o qual a pessoa incor-
pora conhecimentos, valores e habilidades. Ela modifica as condutas, as ma-
neiras de fazer e responder às necessidades, demandas ou solicitações do 
meio físico, social e cultural. (BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de 
Educação Básica, 2013, p. 51). 
 

Essa descrição está em acordo com as concepções da pós-modernidade e 

pode ser fortalecida pelas ideias de pensadores que comungam com elas. 

 

A educação infantil para os uruguaios 

 

Os uruguaios expressam sua concepção de educação infantil considerando 

que na vivência da criança desde seu nascimento até os 36 meses de vida é a primeira 

etapa do processo educacional. Esse processo educacional possui características 

próprias, diferentes, por isso, das demais etapas educacionais no que diz respeito às 

finalidades, conteúdos e estratégias metodológicas. (BRASIL. Ministério da Educa-

ção. Secretaria de Educação Básica, 2013). Em outras palavras, estes dispensam um 

tratamento diferenciado às crianças uruguaias. No entanto, é importante considerar 

que essas características não a separam da educação geral, que consiste de um 

 

[...] conjunto de atividades e práticas sociais, mediante as quais as socieda-
des promovem o desenvolvimento individual e a socialização de seus mem-
bros [...] com o fim de facilitar às novas gerações o acesso aos saberes cul-
turais – conhecimentos e crenças sobre o mundo, linguagem, tradições e sis-
temas de valores – e desenvolver as competências para conhecer a realidade 
e atuar sobre ela, mediante a realização de atividades criativas e os conheci-
mentos tecnológicos capazes de assegurar a sobrevivência coletiva. A visão 
de educação integral é intrínseca à concepção de educação infantil. (BRASIL. 
Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica, 2013, p. 52).  

 

No modo como concebem a educação infantil, os uruguaios colocam a família 

como primordial para a educação inicial e, com ela, se forma o contexto de aprendi-

zagem relacional e cognitivo primário.  

Na modernidade, o papel da família agregou-se ao papel da sociedade, exer-

cido por meio de instituições que, no fundo, apoiam a família naquela função básica e 

inicial. (BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica, 2013). 

Nesse processo de formação da criança estariam também os Centros de Educação 

Infantil, exercendo de forma complementar em concordância com a família, zelando 
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por uma educação exercida no marco institucional, com uma intencionalidade peda-

gógica, que é explicitada no planejamento dos objetivos, com flexibilidade e capaci-

dade de adaptar-se às diversas realidades das crianças e suas famílias. (Idem, ibi-

dem). 

Considerando que não só esses pressupostos, mas também a concepção de 

instituição educativa compromete diretamente a compreensão dos processos peda-

gógicos, é mister dizer que, na compreensão uruguaia, a instituição educativa é um 

espaço de aprendizagem, de socialização, de construção coletiva do conhecimento, 

de integração e convivência social e cívica, de respeito e promoção dos direitos hu-

manos. 

Desse modo, tais espaços, isto é, os Centros de Educação Infantil, devem ser 

reestruturados de acordo com as prescrições do marco institucional, que é explicitada 

no planejamento dos objetivos destas instituições, tendo como objetivo final atender 

aos diferentes atores envolvidos bem como zelar pela identidade institucional, uma 

cultura institucional, um clima institucional e uma visão compartilhada entre as várias 

pessoas que atuam na instituição e se comprometem com seu projeto pedagógico. 

(Brasil. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica, 2013). 

 

VENEZUELA 

 

  

A Lei Orgânica da Proteção de Meninos, Meninas e Adolescente18 da Venezu-

ela, torna compreensível que a delimitação da infância seja cronológica, afinal a Ve-

nezuela também bebe da mesma fonte que outros países, isto é, a mesma fonte que 

tratou a infância como uma fase natural da vida. A história da infância na Venezuela, 

assim como outros países da América Latina (e da Europa), sequer conseguiu dife-

renciar infância e criança, sempre usando tais termos como sinônimos. As consequên-

cias dessa despreocupação com a criança, sujeito da infância, são vistas nos proces-

sos de educação das crianças venezuelanas.  

Nesse contexto, entende-se o esforço venezuelano em avançar e superar os 

reflexos de uma concepção cronológica demonstra um avanço quando entende que 

                                                 
18  Ver VENEZUELA, 2007 apud BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica, 

2013. 
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cada pessoa, criança, tenha seu ritmo e um estilo de desenvolvimento e aprendiza-

gem próprios, mas características comuns: todos são curiosos, têm sensibilidade, es-

pontaneidade e espírito de observação, exploração e investigação permanente do seu 

meio. (BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica, 2013). Quer 

dizer, tratar essa pessoa como sujeito que vive nas mesmas condições sociais, cultu-

rais e linguísticas do chamado adulto, no entanto sem deixar que se perda sua indivi-

dualidade. Esse é o esforço demonstrado na formulação da concepção de infância em 

nossos dias. 

 

O desenvolvimento infantil na Venezuela 

 

O desenvolvimento descrito, na visão humanista social, como um processo que 

se produz ao longo da vida, originando-se na combinação de estruturas biológicas 

(componente genético) com as condições sociais e culturais (meio ambiente). O de-

senvolvimento infantil (e sua sequência) é produto das relações que a pessoa estabe-

lece entre sua individualidade e o ambiente no qual atua, se expressa e aprende. 

(Idem, ibidem, p. 54). 

A legislação nacional concebe o desenvolvimento infantil como um processo 

que passa por estágios marcados por características distintivas que merecem atenção 

específica: pré-natal (da concepção até o nascimento); primeira infância (do nasci-

mento até 18 ou 24 meses); e infância (até 5 ou 6 anos). 

 

A educação infantil venezuelana 

 

Segundo o mesmo autor, ao referir-se à educação, a Constituição da República 

Bolivariana da Venezuela (CRBV) fornece elementos que conceituam também a edu-

cação infantil:  

 

A educação é um direito humano e um dever social fundamental, é democrá-
tica, gratuita e obrigatória. É uma função indeclinável do Estado e, de seu 
interesse máximo em todos os níveis e modalidades. Tem a finalidade de 
desenvolver o potencial criativo de cada ser humano e o pleno exercício de 
sua personalidade, numa sociedade democrática baseada na valorização 
ética do trabalho e na participação ativa, consciente e solidária nos processos 
de transformação social, consubstanciados com os valores da identidade na-
cional e com uma visão latino-americana e universal. O Estado promove o 
processo da educação cidadã com as famílias e a sociedade (art. 102). (BRA-
SIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica, 2013, p.54-55). 
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A educação como um direito do sujeito (criança) e que deve ser promovido pelo 

Estado e usufruído como direito pela própria criança. 

 

O direito à educação implica a educação integral de qualidade, permanente, 
em igualdade de condições e oportunidades, sem outras limitações que as 
derivadas das aptidões, vocação e aspirações das pessoas (art. 103). (Idem, 
ibidem, p. 55).  

 

Como uma das fases da educação, a educação infantil, no conjunto dos demais 

direitos da criança e do adolescente, tem prioridade absoluta (art. 7º da Lei de Prote-

ção de Meninos, Meninas e Adolescentes).  

Como já dito acima, a garantia desse direito à educação deve garantir a todas 

as crianças uma “educação integral de qualidade, gratuita, perto de sua residência, e 

com as oportunidades e condições para que o direito seja cumprido”. (VENEZUELA, 

2007, Art. 53 apud, 2013, p. 55). 

Por outro lado, é preciso garantir a efetivação dos documentos legais e as ba-

ses curriculares, onde se promulga que a educação inicial é a primeira fase da edu-

cação bolivariana (BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica, 

2013), no empenho por garantir que a população mais indefesa, crianças “entre 0 e 6 

anos ou até o ingresso no 1º ano da educação básica, com a finalidade de garantir 

seus direitos a um desenvolvimento pleno, conforme o cidadão ou a cidadã que se 

quer formar, numa sociedade democrática, participativa e protagonista, multiétnica e 

pluricultural”. (Idem, ibidem, 2013, p. 55). 

Não se pode deixar de lado as reflexões dos estudiosos sobre a primeira infân-

cia. Vários pensadores vêm traçando um debate sobre a necessidade de cuidar e 

conhecer melhor os cuidados necessários com a primeira infância. As reflexões pre-

sentes na Enciclopédia sobre o Desenvolvimento da Primeira Infância19 servem como 

valiosa contribuição para pensar a criança, desde seu nascimento.  

                                                 
19  Ver em “Destinada à famílias, profissionais e gestores da primeira infância”. A Enciclopédia reúne 

artigos e mensagens chave de pesquisadores sobre temas relacionados ao desenvolvimento das 
crianças de 0 a 5 anos de idade. Disponível em: <http://www.child-encyclopedia.com/en-
ca/home.html>. Acesso em: 20 março 2013. 

http://www.child-encyclopedia.com/en-ca/home.html
http://www.child-encyclopedia.com/en-ca/home.html
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Assim, a infância é entendida como uma idade e a criança entendida em muitos 

casos como um ser em desenvolvimento e que merece cuidados especiais,20 princi-

palmente do nascimento até os 7 anos de idade, embora seja necessário e imprescin-

dível ter presente que seu conteúdo é cultural e histórico.  

Outra consideração que se pode elaborar é que toda criança vive a infância, 

mas a forma varia entre as épocas e entre os países, isto é, entre as culturas, embora 

muitas delas falem o mesmo idioma, como é o caso de América Latina, caos investi-

gados no livro A educação infantil nos países do MERCOSUL.  

Para atingir o objetivo de uma análise comparativa, com dispositivos legais de-

terminantes em políticas, é importante entender o que cada um desses países con-

cebe como infância e como entendem e se dispõem a atender a criança.  

Não seria suficiente aos educadores, legisladores e governantes avançarem 

nas políticas públicas; é preciso também que considerem a educação como política e, 

como política ela deve ser parte da vida do povo da polis e um espaço em que as 

pessoas podem participar e ressignificar.  

Assim, o resultado desta pesquisa seria a comprovação mais contundente de 

que a identidade da infância é construída na história da infância, com a narrativa de 

diversos povos latinos, inclusive o Brasil. 

A educação básica de qualidade é assegurada pela Constituição de cada país. E 

esta segurança também se verifica em outros países, aqui destacados. Ou seja, todos 

reconhecem o direito e a importância à educação das crianças, adolescentes e dos 

jovens. 

Particularmente no Brasil a Constituição da República ganha um reforço do Esta-

tuto da Criança e do Adolescente (ECA). A formação escolar é entendida como um 

alicerce fundamental para o exercício da cidadania e para que as crianças, adoles-

centes e jovens tenham assegurados os seus direitos sociais, econômicos, civis e 

políticos. E a educação vai proporcionar, invariavelmente, o desenvolvimento humano 

em plenitude. 

 

Quadro comparativo do conceito de infância e de criança nos Países do MER-

COSUL.  

                                                 
20  Neste sentido a criação pela UNICEF, de um Centro de Estudos dados e documentação no 

Conselho Supremo para a Infância. “Convención sobre los Derechos del Niño”. 
CRC/C/LBN/Q/3/Add.  
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PAÍS CONCEITO DE CRIANÇA CONCEITO DE INFÂNCIA 

Argentina  Pessoa em desenvolvimento e sujeito de 
direitos (artigos. 3º e 9º da Lei nº 26.061), 
com o direito de participar em todos os as-
suntos que lhe dizem respeito e de ser ou-
vida, inclusive que suas manifestações, 
por meio de suas múltiplas linguagens, 
sejam levadas em conta conforme sua 
maturidade e desenvolvimento (art. 24 da 
mesma lei). (BRASIL, 2013, p. 42). 

A educação inicial constitui uma unidade pe-
dagógica, que atende aos meninos e meni-
nas desde os 45 dias de vida até os cinco 
anos de idade inclusive, sendo obrigatória no 
último ano (Lei nº 26.206, art. 18) e é ofere-
cida em jardines maternales e jardines de in-
fantes. (BRASIL, 2013, p. 41). 

Brasil  Sujeito histórico e de direitos que, nas in-
terações, relações e práticas cotidianas 
que vivencia, constrói sua identidade pes-
soal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, 
deseja, aprende, observa, experimenta, 
narra, questiona e constrói sentidos sobre 
a natureza e a sociedade, produzindo cul-
tura. A criança é um ator social, criador de 
cultura e, nessa qualidade, participa, 
desde o início da vida, da configuração do 
meio social em que está inserida, com sua 
contribuição própria do ser-criança. (BRA-
SIL. Ministério da Educação. Secretaria 
de Educação Básica, 2013, p. 45). 

Em que pese ser a criança prenúncio e pre-
paração da vida adulta – e esse sentido de 
crescimento exerça fascínio, fundamente es-
peranças e arregimente investimentos na 
primeira infância – é necessário ver, tam-
bém, na criança um valor em si mesma. A 
infância constitui uma etapa da vida com 
sentido e conteúdo próprios. Adultos inteli-
gentes, criativos, empreendedores, com am-
pla flexibilidade mental, são antes conse-
quência que objetivos da ação nos primeiros 
anos de vida. Por isso, não olhamos para as 
crianças na perspectiva do adulto que dese-
jamos que sejam, mas como cidadãs, sujei-
tos de direitos enquanto crianças. Entendê-
las como pessoa em desenvolvimento im-
plica conferir plenitude ao momento da infân-
cia por ela ter sentido em si mesma e, adici-
onalmente, nessa mesma dinâmica, situá-la 
num processo de formação cuja meta é o 
sempre mais adiante. (BRASIL, 2013, p. 44). 

Paraguai  A criança é sujeito de direitos, que se ca-
racterizam por serem integrais e indivisí-
veis, pois consideram a criança na sua to-
talidade, com necessidades e potenciali-
dades, no contexto familiar e sociocultural 
concreto em que ela se encontra, se-
gundo a doutrina da proteção integral. 
(BRASIL. Ministério da Educação. Secre-
taria de Educação Básica, 2013, p. 49).  

A primeira infância é a etapa de desenvolvi-
mento do menino e da menina desde seu 
nascimento até os oito anos de idade. Nessa 
idade, a atenção deve ser integral para que 
eles recebam o cuidado ou proteção de que 
necessitam, para a vida ser preservada em 
seus aspectos básicos (saúde, nutrição, pre-
venção e afeto) e o crescimento sadio e ade-
quado seja apoiado e incrementado (Plan 
Nacional de Desarrollo Integral de la Primera 
Infancia). (BRASIL. Ministério da Educação. 
Secretaria de Educação Básica, 2013, p. 
48). 
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Uruguai  Sujeito social, com identidade própria e 
membro de uma comunidade mais ampla. 
Esse entendimento da especificidade da 
vida da criança é procedente de uma 
compreensão biológica, de que nesse pe-
ríodo da vida “começa a formar-se sua in-
teligência, caracterizada como sensório-
motora”. (BRASIL. Ministério da Educa-
ção. Secretaria de Educação Básica, 
2013, p.51).     

A infância é um espaço separado da idade 
adulta;  
A família tem função e responsabilidade pró-
prias na vida das crianças; 
Todas as crianças têm direitos, independen-
temente das circunstâncias em que estejam; 
A infância tem atributos que são consensos 
entre os países; 
A infância impõe obrigações para a família, 
para a sociedade e para o Estado. 
A primeira infância, para o Uruguai, vai do 
nascimento até os seis anos de idade, admi-
tindo a subdivisão 0-3 e 3-6 anos, em decor-
rência das características diferenciais des-
ses dois grupos etários e de sua importância 
para definir estratégias de intervenção soci-
oeducacional. (BRASIL. Ministério da Edu-
cação. Secretaria de Educação Básica, 
2013, p.50). 

Venezuela  O menino e a menina são sujeitos de di-
reito, inseridos na perspectiva de gênero, 
seres sociais, integrantes de uma família 
e de uma comunidade, que possuem ca-
racterísticas pessoais, sociais, culturais e 
linguísticas particulares e que aprendem 
num processo construtivo relacional com 
seu ambiente. Cada criança tem um ritmo 
e um estilo de desenvolvimento e apren-
dizagem próprios, mas características co-
muns: todos são curiosos, têm sensibili-
dade, espontaneidade e espírito de ob-
servação, exploração e investigação per-
manente do seu meio. (BRASIL, 2013, p. 
54). 

A infância como o período da vida que vai da 
concepção aos doze anos de idade, em con-
dição peculiar de desenvolvimento. Desde a 
concepção, é pessoa e sujeito de direito, 
sem exclusões nem discriminações, se-
gundo a doutrina da proteção integral. A in-
fância abrange todas as crianças com todos 
os direitos, atendidos com prioridade abso-
luta, cuja responsabilidade é partilhada entre 

a família, a sociedade e o Estado. (BRASIL, 

2013, p. 53). 

 
 
 

3 A infância Segundo o Estatuto da Criança da Adolescência e outras Institui-

ções 

 

Em pleno século XXI, a infância é determinada através de estatutos e regras 

disciplinares, em geral orientadas pelas instituições de ensino. O tratamento à infância 

em nossa contemporaneidade segue a mesma lógica dos séculos XVI e XVII, sem 

negar, porém, que hoje existe mais atenção à criança. 
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Com a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente em 13 de julho de 1990 

tem na base sua concepção a Doutrina de Proteção Integral da Convenção Internaci-

onal dos Direitos da Criança, aprovados pela ONU em 20 de novembro de 1989.21  

Nesse sentido, na contemporaneidade, os países membros da ONU assumem 

o compromisso de garantir os direitos das crianças. Um compromisso com a história 

cronológica, que é determinada pela idade mas também por um empenho da socie-

dade para garantir os direitos da criança, descritos em seus estatutos ou leis.22 O de-

safio de pensar sem azáfama a infância como linguagem e não como a idade natural 

da vida. 

Na contemporaneidade a criança goza do direito participativo, ou seja, tem o 

direito e deve fazer parte de nossa sociedade como um ser atuante, embora a reali-

dade mostre que estamos longe da garantia desse direito. A criança não tem sua voz 

ouvida nas instituições educativas e muito menos nas esferas públicas.  

Na sociedade contemporânea muitas instituições tais como a UNESCO, o BICE 

e outros, criaram espaços de voz para a criança, demonstrando que existe um novo 

olhar sobre a infância, ou melhor, existe uma nova compreensão da infância.  

 

FUNDAÇÃO ABRINQ 

 

Criada em 1990, a ABRINQ tem a missão de promover a defesa dos direitos e 

o exercício da cidadania de crianças e adolescentes. Esta organização é represen-

tante da ONG Save the Children no Brasil. Trata-se de uma parceria que potencializa 

a ação na proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes brasileiros. A orga-

nização possui escritórios em São Paulo-SP, Recife-PE e Petrolina-PE, com progra-

mas organizados em quatro eixos: da educação, de emergência, de proteção e da 

saúde. 

                                                 
21  Brasil. [Estatuto da Criança e do Adolescente, 1990]. Lei 8.069, 13 de julho de 1990. Brasília. 

Edições Câmara, 2011. O Congresso Nacional decretou e o Presidente Luís Inácio Lula da Silva 
sancionou a lei 8.069 de 13 de julho de 1990. Fazendo com que se cumprisse das disposições sobre 
o Estatuto.  

22  Ver La Convención sobre los Derechos del Niño que foi adaptada na Asamblea General en su 

resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989. E também em Los Derechos del Niño. Os Países 
Associados a ONU organizam um documento em resposta ao governo do Líbano a lista de questões 
do comitê (CRC/C/LBN/Q/3), recebidas pelo comitê dos Direitos Humanos da criança em relação ao 
exame do 3º informe periódico do Líbano. Disponível em: <http://webcache.googleusercont 
ent.com/search?q=cache:JMG3aCKceXcJ:www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm+&cd=1&hl=pt-
BR&ct=clnk&gl=br>. Acesso em: 20 março 2013. 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:JMG3aCKceXcJ:www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:JMG3aCKceXcJ:www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:JMG3aCKceXcJ:www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
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A Convenção Internacional dos Direitos da Criança (ONU, 1989), Constituição 

da República (de 1988) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, 1990) pautam 

as seguintes estratégias da ABRINQ: estímulo e pressão para implementação de 

ações públicas, fortalecimento de organizações não governamentais e governamen-

tais para prestação de serviços ou defesa de direitos, estímulo à responsabilidade 

social, articulação política e social na construção e defesa dos direitos e conhecimento 

da realidade brasileira quanto aos direitos da criança e do adolescente. 

Com o lançamento do Caderno Legislativo da Criança e do Adolescente, a 

ABRINQ tenta garantir o monitoramento legislativo através de diversas ações que cul-

minam na incidência política feita no Congresso Nacional, quando da tramitação de 

proposições na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal. (Caderno Legislativo 

da Criança e do Adolescente, 2014). 

 

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL CATÓLICA DA INFÂNCIA (BICE) 

 

A BICE,23 comprometida com a promoção e a proteção da dignidade e os direi-

tos da criança a partir de uma perspectiva cristã, tem como missão defender os direi-

tos e a dignidade das crianças em todo o mundo. Objetiva o desenvolvimento integral 

de todas as crianças, valendo-se de todos os recursos para promover a dignidade 

delas e garantir que seus direitos não sejam violados. A BICE se baseia na Convenção 

das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança (CDN), com a qual contribui e que 

apoia sua aplicação.24 

A BICE possui assento no Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, 

o que possibilita a participação no Conselho de Direitos Humanos e no Comitê de 

Direitos da Criança.  

Sua atuação no mundo é contra a negligência e abuso, violência física e sexual, 

exploração do trabalho, pobreza, discriminação e a exclusão que torna crianças e 

adolescentes vulneráveis e privados de seus direitos fundamentais. (PAULY, 2009). 

                                                 
23  BICE Criada em 1948, é comprometida com a promoção e proteção da dignidade e dos direitos da 

criança. Associação não governamental sem fins lucrativos de direito francês (ley 1901). Presente 
em mais de 66 países em 4 continentes, junto às organizações membros que o constituem bem 
como seus associados. Disponível em: <http://www.bice.org/es/oficina-internacional-catolica-la-
infancia>. Acesso em: 1 jun. 2013. 

24  Disponível em: <http://www.bice.org/es/oficina-internacional-catolica-la-infancia>. Acesso em: 4 fev. 

2014. 

http://www.bice.org/es/oficina-internacional-catolica-la-infancia
http://www.bice.org/es/oficina-internacional-catolica-la-infancia
http://www.bice.org/es/oficina-internacional-catolica-la-infancia
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Entre os projetos destaca-se o Projeto Famílias do Peito, que buscas alternativas não 

institucionais de acolhimento, no sentido da convivência familiar e comunitária.25 

Está presente na África, na América Latina, no Caribe, na Ásia e na Europa e 

na Comunidade dos Estados Independentes (CEI).  

 

INSTITUTO ALANA 

 

O Instituto Alana é uma organização sem fins lucrativos criada em 1994 e que 

tem como missão fomentar e promover a assistência social, a educação, a cultura, a 

proteção e o amparo da população em geral, visando a valorização do homem e a 

melhoria da sua qualidade de vida, conscientizando-o para que atue em favor de seu 

desenvolvimento, do desenvolvimento de sua família e da comunidade em geral, sem 

distinção de raça, cor, posicionamento político partidário ou credo religioso.  

É também incumbência do Instituto Alana desenvolver atividades em prol da 

defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes relacionadas a relações de con-

sumo em geral, bem como ao excessivo consumismo ao qual as crianças e adoles-

centes são expostos. 

Surge através de uma iniciativa social das pessoas físicas e não de instituições, 

e posteriormente organiza seu processo de gestão e aponta como projetos principais: 

o Espaço Alana e o Criança e Consumo. 

O Projeto “Espaço Alana” foi criado em 2005 e desenvolve atividades que des-

pertam a consciência crítica da sociedade brasileira a respeito das práticas de con-

sumo de produtos e serviços por crianças e adolescentes. 

“Criança e Consumo” é um projeto de formação e conta com cursos gratuitos. 

Inicialmente um centro de educação infantil, o CEI em 2003 foi estruturado e 

passou de Espaço Cultural Pantanal em Instituto Alana, uma organização não gover-

namental sem fins lucrativos. 

No site do Instituto Alana é possível ter informações sobre sua missão, seus 

princípios e ações bem como sobre projetos desenvolvidos.26  

 

                                                 
25  Este projeto é destacado por causa de sua metodologia e das estratégias de “opinião e mobilização” 

usadas para superar a cultura da institucionalização das crianças pobres. (PAULY, 2009, p. 194).  
26  Disponível em: <http://www.institutoalana.com.br/; http://alana.org.br/>. Acesso em: 4 de março 

2014. 

http://www.institutoalana.com.br/
http://alana.org.br/
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SAVE THE CHILDREN 

 

A ONG Save the Children27 é uma instituição que auxilia crianças norte-ameri-

canas, mas também crianças de 120 países ao redor do mundo, para garantir-lhes um 

começo saudável, a oportunidade de aprender e proteção contra danos. 

Sua atuação, desde 1919, incide na luta pelos direitos das crianças, salvando 

suas vidas e procurando dar esperança para que tenham um futuro promissor. É uma 

instituição que nas catástrofes socorre as necessidades das crianças em primeiro lu-

gar. Procura proteger e garantir mudanças na situação vulnerável em que vivem as 

crianças. 

 

FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A INFÂNCIA (UNICEF) 

 

A contribuição do UNICEF para com a infância é de assegurar que cada criança 

e cada adolescente tenha seus direitos humanos integralmente cumpridos, respeita-

dos e protegidos. 

A UNICEF faz parte do sistema das Nações Unidas e através de ações pontuais 

este fundo atua diretamente junto a sociedade e órgãos do governo e outras institui-

ções. A UNICEF  

 

Unindo sua voz a dos brasileiros para a redação e aprovação do artigo 227 
da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente – que 
mudaram o marco legal dos direitos da infância no Brasil. 
Esteve junto com o parlamento brasileiro, o governo e a sociedade para a 
aprovação da Lei 9.534/97, que tornou gratuito o Registro Civil de nascimento 
para todos os brasileiros. 

 

A UNICEF promoveu ainda ações pela aprovação da Emenda Constitucional 

n. 59 que tornou obrigatório o ensino dos 4 aos 17 anos e também garantiu mais 

recursos para a educação. Vitórias importantes para a educação no Brasil, que con-

taram com o apoio do UNICEF desde o começo das discussões.28 

Estas ações pontuais juntas à sociedade brasileira justificam a importância do 

UNICEF para garantir os direitos da criança, mas também demonstram a força de 

órgãos que pensam sobre a situação da criança em nossos tempos. 

                                                 
27 Disponível em: <o site:http://www.savethechildren.org/site/c.8rKLIXMGIpI4E/b.6115947/k.8D6E/Off 

icial_Site.htm. Acesso em: dia mês ano. 
28  Disponível em: <http://www.onu.org.br>. Acesso em: 4 março 2014. 
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UNESCO – ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CI-

ÊNCIA E A CULTURA 

 

A contribuição da UNESCO29 com a infância se dá através das iniciativas em 

educação, ciência e cultura. Através do Relatório de Monitoramento Global, a 

UNESCO mostra por que a educação é fundamental para o desenvolvimento, no 

mundo de rápidas mudanças. As reformas, como indica o instrumento, começa no 

investimento em professores e outras formas que garantam o reforço do aprendizado 

equitativo e transforme as pessoas e a sociedade.  

A UNESCO entende o quanto a educação é fundamental na vida das crianças 

e procura acompanhar e garantir que se efetive, ou melhor, que se garanta a equidade 

e educação de qualidade. Assim suas avaliações constantes são apresentadas atra-

vés do relatório anual.  

Através do Relatório de Monitoramento Global – 2000, é possível perseguir os 

seis objetivos de Dakar EPT. (Anexo D). É também através deste relatório que a 

UNESCO acompanha o progresso, identifica as reformas políticas mais eficazes e as 

melhores práticas em todas as áreas relacionadas à educação global. 

Os dados do mais recente Relatório de Monitoramento Global apontam ainda 

alternativas para investimentos em professores e reformas estruturais que transfor-

mem as perspectivas das pessoas e da sociedade no longo prazo. A equidade, as-

sunto relevante para o sucesso da educação, é um dos temas a ser debatido na 

agenda pós-2015. 

No entanto, as reflexões oriundas desse Relatório de Monitoramento Global 

devem ressoar aos governantes, mobilizando-os para a ação. Diante da crise mundial 

de aprendizagem, custa caro aos governos ($129.000), ou seja, praticamente 10% do 

investimento no ensino primário. Está comprovado que sem educação de qualidade 

não se tem garantia de um aprendizado para as crianças.  

                                                 
29  Em 1945, A UNESCO foi criada afim de responder a firme convicção de nações, forjadas por duas 

guerras mundiais em menos de uma geração, que os acordos políticos e econômicos não são 
suficientes para construir uma paz duradoura. A paz se deve ser estabelecida com base na 
solidariedade intelectual e moral da humanidade. Disponível em: <http://www.unesco.org/new/es>. 
Acesso em: 25 março 2014. 

http://www.unesco.org/new/es


68 

 

Assim, a educação não é uma preocupação isolada de cada país ou nação, 

mas um compromisso emergente e urgente que impele a todos. A educação e a po-

breza tem estreita relação, por isso para diminuir a pobreza é necessário que se me-

lhore a educação das crianças.  

O Relatório de Monitoramento Global30 detectou, nos países pobres, por exem-

plo, que 1 em cada 4 não sabe ler corretamente. Uma das soluções apontadas pela 

UNESCO, no Relatório, seria destinar os melhores profissionais aos alunos que têm 

mais necessidades. 

Estes instrumentos e as pesquisas realizadas por estes diversos órgãos aju-

dam a conhecer as crianças e revelam assim a sociedade, como um todo, nas suas 

contradições e complexidades. É por esta condição, de conhecimento das crianças, 

que se possibilita a constituição de políticas integradas para a infância, em prol dos 

direitos das crianças e, consequentemente, sua inserção plena na vida cidadã. 

 

                                                 
30  Ver o 10º Informativo da EPT no Mundo. Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/images/00 

18/001871/187129por.pdf>. Acesso em: 25 março 2014. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001871/187129por.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001871/187129por.pdf
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1 COMO CONTAR A HISTÓRIA DA INFÂNCIA?  

 

A apresentação de concepções sobre a infância, a partir de diversos autores, 

fortalece o esforço por aprofundar o conhecimento sobre o fenômeno da infância. No 

entanto, acredita-se que contar essa história requer voltar aos povos antigos e a partir 

deles trazer à tona um olhar destes povos sobre a infância. 

A partir daqui recorre-se à história dos povos antigos para mostrar como a cri-

ança foi contada na antiguidade. Escolheram-se alguns relatos da Paideia, pois estes 

mostram a preocupação com a formação do homem grego além de possibilitarem um 

resgate dos aspectos educativos que inspiram a reflexão para o tempo presente. Na 

Paideia os princípios naturais da vida humana formam a consciência. Deste modo, o 

conhecimento da infância aparece como um pressuposto para se pensar sobre a pró-

pria infância.  

 

1.1 A criança contada na antiguidade e na modernidade 

 

Contar a história da infância implica voltar à antiguidade para, a partir dela, 

entender o lugar da infância, apoiado em relatos como a Paideia, por excelência, e 

mostrar toda a preocupação com a formação do homem grego, até chegar aos pen-

sadores modernos, tais como Rousseau, expondo seu discurso sobre a infância. 

Neste percurso histórico está incluído o movimento que percorre a história, a filosofia, 

a literatura e a psicologia. 

 

A Paideia e a formação do homem grego 

 

O primeiro livro da Paideia (termo grego que significa “a criação de meninos”) 

intitula-se “A Primeira Grécia”. Nele se verifica que a formação do homem grego, ini-

ciada na infância, é relatada a partir de aspectos importantes da educação clássica. 

Os gregos acreditavam que era nesta etapa da vida da criança que se instaurava a 

ideia de uma educação na qual todo o esforço humano devia ser exigido, de acordo 

com as orientações do grande educador de toda a Grécia, Homero.31  

                                                 
31  Ver JAEGER, 1994. O autor frisa que o povo grego concebia o poeta como educador do seu povo. 

Nem mesmo as críticas de Platão conseguiram abalar o seu domínio e sua importância ao povo 
grego. 
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A poesia grega deve ser destacada em suas formas mais elevadas e não ape-

nas como um fragmento qualquer da realidade; ela nos dá um trecho da existência, 

dirá Homero (1995). E pela poesia pode-se entender a escolha do homem grego em 

relação ao seu ideal determinado. A poesia tem vantagem sobre qualquer ensino in-

telectual e verdade racional, assim como sobre as experiências acidentais da vida do 

indivíduo. (JAEGER, 1994).  

Jaeger (1994, p.66) acredita que Homero é o representante da cultura grega 

primitiva, e sua poesia pode ser considerada como “uma vasta e complexa obra do 

espírito, que não pode reduzir a uma formula única”. E sua vontade de conscientizar 

e o seu interesse pedagógico aparecem em passagens ao longo dos seus poemas.  

A compreensão do homem clássico sobre a educação é, sem dúvida, distinta 

da compreensão do homem moderno, mas alguns aspectos deste parecem ser her-

dados dos antigos. Entre tais aspectos merece destaque a compreensão que os anti-

gos possuíam sobre a educação e a cultura. Para estes povos a educação não cons-

tituía uma arte formal, distinta da história objetiva da vida e a cultura seguiam os mes-

mos planos.  

Na introdução da Paideia: A formação do Homem Grego, o autor chama aten-

ção para a formação da consciência na qual os princípios naturais da vida humana e 

das leis imanentes que regem as suas forças corporais e espirituais tinham de adquirir 

a mais alta importância (JAEGER, 1994) entre os cidadãos gregos. Por isso, a trans-

missão desse conhecimento seria como uma meta a ser estabelecida no processo de 

construção da consciência.  

É importante destacar a ideia de que a formação grega se dá a partir de um 

ideal de homem grego, no qual o homem é modelado pela norma que a sua comuni-

dade lhe impõe para seguir. A educação é uma função natural e universal para todos 

os membros da comunidade.  

Quando os gregos tratam sobre a educação, deixam explicito de que a consci-

ência em prol do bem da comunidade deve ser adquirida e, por esta o corpo e o espí-

rito devem ser regidos, portanto o cidadão grego cresce consciente de que ele está 

em função do bem comum. Este princípio natural deveria ser seguido inconteste pelo 

povo grego, e em prol deste princípio se conjectura a educação como um processo 

de formação em prol do próprio cidadão. O que significou que,  
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A educação do Homem de acordo com a verdadeira forma humana, com o 

seu autêntico ser. Tal qual a genuína Paidéia grega, considerada modelo por 

um homem de Estado romano. Não brota do individual, mas da ideia. 

Acima do homem como ser gregário ou como suposto eu autônomo, ergue-

se o Homem como ideia.  (JAEGER, 1994, p. 14). 

 

A educação era inspirada no ideal do bom cidadão, ou parafraseando o pensa-

dor grego: o processo educativo deveria ser construído de modo correto e sem falhas, 

nas mãos, nos pés e no espírito, consciente de que não se formaria um homem da 

noite para o dia. (JAEGER, 1994). 

No entanto, a peculiaridade dessa formação, no que se refere ao princípio es-

piritual dos gregos, ao contrário do que se possa pensar, não era o individualismo, 

mas o humanismo32 que, para os gregos, era considerado o fomento de formação da 

consciência gradual das leis, que se assim seguidas poderiam determinar a essência 

humana.  

O humanismo também significou para os gregos a nobreza da educação do 

Homem de acordo com a verdadeira forma humana, com o seu autêntico ser,33 refor-

çando o modelo de educação que brota da ideia e que é representada pelo esforço 

humano. 

Esse aspecto do humanismo mostra que a ação educativa descrita na Paideia 

exerce um direcionamento nobre na formação do cidadão, o que se reflete direta-

mente no homem antigo, a saber: da mais alta “consciência espiritual dos problemas 

da vida”. (JAEGER, 1994). Esta consciência demonstra, assim, a íntima relação da 

natureza com todos os homens que participam da polis.  

A motivação de Homero se revela em sua ação incisiva à universalidade dos 

temas, sem naturalismo e sem moralismo. Na Paideia a ação dramática desenrola-se 

nos dois poemas com ininterrupta continuidade desde os primeiros versos, a exemplo: 

“Canta, ó musa, a cólera de Aquiles e a sua contenda com o atreida Agamem-

non. Que deus consentiu que eles brigassem com tão grande azedume?” (JAEGER, 

1994, p. 78). 

Homero não considerava o desenvolvimento interno, isto é, o desenvolvimento 

do ser como mera experiência humana ou fenômeno da consciência, como fazem os 

                                                 
32  JAEGER, 1994. A palavra humanismo vem de humanitas, que no sentido clássico significa o 

princípio espiritual dos gregos.  
33  Ver JAEGER, 1994. A referência ao sentido da palavra grega, cf. Aulo Gélio, Noct. Att. XX17. 
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modernos. Homero espera a ação da força divina. Ele vê laços entre o humano e o 

divino.  

 

Os deuses estão sempre interessados no jogo das ações humanas. Tomam 
partido por este ou por aquele, conforme desejam repartir os seus favores ou 
tirar vantagem. (JAEGER, 1994, p. 79).  
A epopeia conserva, assim, uma duplicidade característica. Qualquer ação 
deve ser encarada ao mesmo tempo sob o ponto de vista humano e sob o 
ponto de vista divino. (JAEGER, 1994, p. 80). 

  

Essa duplicidade só pode ser vista aos olhos dos poetas. E assim podem ser 

descritos os motivos que impulsionam os povos antigos em alcançar um ideal de ho-

mem, tanto em seu caráter particular quanto em seu caráter comunitário, não obstante 

a paralela busca pela glória pessoal, da qual se tem exemplos em diversos momentos 

da Ilíada.34 

Se por um lado a Ilíada é marcada pela cólera de Aquiles (canto I) por Agame-

non, motivado pela busca da glória pessoal, expressa através dos poemas de heroi-

cidade, por outro devem ser consideradas sempre as ações e o destino do homem na 

sua significação absoluta. Vigorando a “concepção do mundo puramente teomórfica 

dos povos orientais” (JAEGER, 1994, p. 80), onde a ação de Deus impera sobre o 

homem, como objeto da ação divina. 

Assim, essa tomada de consciência espiritual dos problemas da vida torna-se 

no fundo um aspecto educativo, pois os gregos estavam sempre voltados a erguer o 

homem de estado a partir do pensamento (logos) e não a partir do indivíduo. 

A tomada de consciência não significa, obviamente, negar outros aspectos da 

educação dos povos antigos, mas apenas frisa a intenção ética que está por trás deste 

ato consciente. É a ética que guia de modo conciso o agir desses povos, exercendo 

também uma função educadora. 

A Paideia possibilita um melhor entendimento e uma melhor compreensão para 

os motivos pelos quais os gregos consideravam a totalidade de sua obra criadora em 

relação aos outros povos antigos. 

“A obra de Homero é inspirada, na sua totalidade, por um pensamento ‘filosó-

fico’ relativo à natureza humana e às leis eternas que governam o mundo. Não lhe 

escapa nada do essencial da vida humana”. (JAEGER, 1994, p. 77).  

                                                 
34  Ver Jaeger, W. Paidéia. A Formação do Homem grego. 3ª ed. Martins Fontes,1994. 
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Ao analisar a epopeia, sem azáfama, é, importante considerar que existe uma 

duplicidade de características revelando-se no acontecer “dramático e concentrado, 

sempre intuitivo e imagético”. (JAEGER, 1994, p. 80). Na formação do homem grego 

não se pode deixar de fazer a conexão entre “o ponto de vista humano e sob o ponto 

de vista divino”. (Idem, ibidem, p. 80). Numa relação que se estabelece como se Deus 

agisse e o homem fosse o objeto de sua ação.  

Nesse sentido os poemas revelam uma teodiceia e através desta teodiceia tam-

bém revelam a essência do espírito e do pensamento dos povos antigos no qual todas 

as ações decorrem através de um prisma ético e religioso que vai regendo a vida 

humana. Tudo é muito concreto. Existe, portanto, uma conexão com o mundo exterior 

através da coerência do pensamento e da ação. 

Na obra Odisseia,35 essa estrutura espiritual da epopeia grega, a qual se fez 

referência anteriormente. 

 

Na Odisseia, manifesta-se ainda com maior vigor esta peculiaridade da es-
trutura espiritual da epopeia grega. A Odisseia pertence a uma época cujo 
pensamento já se encontrava altamente ordenado, racional e sistematica-
mente. (JAEGER, 1994, p. 81). 

 

Pode-se contatar que na Ilíada prepondera um pensamento religioso e moral, 

que necessita de um concílio dos deuses que nem sempre termina tão tranquila e sem 

a intervenção de Zeus, impondo sua força.  

 

Assim, vemos na Ilíada um pensamento religioso e moral já bastante avan-
çado debater-se com o problema de pôr em concordância o caráter original, 
particular e local da maioria dos deuses com exigência de um comando uni-
tário do mundo. (JAEGER,1994, p. 81). 

 

Entre os povos antigos, Esparta possui direito pleno a um lugar na história da 

educação. Esse lugar de destaque deve-se principalmente por sua peculiar força edu-

cadora, característica nobre que se fez representar na criação de seu Estado.  

 Essa força educadora, atributo inegável da Esparta, pode ser interpretada nos 

contos, mas principalmente através dos poemas que chegaram até nossos dias. “[…] 

A ideia central que penetra todas as minúcias da educação espartana revela-se de 

                                                 
35  Ver Odisseia, 1999. Canto I – O poema relata o regresso do herói engenhoso Odisseu – do qual 

deriva o título da obra (ou Ulisses, como era conhecido na mitologia romana), um herói da Guerra 

de Troia. http://pt.wikipedia.org/wiki/Odisseia. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Odisseu
http://pt.wikipedia.org/wiki/Her%2525C3%2525B3i
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Troia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Troia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Odisseia
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maneira clara e segura em todos os poemas que nos foram transmitidos sob o nome 

de Tirteu”. (JAEGER, 1994, p. 109).  

Digamos que de modo mais original, os contos e poemas testemunham a edu-

cação espartana e ajudam a conhecer melhor a importância da formação do homem 

grego. Não obstante este esforço, ainda hoje permanece a crença, derivada da Polí-

tica de Aristóteles, de que a educação espartana era uma preparação militar unilateral.  

Porém, não se pode acreditar que era esse o limite da educação em Esparta. 

E que os pensadores da época – tais como Licurgo, Sócrates e Platão –, davam maior 

importância à força da educação e à formação da consciência dos cidadãos do que 

às prescrições escritas, isto é, a lei.  

O certo é que ninguém podia privar-se deste compromisso com a comunidade 

nem fazer valer sua vontade individual sobre a vontade dela. Mas, não obstante esse 

esforço educativo, o individualismo36 tornou-se o grande problema social de toda a 

educação posterior, sendo até mesmo a meta a ser superada. “A educação estendia-

se aos adultos. Ninguém era livre nem podia viver a seu bel prazer”. (JAEGER, 1994, 

p. 80).  

E esta superação começaria pelas crianças, pois para os povos antigos a edu-

cação da criança estendia-se aos adultos. 

 

Licurgo habituava os cidadãos a não terem nem desejo nem capacidade para 
fazerem vida privada. Pelo contrário, levava-os a se consagrarem à comuni-
dade e agruparem-se em torno do seu senhor, libertando-os do culto do eu 
pessoal, para pertencerem inteiramente à pátria. (JAEGER, 1994, p. 113). 

 

Mesmo que o individualismo tomasse conta da sociedade, no Estado espartano 

e sua autoridade ninguém podia se considerar livre, pois se estava submetido à disci-

plina que regia a educação espartana, a qual pode ser comprovada através das fon-

tes. 

 

Todas as fontes que possuímos inclina-se a apresentar a disciplina espartana 
como a educação ideal. Para os homens do séc. IV, a possibilidade da edu-
cação dependia, em última análise, de se conseguir uma norma absoluta para 
a ação humana. (JAEGER, 1994, p. 114). 

 

                                                 
36 Ibidem. Uma afirmação sobre o problema social do estado Espartano e a formação dos homens de 

Esparta, que optou com rigor à formaçao de seus cidadãos (p.112 – 113). 
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Por este motivo, possivelmente, a participação dos cidadãos de Esparta na 

educação, retrate bem a organização aristocrática e remetem também à antiga no-

breza grega, com evoluções marcantes que desembocam nas guerras do século VII, 

por exemplo.  

A rígida disciplina desses povos explica por que a consagração à comunidade 

sobrepõe-se à vontade do próprio indivíduo, sem que a este seja dada a mínima pos-

sibilidade de salvaguardar a sua individualidade. Aliás, essa palavra aparenta não fa-

zer parte do vocabulário dos povos antigos.  

Como considerações finais sobre a Paideia, é relevante retomar a ideia do pró-

prio Jaeger (1994), de que este tesouro (a Paideia) dos povos gregos precisa ser 

entendido como um processo de educação em sua forma verdadeira, isto é, a forma 

naturalmente humana. 

 Ainda que os sofistas tenham sido considerados os fundadores da ciência da 

educação,37 foi a força educativa incontestável da obra dos poetas que marcou a edu-

cação do povo grego. Viu-se acima que quando a educação se vincula ao espiritual 

em função da comunidade, pode-se considerar que se realiza a verdadeira educação. 

“Esta concepção da essência da educação ‘universal’ dá-nos a síntese do desenvol-

vimento histórico da educação grega. Esta educação ética e política é um traço fun-

damental da essência da verdadeira Paideia”. (JAEGER, 1994, p. 351). 

A força educativa da obra dos poetas, de forma muito consciente, era sabida 

por todo o povo grego, ou, melhor, se tinha como pressuposto para a educação, sem 

permitir qualquer contestação. No dizer de Jaeger (1994, p. 353) esta “clara consci-

ência da forma tem tido uma inestimável eficácia para a educação”. Teríamos que nos 

perguntar se, hoje, a ideia que temos de uma educação humana universal não seria 

herança desse ideal de educação grega.  

A essência da educação grega “universal” sintetiza o próprio percurso que os 

gregos na história da sua educação, tendo a educação ética e política como uma des-

crição fiel da essência da verdadeira Paidéia. (JAEGER, 1994, p. 351). Esta descrição 

pode ser resgatada da afirmação do filósofo Protágoras, para quem somente a edu-

cação política seria verdadeiramente universal. 

 

                                                 
37  Ver JAEGER, 1994, onde o autor destaca que a educação geral se distingue da educação dos 

outros sofistas, vista como a educação realista sobre os objetos.  
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A educação, que precisa de uma norma como ponto de partida, num mo-

mento em que todas as normas válidas para o Homem se dissolvem nas suas 

mãos, fixa-se na forma humana, torna-se formal. Situações como esta tem 

se repetido na História e o humanismo está sempre intimamente unido a elas.  

(JAEGER, 1994, p. 352).   

 

Ressalta Jaeger (1994, p. 357) que a ideia de natureza humana de acordo 

como é concebida, não é, “evidente e natural”. Pode-se considerar como “uma des-

coberta essência do espírito grego” (Idem, ibidem, p. 357).  

Parece apropriado destacar esses aspectos que colocam a Paideia como fonte 

de ligação da educação dos povos antigos aos povos contemporâneos, reforçando o 

ponto comum entre estes, a saber: a educação ou a busca por uma melhor educação. 

Cientes de que o conceito de natureza humana, nasceu da medicina científica. 

E que a transposição do conceito de physis da totalidade para a individualidade hu-

mana e, submete o Homem às regras da natureza e que são necessárias serem co-

nhecidas. Para que a educação, principalmente a educação natural da infância seja 

aceita sem questionamentos.   

Assim, conhecendo as circunstancias temporais que cercam essa transposição 

do conceito de physis da totalidade para o indivíduo, é possível entender por que al-

guns pensadores na modernidade sustentam que quanto mais próxima a criança es-

tivesse da natureza, mas chances ela teria de ser educada no caminho do bem e da 

felicidade. 

Jaeger (1994) ressalta que Protágoras era ciente de que a vida do indivíduo 

está sempre sujeita a influências educativas desde o nascimento, seja, com o pai, com 

a mãe ou com ama, o pedagogo está sendo em rivalidade para formar a criança o que 

é justo e injusto, belo e feio. E quando vai a escola aprende a ordem, o conhecimento 

da leitura e da escrita, e o manejo da lira (JAEGER, 1994, p. 360).  

 

JAN AMOS COMENIUS (1592-1670) 

 

O pensador e educador tcheco Comenius38 é descendente da vertente hussita 

da Reforma, pacifista, que pregava em pleno século XV o desarmamento mundial e o 

                                                 
38  Ver Gonçalves, 1998. Juan Amos Comenius (1592-1670), pensador e educador tcheco, 

descendente da vertente hussita da Reforma (seguidores de Jan Huss – ca. 1369-1415), pacifista, 
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diálogo inter-religioso. Nasceu e foi criado no interior de uma comunidade evangélica. 

Ocupou-se com o cuidado de crianças, o que possivelmente o motivou a escrever seu 

livro A escola da Infância, em língua tcheca, durante o período que esteve exilado na 

cidade de Leszno. Preocupado com a educação de seu tempo, destaca-se de outros 

autores a partir de sua concepção de educação como um processo universal de for-

mação, em que a própria vida é uma escola. (COMENIUS, 2011). 

Com ideias que cabem ainda no terceiro milênio, Comenius torna-se um pre-

cursor de projetos e propostas que apenas recentemente a civilização reconhece 

como diretrizes universais. Tanto que ele pode ser considerado como precursor da 

ONU. Aliás, vem dele a inspiração de Zammenhof para criar o esperanto, a língua 

universal.  

Uma das bandeiras de Comenius, o direito universal da educação igualitária 

para todas as pessoas, de todos os povos e de qualquer condição, também foi sua 

bandeira e, merece ser dito, devido à sua insistência é levada à frente ainda hoje. 

Entre seus projetos merecem destaques o da pansofia – sabedoria do todo – e 

de pampædia – ensino para todos, destacado no prefácio de A Escola da Infância, por 

Wojciech Kulesza. Como diz Capková (1970, p. 20), “foi o conceito de educação per-

manente de Comenius e a consequente ênfase na educação infantil que o colocou 

centenas de anos à frente dos que escreveram sobre educação em sua época”. 

Embora tendo atuação mais direta na escola latina, verifica-se pelo esforço 

constante de Comenius de almejar a ligação da pesquisa empírica (ciência), da raci-

onalidade filosófica e da revelação religiosa, a fim de atingir a todos com uma apreen-

são unitária, orgânica e integral da realidade.  

Sua vida como pensador foi marcada por muitas conturbações, perseguições, 

fugas e sofrimentos. Morreu na Holanda, exilado, sem pátria, família e bens. Foi autor 

de várias obras escritas em tcheco e em latim, inéditas no Ocidente. 

É dado destaque, entre seus escritos, a Janua Linguarum Reserata e Didactica 

Magna, sempre na prossecução dos seus objetivos fundamentais de uma reforma ra-

dical do conhecimento humano e da educação (COMENIUS, 2011) – unidos e siste-

matizados numa ciência universal-, segundo as pretensões do autor.  

                                                 
pregava em pleno século XVII, o desarmamento mundial e o diálogo inter-religioso. Ensinar tudo e 
todos – para que a humanidade se organizasse com os valores da fraternidade e da paz, era sua 
meta.  
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Essa dedicação à obra da reforma pedagógica, pela qual se vinha interessando 

desde o tempo em que era estudante em Herbon, mostra sua dedicação e importância 

pela história da educação, de modo particular na educação da infância. 

Para Comenius, desde o século XV a educação deve estar sempre em vista de 

uma realização organicamente articulada, em um projeto que seja pedagógico. Me-

rece aceno a preocupação deste pensador com um projeto pedagógico. Porque a 

educação da criança exige um planejamento que vai ao encontro das necessidades 

dela, através de etapas pedagógicas.  

A partir da ideia de ensinar tudo a todos, ele também, contribui significativa-

mente para a educação em sua época. Nos escritos de Comenius, a educação con-

siste em buscar a unidade das três qualidades universais do ser humano: razão, lin-

guagem e ação.  

Suas tentativas de socialização das ideias e da pretensão de organizar comu-

nidades que fossem adeptas de seu próprio pensamento, ou quando empreendeu a 

reforma global de sistemas escolares em países por onde passou, não tiveram o êxito 

pretendido.  

Mesmo sendo um homem prestigiado, reconhecido por seus contemporâneos, 

e seus trabalhos e textos didáticos, sua missão não teve o devido reconhecimento. 

Seus escritos têm sido divulgados e utilizados por muitos outros pensadores ainda 

hoje.  

É importante que se diga que ninguém acusou lacunas nas suas teorias. Isto já 

seria motivo suficiente para defender a consistente articulação entre as diversas di-

mensões do seu projeto – do filosófico ao religioso –, pois ele tem sempre presente a 

organização e divulgação do saber, sem perder de vista a ideia de ensinar tudo e 

todos, em busca de uma reforma da sociedade.  

Gonçalves (1998) chama Comenius de profeta e projetista de um mundo me-

lhor. E destaca-o assim por acreditar que Comenius, para implantar seu projeto edu-

cativo, parte da universalidade da graça divina e da crença da imagem de Deus como 

matriz da humanidade. Até porque este era o contexto sociocultural da época e a 

dominação do Ocidente pela religião cristã romana vigorava nesse período.  

Mesmo que tenha levado com rigor formal as implicações das premissas ado-

tadas e com isso construindo um projeto consistente e teoricamente aceitável, tal pro-

jeto não garantiu o seu sucesso real para ser aplicado uniformemente na sociedade 

da época. O que não invalida de modo algum o seu projeto. 
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 “Sua celebre tríade: sapere, agere, loqui, ou seja, a caracterização das ações 

humanas, pelo verbo conhecer, fazer e falar. Que ele transmutaria na papaedia [edu-

cação universal]”. (COMENIUS, 2011, p. XX). 

Não é por acaso que Comenius é colocado, pelos historiadores da educação, 

a “centenas de anos à frente dos que escreveram sobre educação em sua época”. 

(KELESZA, 2011 apud COMENIUS 2011, p. XIII). Com seu sistema de pensamento 

consubstanciado no ideal pansophico e na pansophia como ciência universal, nosso 

autor nos leva a confirmar que a educação da infância, por ser uma tarefa complexa 

merece um olhar mais atencioso.  

No mesmo sentido, Gonçalves (1998) recorda o destaque piagetiano, ao afir-

mar que  

 

Podemos compreender porque é que Comenius se tornou o apóstolo da co-
laboração internacional em educação, uma vez que as lutas fratricidas que 
constantemente o forçavam a um trágico exílio e arruinaram a sua carreira 
tanto como teólogo como enquanto educador lhe deram razões para as suas 
convicções internacionalistas. (PIAGET, 1957, p. 15 apud GONÇALVES, 
1998). 

 

Esta ênfase que Piaget atribui às ideias de Comenius e à sua incansável e 

itinerante luta pela educação, o coloca como testemunha da importância deste pen-

sador para a educação. Também não se pode deixar de considerar a força determi-

nante dos contextos reais e a diversidade de fatores condicionantes que levam a de-

limitações que, por vezes, fogem da vontade do ser humano, tanto em termos locais 

quanto em termos globais.  

Desse modo, o ponto em que se concorda com Comenius é que a educação 

deve estar sempre em vista de uma realização organicamente articulada, isto é, em 

um projeto pedagógico, pois isso direciona a escola e a deixa mais consistente e 

atenta ao processo educativo da criança.  

As ideias de Comenius se abrem para o terceiro milênio e o colocam como 

precursor de projetos e diretrizes universais. Segundo (LOPES, 2008, p. 55), ele con-

cebe “o homem como ser integral e ativo em seu contexto social e uma educação a 

partir do cotidiano”. Por isso, justifica-se sua luta pelo direito universal à educação 

igualitária para todas as pessoas, de todos os povos e de qualquer condição. 
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Essa luta deve ultrapassar o tempo e o espaço em que esse homem se encon-

tra. Entre as diversas justificativas enumeradas por Comenius para o cuidado com a 

criança, destacam-se as que evidenciam sua concepção sobre a infância.  

 “As crianças são os bens mais puros e queridos possuídos por Cristo, que veio 

a todos salvar, exceto àqueles obnubilados por sua própria incredibilidade e impeni-

tência”. (COMENIUS, 2011, p. 3). 

Na lista dos argumentos religiosos estão os cuidados de anjos da guarda que 

os adultos devem ter para com as crianças, por causa da fragilidade destas. Elas são 

como que instrumentos peculiares da glória divina, feitas assim pelo amor que Deus 

tem por elas. Este amor deve ser exemplo para que os adultos assim o façam. 

Paras Comenius (2011), o caráter espiritual deve ser levado em consideração 

na formação da criança. Justificando nas palavras do próprio Comenius, pelo fato das 

crianças representarem as imagens vivas de Deus vivo, ou como destacado: “Por isso 

Deus dotou todos os seres animados de um amor tão grande por sua prole, que eles 

chegam a colocar em risco a própria integridade e segurança para cuidar de seus 

filhotes”. (COMENIUS, 2011, p. 4).  

Comenius (2011) ainda elenca outros argumentos que justificam todo o cuidado 

e atenção que se deve ter para com a criança e, segundo o mesmo autor, devem 

acompanhar a criança, o adolescente, o jovem e o adulto, zelando pela consciência 

de que estes são criaturas de Deus. 

Sendo uma criatura de Deus, essa formação do homem deve iniciar-se “desde 

os primeiros momentos do desenvolvimento de seu corpo e de sua alma”. Deve ficar 

claro, entretanto, que Deus não interfere nesse “processo que continua até a formação 

complementar”. (COMENIUS, 2001, p. 15). 

Desse modo, após pontuar alguns aspectos oriundos dessa celebre obra A Es-

cola da Infância, ficam evidentes as valiosas contribuições de Comenius à educação 

e de modo mais incisivo e peculiar à educação da infância, as quais têm validade 

ainda em nosso tempo.  

Seguindo esse percurso, acredita-se que a descrição da forma ou o conceito 

de educação que, segundo ele, deve ser aplicado na escola da infância, seja levado 

ao conhecimento de educadores e pesquisadores que tenham seu interesse no itine-

rário pedagógico de Comenius. No entanto, não se pretende aprofundar essa pers-

pectiva e nem seguir esse itinerário educativo.  



81 

 

Em acordo com a ideia de Lopes (2008), o grande perigo na divulgação do 

pensamento de Comenius é em relação aos que interpretam suas propostas educa-

cionais fora de seu contexto histórico tirando a relevância das contribuições deste 

pensador para a educação e correndo o risco de transmitir ideias conhecidas na su-

perficialidade e refleti-las em nosso tempo, sem, todavia considerar o contexto no qual 

elas foram elaboradas. 

Lopes (2008) destaca que a compreensão do homem permite a Comenius, tal 

como a Paulo Freire, ser um dos idealizadores das campanhas de alfabetização cuja 

concepção metodológica consiste em ensinar a partir das coisas reais conhecidas. 

Para Pontes (2007, p. 217), leitor de Comenius, é importante em nossa socie-

dade garantir pequenos espaços e momentos que possibilitem vivenciar “intensa-

mente as diversas nuances da infância”, pois resgatar e fomentar uma infância dessa 

natureza seria uma forma de burlar a dinâmica agressiva da indústria cultural. (PON-

TES, 2007). 

Desse modo, pode-se notar que o pensamento de Comenius para a educação 

de seu tempo foi importante, e essa importância se mostra através das bandeiras em 

prol da infância que ele defende. O exemplo mais notável é da luta pelo direito univer-

sal da educação igualitária para todas as pessoas e de todos os povos. 

Acredita-se que sua preocupação com a infância gerou ideias que cabem ainda 

no terceiro milênio, devido à universalidade das diretrizes que pretendia fazer valer na 

sociedade da época. Por isso, passados mais de três séculos não se pode negar que 

seus escritos encontrem eco na atual sociedade moderna. 

  

JEAN-JACQUES ROUSSEAU (1712-1778) 

 

O filósofo Rousseau (1994, p. 10)39 afirma que “a educação certamente não é 

se não um hábito”. E, sendo um hábito, então é passível de aplicação para torná-la 

disposta a essa educação natural, que o próprio autor propõe como bandeira educa-

tiva já em sua célebre obra Emílio ou Da Educação. Aliás, personagem fictício que 

passa a ser um dos fundamentos essenciais na formação dos indivíduos para o mo-

delo republicano apresentado no livro Contrato Social, do filósofo genebrino. 

                                                 
39  O filósofo Jean Jacques Rousseau nasceu em Genebra, Suíça, a 28 de junho de 1712; faleceu em 

2 de julho de 1778. Em seus 66 anos de existência tive uma enorme influência na educação.  
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Na introdução de “Emílio”, uma citação do autor chama atenção pelo tom con-

fessional. Ao afirmar que “um pai, quando gera e sustenta filhos, só realiza com isso 

um terço de sua tarefa. Ele deve homens à sua espécie, deve à sociedade homens 

sociáveis, deve cidadãos ao Estado”. (ROUSSEAU, 1995, s/p.). Mas esse tom con-

fessional também revela um homem compromissado com a educação em sua socie-

dade, e um compromisso que está disposto a levar a cabo, ainda que sua obsessiva 

luta pareça em alguns momentos solitária.  

Para Rousseau (1995), fica claro que ao educar uma criança a preocupação 

primeira deva ser com a educação natural, pois ele concebia a criança como um ser 

que deveria ser moldado de acordo com os princípios que o aproximem da sua natu-

reza. 

Pois se já se possui, ao nascer, tudo de que se precisa, faltaria, então, ser 

educado de acordo com o modelo que aproximasse os sujeitos cada vez mais da sua 

natureza. Dela o ser humano vem e dela deve se manter próxima.  

 

Essa educação vem-nos da natureza ou dos homens ou das coisas. O de-
senvolvimento interno de nossas faculdades e de nossos órgãos é a educa-
ção da natureza; o uso que nos ensinam a fazer desse desenvolvimento é a 
educação dos homens; e a aquisição de nossa própria experiência sobre os 
objetos que nos afetam é a educação das coisas (ROUSSEAU, 1995, p. 9). 

 

Rousseau (1995) apresenta um roteiro capaz de auxiliar o cuidado com uma 

criança em todas as suas etapas da vida. E, assim, ter êxito em seu processo educa-

cional. Como forma natural de tratar a criança. 

Certamente, o seguimento deste processo educativo também garantiria que a 

criança estivesse pronta para a atuação na sociedade, no entanto, com uma ação já 

pré-estabelecida, para que fosse respeitado o desenvolvimento natural da criança. 

(ROUSSEAU, 2012). 

Dessa forma, os estudos de Rousseau e, consequentemente, de autores que 

seguem seu pensamento abrem espaço para vários outros temas sociais e educativos 

que podem ser postos à mesa na época atual. E, consequentemente, eles podem 

contribuir para reflexões que auxiliem a educação das crianças e jovens.  

A maturação de sua reflexão pedagógica vai ficando evidente ao se aprofundar 

os capítulos de Emílio, principalmente com suas observações aguçadas sobre as fa-

ses que a criança deve percorrer durante seu desenvolvimento. Posteriormente é aqui 
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feita uma exploração dessa clássica obra de Rousseau, ainda que ele não tenha res-

postas finais para a educação das crianças e que seu tratado da educação não tenha 

trazido transformações ou não as garanta. É importante persistir na luta, mesmo que 

pareça que ela não tenha muito futuro.   

 

1.2 A história da filosofia construindo a identidade da infância 

  

Os filósofos que marcam a contemporaneidade são questionadores do pensa-

mento clássico e propõem novas visões e perspectivas para se pensar nos problemas 

sociais, econômicos, científicos e, porque não dizer, também, filosóficos, no que con-

cerne à episteme do sistema-mundo contemporâneo. Considerando que surgem no-

vas perguntas, com as quais seus antecessores não tinham se preocupado, entre 

estas sobre o fenômeno infância. 

As contribuições destes pensadores têm o intuito de destacar a importância dos 

mesmos ao pensamento contemporâneo e, também, ajudar a entender a concepção 

de infância, e ainda, para compreender como se dava o tratamento a essa infância 

nos séculos XVI ao XVIII.  

 

IMMANUEL KANT (1724-1804) 

 

O filósofo alemão Immanuel Kant nasceu em 22 de abril de 1724, e morreu em 

12 de fevereiro de 1804, na cidade de Königsberg, Prússia (Alemanha Oriental). Foi 

fundador da filosofia crítica, era filho de um comerciante de descendência escocesa. 

Recebeu uma educação pietista. Frequentou a universidade como estudante de Filo-

sofia e Matemática. Dedicou-se ao ensino, vindo a desempenhar as funções de pro-

fessor na Universidade de Königsberg. Sua obra pode ser dividida em dois períodos 

fundamentais: o pré-crítico e o crítico. O primeiro destes corresponde à filosofia dog-

mática, influenciada por Leibniz e Wolf. O segundo período é concernente ao que o 

próprio pensador chama de despertar do “sono dogmático” provocado pelo impacto 

que nele teve a filosofia de Hume. 

Na filosofia kantiana há um esforço constante para demonstrar que a moral 

suporta galhardamente o edifício da razão. Quando Kant (1959, p. 40) apresenta no 

§ 7° a Lei fundamental da Razão Pura Prática: “Age de tal modo que a máxima de tua 

vontade possa valer-te sempre como princípio de uma legislação universal”. Esse agir 
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deve ser de tal modo que a máxima da nossa ação possa valer ao mesmo tempo 

como princípio de uma legislação universal. 

Para Neukamp (2008), a visão kantiana da educação se entende em um pro-

cesso de evolução da própria humanidade. Através da educação a humanidade seria 

aperfeiçoada, liberta de sua “menoridade”. Este autor cita Kant para explicitar a con-

cepção kantiana referente a esse estágio no qual a criança é iniciada. Presa à falta de 

coragem para sair desse estágio, ela independe da idade cronológica, a falta de deci-

são e coragem em servir de si mesmo sem a orientação de outrem, como define Kant 

(1995). 

 
O Iluminismo é a saída do homem da sua menoridade de que ele próprio é 
culpado. A menoridade é a incapacidade de se servir do entendimento sem 
a orientação de outrem. Tal menoridade é por culpa própria se a sua causa 
não reside da falta de entendimento, mas na falta de decisão e de coragem 
em se servir de si mesmo sem a orientação de outrem. Sapere aude! Tem a 
coragem de te servires do teu próprio entendimento! Eis a palavra de ordem 
do Iluminismo. (KANT, 1995, p.11 apud NEUKAMP, 2008, p. 25).  

 

Em relação à infância em Kant podemos considerar a esfera transcendental do 

sujeito, isto é, a razão como uma subjetividade da qual a criança seria incapaz de se 

apropriar. Pois só existe espaço para a grande razão que é oposta a pequena razão, 

a razão da infância. 

Na crítica que Agamben (2008) faz a Kant fica também explícito o equívoco que 

deve ser corrigido. Como afirma Agamben (2008), o sujeito transcendental não pode 

ser outro senão o próprio sujeito que fala, o locutor, e “o pensamento moderno erigiu-

se sobre esta assunção não declarada do sujeito da linguagem como fundamento da 

experiência e do conhecimento”. (AGAMBEN, 2008, p. 57). 

 

 

 

WALTER BENJAMIN (1892-1940) 

 

Com seu pensamento singular e crítico, Benjamin desperta em seu leitor a ne-

cessidade da tomada de consciência da situação da infância. Sua trajetória é descrita 

no livro Denkbilder – epifanías em viajes,40 e será apresentada em ordem cronológica 

                                                 
40 Ver Benjamin, Walter. (2011). DENKBILDER – Epifanías em viajes. Editora el cuenco de plata. 



85 

 

para que sejam perceptíveis os caminhos que este filósofo percorreu. Portanto, atra-

vés da recordação que o filósofo faz de sua infância, deixa a vista marcas de seu 

pensamento, como se a leitura da realidade feita pela criança inspirasse mais confi-

ança.  

O filósofo descreve uma trajetória marcada por questões sociais como a infla-

ção e a guerra, as quais compõem elementos que o ajudam a trazer à tona suas 

recordações de infância. Entendendo que sua concepção de infância foi se formando 

ao longo dos episódios que delinearam sua trajetória intelectual, os fatos estão assim 

citados: 

1892: Nasce em Berlim, a 15 de julho de 1892. 

1902: Inicia seus estudos secundários no Friedrich Wilhelm Gymnasium de 

Charlottenburg. 

 1914: Preside o Jugendbewegung, associação de estudantes livres de Berlim, 

destacados por sua postura crítica no que corresponde ao movimento nacionalista 

intransigente alemão. 

1919: Doutorado em Berna. 

1923: Semestre de verão na Universidade de Frankfurt. Conhece Theodor W. 

Adorno, Sigfried Kracauer e Erich Fromm. 

1927 Em Paris, reencontro com Scholem, projeta sua viagem à Palestina. Tra-

duz as Obras de Proust. Começa a trabalhar na Obra das Passagens. 

1930: Divorcia-se. Publica artigos de crítica literária sobre Brecht, Valéry, 

Kafka, Gide Karl Kraus.  

Projetos para a revista Crisis e crítica com Bertolt Brecht e Bernard Brentano. 

1933: Em março, se exila em Paris. O nazismo se consolida na Alemanha. 

1937-1938: Trabalha sobre Baudelaire. 

1938: Viaja a San Remo, na Itália, onde se encontra pela última vez com 

Adorno. Momento crítico na relação entre ambos os pensadores. 

1940: Regressa a Paris. Escreve Teses sobre o conceito de história.  

No dia 26 de setembro de 1940 põe fim a sua vida em Port Bou. 

Benjamin, um dos mais notáveis intelectuais alemães do século XX. Graduado 

em Filosofia pela Universidade de Freiburg-in-Breisgau, doutorou-se em 1919 com a 

tese O Conceito de Crítica de Arte no Romantismo Alemão.  

Sua viagem à Suíça acontece em 1917, na companhia de Dora Keller, sua pri-

meira esposa, mãe de Stephan, seu único filho. Esta viagem era uma forma de repúdio 
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à guerra e à postura que a Alemanha sustentava. Segundo Hanna Arendt, tal situação 

já determinava o homme de lettres da França do século XVIII e alcançava os revolu-

cionários intelectuais do século XIX e XX, que culmina em Benjamin como uma figura 

destinada a condensar um tipo de vias de extinção. (ARENDT apud MANCINI, 2011). 

Ou ainda como o El ultimo intelectual, assim denominado por Susan Sontag, instalado 

na encruzilhada da cultura moderna de uma sociedade em ruínas.  

Sua história é assinalada, no início dos anos 1920 em meio à efervescência 

cultural e às turbulências políticas da República de Weimar. O pensador aproximou-

se de Adorno e Horkheimer, então jovens pensadores empenhados na crítica da cul-

tura e da razão capitalistas.  

Essa aproximação e o diálogo intenso que travou ao longo de toda a vida com 

esse grupo de teóricos, em especial com Adorno, não impediram que elaborasse uma 

reflexão original e particularíssima – nem sempre bem aceita pelo meio acadêmico 

germânico.  

Prova disso foi o fato de ter sido desaconselhado a apresentar sua tese de livre-

docência sobre as origens do barroco alemão, o que frustrou imensamente o seu in-

tento de ingressar na carreira acadêmica.41 

Associado à escola de Frankfurt, o filósofo de origem judaica descobriu na reli-

gião aspectos que lhe chamaram atenção e, possivelmente, direcionaram sua forma 

de pensar.  

Entre os pensadores que o influenciaram destacam-se os marxistas Georg 

Lukács e Bertolt Brecht, além do místico judaico Gershom Scholem. Benjamin, em 

sua trajetória intelectual, parece agregar em constelações ideias, que em um primeiro 

momento aparentam ser antagônicas, verificadas, por exemplo, no idealismo alemão, 

no materialismo dialético e no misticismo judaico. Possivelmente, essa habilidade in-

terdisciplinar tenha feito de seus escritos uma contribuição originária para os pesqui-

sadores que seguem seus passos.  

Suas obras merecem, pela profundidade, uma análise minuciosa. Na presente 

tese, em alguns momentos deter-se-á em textos específicos do autor. Em particular, 

os textos Experiência e Pobreza, Rua de mão única, Sobre a linguagem em geral e 

sobre a linguagem do homem, por revelarem aspectos pertinentes ao tema de inves-

tigação. 

                                                 
41 Ver BENJAMIN, 1994. 
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Os textos presentes no livro Infância berlinense: 1900 em sua última versão 

apresentados por Benjamim são: “Palavras prévias”, “Varandas”, “Panorama imperial” 

“A coluna da Vitória” “O telefone”, “Caça às borboletas”, “Tiergarten”, “Atrasado”, “Li-

vros para rapazes”, “Manhã de inverno”, “Rua de Steglitz”, “Esquina com rua de Gen-

thin”, “Duas imagens enigmáticas” e outros. Estes reúnem um conjunto de aforismos 

que sugerem uma inflexão de leituras, como citado nos comentários, para uma pos-

terior publicação. 

No livro Infância berlinense: 1900, ele demonstra uma intencionalidade docu-

mental, ou como se lê nas Palavras prévias de Benjamin, para a “irreversibilidade do 

tempo passado, não como qualquer coisa de causal e biográfico, mas sim de neces-

sário e social”. (BENJAMIN, 2013, p. 135).  

O sentimento benjaminiano, que vai sendo revelado através das imagens da 

infância em Berlim, parece ser fortalecido durante sua viagem pela Alemanha, nas 

palavras do filósofo: estes dias o levaram “de novo ao fundo da desesperança e a 

olhar para o fundo do abismo”. (D’ANGELO, 2008, p. 93). 

Em Infância em Berlin, o filósofo frankfurtiano, trata em um dos fragmentos, 

intitulado “Mendigos e prostitutas”, ou como na “versão de última mão”, daquilo que 

intitula Pedintes e prostitutas. Neste texto destaca o instante no qual uma criança toma 

consciência da origem da pobreza. 

 

Na minha infância fui um prisioneiro do antigo e do novo bairro ocidental de 
Berlim... Para as crianças da minha idade, os pobres só existiam enquanto 
pedintes. E foi um grande progresso nos meus conhecimentos quando pela 
primeira vez a pobreza se deu a conhecer na forma do trabalho mal pago e 
aviltante. [...] Mais tarde, quando o labirinto da cidade se abriu às pulsões do 
sexo, descobri o que fiquei a dever a essa onírica nas andanças com minha 
mãe (BENJAMIN, 2013, p. 154-155). 

 

Em seu livro Denkbilder – Epifanias em Viagens –, (2011) Benjamin faz uso do 

termo Denkbilder para se referir, a partir de recordações pontuais, às implicâncias 

causais da queda da sociedade democrática acusada pela inflação e pela guerra. En-

tre as recordações está o encontro da criança burguesa com a pobreza, que de certo 

modo vai marcar sua jornada como sintetizada, em alguns momentos, na palavra 

Denkbilder, como forma de representação. 

Este termo pode caracterizar uma fase da vida solitária do filósofo que busca 

sentido para compreender o mundo, e parece que o melhor caminho é recorrer às 

imagens da infância.  
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O interesse, na presente pesquisa, se direciona aos escritos em que Benjamin 

faz referência à infância relacionada à linguagem que constitui o homem e possibilita 

fazer experiências bem como inseri-lo na história. Mas isso se explicita mais nos tex-

tos “Experiência e pobreza”, “Livros Infantis antigos e esquecidos”, “Brinquedo e brin-

cadeira”, “Infância berlinense: 1900”, e outros nos quais Benjamin revela um trabalho 

intelectual incomum a outros pensadores modernos.  

Conhecido como teórico da memória e da conservação do passado devido às 

suas obras, o filósofo, seguindo as pegadas de Nietzsche, possibilita um entendimento 

da infância como linguagem e não uma interpretação cronológica da vida da criança. 

Suas ideias ajudam a desconstruir a história da infância que constituiu a identidade 

da infância que se conhece hoje.  

Benjamin (1994) também se detém no conceito de experiência coletiva (Er-

fahrung), que ele próprio já analisara em Kant. Ao tratar da impossibilidade da expe-

riência tradicional na modernidade. Ele vê a possibilidade da narrativa espontânea na 

experiência isolada (Erlebnisse). A partir dessa recriação se abrem as possibilidades 

da narrativa. 

Para este frankfurtiano, já é dada a negação de que a pobreza de experiência 

é uma herança deixada pela guerra ao homem moderno. Por isso procede a interro-

gação de Benjamin, a saber: Qual o valor de nosso patrimônio cultural, se a experiên-

cia não mais o vincula a nós? 

Seria preferível reconhecer que nossos contemporâneos foram expropriados 

de sua experiência e, por conseguinte, ainda foram incapacitados de transmitir suas 

experiências. E condenados à barbárie. “Barbárie? Sim. Respondemos afirmativa-

mente para introduzir um conceito novo e positivo de barbárie. Pois o que resulta para 

o bárbaro dessa pobreza de experiência”? (BENJAMIN, 1994, p. 115).  

Essa afirmação de Benjamin (1994) de que a pobreza de experiência em nossa 

época aparece como algo já dado, imutável, soa como uma condição ao homem mo-

derno, levando este a negar a experiência. De fato, negar que a pobreza de experiên-

cia esteja desassociada do materialismo, do capitalismo na contemporaneidade, isto 

sim pode ser nominado em nossos dias como barbárie. 

Desse modo, o que os escritos benjaminianos nos podem auxiliar e despertar 

é o espírito perquiritório ao compromisso com a história da própria infância. Parafra-

seando o próprio Benjamin, quando se recorrer a uma imagem eterna do passado 

para constituir uma experiência (Erfahrung), não significa, no entanto, promover uma 
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discussão com quem está preocupado em contar a história da burguesia, com H mai-

úsculo, como ele faz advertência.  

Significa que colocar em cena o tema da infância exige ciência de que isto im-

plica a linguagem. Porque a linguagem implica a infância, isto é, mostra na relação 

infância e linguagem um novo entendimento, no qual a infância é vista como uma 

questão de linguagem.  

Para deixar explícito o que se entende com os conceitos de infância e lingua-

gem, que serão usados em diversos momentos da tese, explicita-se aqui o significado 

desses conceitos de acordo com o pensamento de Benjamin para facilitar a ligação 

entre as ideias. 

A pessoa, sendo obrigada a fazer uso da linguagem, inevitavelmente será en-

volvida pelas especificidades próprias da linguagem. Especificidades estas que se ve-

rificam nos meandros, já apontados pelo próprio Benjamin, quando trata do texto “So-

bre a Linguagem em Geral e sobre a Linguagem Humana”.  

 

A linguagem é então a essência espiritual das coisas. Postula-se, pois, de 
antemão, a essência espiritual como comunicável, ou melhor, colocada na 
comunidade. Não existe um conteúdo da linguagem; enquanto comunicação 
a linguagem comunica sua essência espiritual, isto é, pura e simplesmente 
comunicabilidade. (BENJAMIN, 1992b, p. 183). 

 

Para Benjamin (1992b) aquilo que se comunica na linguagem não pode ser 

limitado de fora nem medido. Por outro lado o conflito entre o expresso e o exprimível 

persiste, visto que não é possível comunicar tudo que se deseja ou necessita comu-

nicar. Mas estas questões e sua implicância com a infância são desenvolvidas em 

capítulos posteriores sob a inspiração dos textos benjaminianos.  

 

LEV SEMENOVICH VIGOTSKI (1896-1934) 

 

Vygotsky, filho de judeus, nasceu a 17 de novembro de 1896 em Orsah, pe-

quena cidade perto de Minsk, a capital da Bielo-Rússia. Até os 15 anos foi educado 

em casa. Aos 18 anos matriculou-se no curso de Medicina, em Moscou, mas posteri-

ormente cursou a faculdade de Direito. Além de advogado, era filólogo e só iniciou 

sua carreira de psicólogo após a Revolução Russa, de 1917, época em que Wilhelm 

Wundt, o fundador da psicologia experimental, e William James, representante do 

pragmatismo americano, apresentavam suas teorias. 
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Na ciência, seus contemporâneos eram adeptos das teorias comportamentais 

Ivan Pavlov, Wladimir Bekhterev e John B. Watson, além de Wertheimer, Kohler, 

Koffka e Lewin, fundadores do movimento da Gestalt na psicologia.  

Kohl (apud VIGOTSKI, 1998) destaca que as ideias de Vigotski não estão an-

coradas nestes contemporâneos, o que não significa que as condições da psicologia 

europeia não tenham oferecido o cenário inicial para as teorias de Vigotski. Sua fonte 

de inspiração ancora-se na teoria marxista.42  

O pensador Russo, professor de literatura, estética e história da arte, fundou 

um grupo de estudos onde desenvolveu ideias inovadoras, chegando a produzir mais 

de 200 trabalhos científicos e diversas análises na perspectiva histórica e psicológica 

das obras de arte; fez críticas severas à gestalt, à psicanálise e ao behaviorismo, 

incluindo as ideias de Jean Piaget.  

Em 1917 termina, simultaneamente sua faculdade de Literatura e de Medicina. 

Regressa, segundo Blanck (2000), para a cidade de Gomel com o objetivo de ensinar 

literatura e psicologia.  

Segundo Blanck (2000), sua biografia pode ser dividida em dois períodos: o 

primeiro desde seu nascimento até 1924, quando se casa com Rosa Sméjova, com 

quem tem duas filhas. Neste período ele já é reconhecido como um brilhante psicó-

logo.  

Em 1925, recebe autorização para a defesa pública de sua tese de doutorado, 

que trata da psicologia da arte. Mas, devido seu grave estado de saúde, a comissão 

de qualificação o libera deste compromisso, reconhecendo o direito de seguir lecio-

nando na Universidade. Mesmo durante sua internação hospitalar escreve o genial 

ensaio “El significado histórico da crise na psicologia”, tido como um dos mais precisos 

diagnósticos da situação em que se encontrava a psicologia da época. (BLANCK, 

2000, p. 33). 

O segundo período é quando ele reformula os fundamentos da psicologia, au-

tenticamente científica, que ele sustentaria em Marx, após exaustivos estudos, não 

obstante a enfermidade (tuberculose), contraída em 1919, e que o acompanhará até 

1934. Morre aos 37 anos de idade.  

Para Blanck (2000) o seguimento das ideias de Marx foi decisivo para que ele 

chegasse ao questionamento de que, não havendo uma teoria científica do homem, 

                                                 
42 Ver VIGOSTSKI, 1998. A Formação Social da Mente. São Paulo: Martins Fontes. 
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não poderia haver uma teoria científica do psiquismo; e que não pode haver uma con-

cepção atinada do homem que preceda a Marx. Dizia Vygotsky (apud BLANK, 2000, 

p. 31): “quero encontrar uma maneira na qual se pode construir a ciência para aproxi-

mar-me ao estudo da mente, depois de haver examinado de cima a baixo o método 

de Marx”. 

A parábola a seguir expressa bem o pensamento de Vigotski na luta por edu-

cação que atendesse às necessidades de aprendizagem da criança pela mediação. 

Diz ele:  

 

é visível que a interferência direta do educador na formação do caráter seria 
tão absurda e ridícula quanto se um jardineiro inventasse interferir no cresci-
mento de uma árvore, puxando-a do chão para o alto por meio mecânico. 
Mas o jardineiro não interfere no crescimento do vegetal puxando-o direta-
mente do chão pela copa, mas de forma indireta, através das respectivas 
mudanças do meio. Ele rega e aduba o solo, organiza o meio ao redor, mo-
difica a temperatura, a luz, o ar etc. e, através disso atinge efetivamente os 
resultados desejados. (VIGOSTSKI, 1998, p. 113). 

 

Do mesmo modo o educador, ao influenciar o meio ao redor e organizá-lo de-

vidamente, determina o caráter que assume o conflito das formas hereditárias de com-

portamento da criança como o meio e, consequentemente, ganha a possibilidade de 

influenciar a construção do caráter das crianças. (VIGOSTSKI, 2001). 

Considerando que o processo educativo se dá em forma de espiral e contínuo, 

contudo, intransferível como aponta Vigotski em seus escritos, ao se investigar tam-

bém a construção do conhecimento, nota-se que o termo ensinar em nossos dias se 

apresenta um tanto fragilizado, visto que não se faz possível conceber o conhecimento 

como algo passível de transmissão ao outro, sem que se tenha o auxílio deste para a 

construção do conhecimento e sem que o conhecimento seja mediado. 

Vygotsky acolhe a ideia de um dos grandes representantes da psicologia da 

criança, Bühler, mas discute a falta de diferenciação entre o que seja o natural e o 

cultural. Este último, Bühler, parte de uma base científica e tenta “basear a psicologia 

infantil em um fundamento biológico”. (VIGOTSKI, 1998, p.180). Com isso ele segue 

as tendências da psicologia moderna, de “interpretação dos processos psicológicos” 

(idem, ibidem, p. 181) e mantém a ideia do desenvolvimento como “princípio explica-

tivo fundamental” (ibidem, p. 181) enquanto base teórica. 

 

No Ensaio, assim como em outro grande trabalho dedicado ao estudo do de-
senvolvimento espiritual da criança, K. Bühler também compartilha, com 
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quase toda a psicologia infantil moderna, o conceito unilateral e errôneo do 
desenvolvimento psicológico da criança como um processo único e, além do 
mais, biológico por sua natureza. (VIGOTSKI, 2003, p. 181). 

 

Por causa da confusão entre o que seja o natural e o cultural, Vigotski é levado 

a tecer severas críticas ao reducionismo de K. Bühler e, consequentemente, a psico-

logia moderna. Mostrando, assim, sua preocupação como o modo de tratar a criança. 

 

Esse fato basta por si só para evidenciar com toda a clareza a tendência 
fundamental de K. Bühler: reduzir a um denominador comum os fatos do de-
senvolvimento biológico e sociocultural e ignorar a especificidade básica da 
evolução da criança humana. (VIGOTSKI, 2003, p. 181). 

 

Para Vygotsky, o que deve ser criticado, por primeiro, é a tentativa de apresen-

tar as “bases biológicas como uma unidade”, e não as tentativas de ressaltar as bases 

da psicologia infantil. Para Vigotski é plausível o esforço de K. Bühler em buscar no  

 

Desenvolvimento estrutural do córtex cerebral a causa dos importantes e pro-
totípicos avanços da vida espiritual da criança e a consequente tentativa de 
estudar o desenvolvimento biológico da criança no conjunto de seu desenvol-
vimento biológico são as três ideias que constituem o aspecto mais valioso 
da teoria de K. Bühler, e as três decorrem das bases biológicas da psicologia 
infantil. (VIGOTSKI, 2003, p. 188). 

 

Segundo Vigotski (2003), não é possível ignorar a dialética objetiva do desen-

volvimento que, diz ele, se apoia em um processo de aparecimento sucessivo de for-

mações novas sobre a base primária original e que não podem qualitativamente se 

reduzir a ela. Vigotski (2003) também aponta o método dialético do conhecimento ci-

entifico como o procedimento adequado para se investigar com sucesso o que ele 

chama de dialética objetiva do desenvolvimento. 

Desse modo, ainda que as preocupações do autor russo não estejam voltadas 

à infância diretamente, e sim ao processo do desenvolvimento psicológico da criança, 

ele mostra como os acontecimentos vão influenciando em seu desenvolvimento psí-

quico-social da criança. Frisa o quanto é importante partir de princípios verdadeiros 

que possibilitem distinguir os fatores sociais dos fatores biológicos no desenvolvi-

mento infantil. Como o próprio autor destaca, às “falsas premissas de princípio con-

duzem as conclusões teóricas errôneas”. (VIGOTSKI, 2003, p. 198). 

Portanto, a descrição de uma história da infância feita por estes autores, que 

começa a ser contada desde a antiguidade até a contemporaneidade, abre espaço 
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para novas discussões. Estas discussões, com olhares de historiadores, filósofos, li-

teratos, psicólogos e outros pensadores, carregam consigo essa descrição da infância 

como objeto de estudo e, ao longo da história da humanidade, caricatura esta infância 

como forma única e definitiva.  

O que se quer mostra evidente é, que a criança foi interpretada e definida a 

partir do movimento corporal que ela fazia, isto é, a partir da interpretação dos adultos. 

E assim esses pensadores, através de suas reflexões e tratados, inevitavelmente con-

tribuem para que se construa uma representação da infância, mas, segundo seus 

olhares.  

Isso porque se eles propõem um ciclo para a infância, ou uma infância que 

deve ser imperiosamente conservada em acordo com a natureza, ou ainda uma in-

fância que seja educada segundo as normas da modernidade, é preciso que estas 

posições teóricas sejam expostas à prova quando a infância é vivida em um tempo 

histórico, pois a história se altera diante das novas infâncias que perpassam esse 

tempo.  

Desse ponto de vista, de um tempo histórico, cabe interrogar: Como esses filó-

sofos pensariam a infância sem a presença da criança?  

E se lhes fosse possível projetar na tela do cinema toda essa história da infân-

cia naturalizada e contada por estes vários filósofos, seria possível mudar seu enredo 

e escrever uma história da infância diferente? 

Caracterizar essa infância já é um desafio, pois quando os autores se referem 

a ela não mostram uma preocupação clara com a criança como o sujeito da infância. 

Existe uma preocupação diante do Estatuto da Criança e do Adolescente, no Brasil, e 

o valor deste não se pode negar, mas é preciso ir além do Estatuto.43  

É preciso sensibilizar a sociedade sobre a distância existente entre a realidade 

que envolve a criança e a norma da Declaração Universal dos Direitos da Criança 

(UNICEF). Nesse sentido, o Estado e a sociedade continuam implementando políticas 

públicas em prol das crianças e dos adolescentes. E com a mesma intensidade, exi-

gindo a elaboração, e ainda, cobrando a aplicação dessas políticas. 

As diversas instituições do Brasil e do exterior, já citadas, contribuem significa-

tivamente para a implementação e manutenção dessas políticas, mas também através 

                                                 
43  Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei Federal nº8069, de 13 de junho de 1990. Luciana 

Bergamo faz referência às discussões parlamentares no Brasil que teve como temática a infância e 
a juventude. Focando a necessidade, portanto, de vincular as leis às políticas públicas. 
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de seus projetos e iniciativas conseguem chegar onde o governo não chega. Elas têm 

um papel fundamental na efetivação das leis de proteção à criança e na conscientiza-

ção da sociedade para o cuidado com a criança.  

 

 

1.3 Educação em Rousseau: filosofia para Emílio 

 

As contribuições de Rousseau à educação são inúmeras e significativas, e possivel-

mente tenham seu início em sua experiência como preceptor, descritas em Projet pour 

l’ éducation de Monsieur de Saint-Marie, elaborado para educar os filhos de Jean Bon-

not de Mably, e que certamente veio a influenciar em sua celebre obra Emílio ou Da 

Educação. Assim, “Rousseau parte então para Lyon e, assumindo a postura de ‘um 

homem de bem maltratado pela sorte’, que se faz pedagogo por vocação e não por 

ambição, irá de fato experienciar um projeto acalentado desde algum tempo”. (ROUS-

SEAU, 1994, p. 8). 

Suas insistências sobre a disciplina, por exemplo, estão ligadas à consciência 

do aluno, ou como, em suas palavras, um mestre deve ser temido, desde que o aluno 

se convença do direito que tem de puni-lo. (ROUSSEAU, 1994). Ou das exigências 

do mestre em relação à criança para que veja as vantagens de uma boa educação e 

os inconvenientes de uma infância descuidada, e outros exemplos que são descritos 

no Projet pour l’ éducation de Monsieur de Saint-Marie. 

Rousseau (1994) estabelece que o objetivo de seu projeto para a educação de 

um jovem é o de formar – lhe o coração, o juízo e o espírito; sem limitar-se à aquisição 

das ciências como objetivo único da educação. 

Não obstante as suas importantes contribuições à educação através de seus 

célebres escritos sobre educação, é preciso que se questionem alguns aspectos, os 

quais serão delineados adiante. 

A afirmação de Rousseau (2004) de que tudo que não temos ao nascer e de 

que precisamos quando grandes nos é dado pela educação, direciona a reflexão e 

marca a preocupação do autor em moldar a criança para que se siga um processo 

educativo que a conserve naturalmente educada.  

 

Essa educação vem-nos da natureza ou dos homens ou das coisas. O de-
senvolvimento interno de nossas faculdades e de nossos órgãos é a educa-
ção da natureza; o uso que nos ensinam a fazer desse desenvolvimento é a 



95 

 

educação dos homens; e a aquisição de nossa própria experiência sobre os 
objetos que nos afetam é a educação das coisas (ROUSSEAU, 2004, p. 9). 

 

O Emílio de Rousseau representa um roteiro de auxílio a uma criança (fictícia 

talvez) para ter o máximo de êxito em seu processo educacional. Ele parte da ideia 

de que o homem é naturalmente bom o que deveria tornar a educação não apenas 

instrução, mas transmissão de valores e códigos de conduta a fim de conservar a 

natureza da criança. 

Através da transmissão de valores e códigos de conduta, fica muito mais fácil 

compreender o trajeto da infância no tempo de Rousseau e como a sociedade da 

época a concebia. A aplicação dos métodos educativos propostos por Rousseau serve 

como referencial para aclarar ainda mais esse processo que envolve a naturalização 

da criança.  

Rousseau (2004) entende a educação como uma arte, a qual segue um curso 

no qual o sucesso não depende de ninguém. Isto é, a educação segue um curso na-

tural que exige esforço humano que conseguirá apenas se aproximar do alvo e nunca 

atingi-lo. 

Com essa motivação, pouco otimista da criança, Rousseau (2004) apresenta a 

obra Emílio ou Da Educação que, por sua vez, contribui para o entendimento da in-

fância. Por esse motivo acolhem-se nesse primeiro momento as ideias do filósofo ge-

nebrino de uma educação natural. 

Sobre o Emílio, Peter D. Jimark, na introdução do livro referido, empenha-se 

em mostrar que a obra concebida primeiro como um tratado bastante impessoal segue 

outra direção posteriormente, sem deixar de seguir seu princípio, segundo o qual o 

homem nasce naturalmente bom.  

Por isso, de acordo com ele, o filósofo genebrino desenvolve e dedica parte de 

sua vida a este projeto educativo que se inicia da educação natural desde a primeira 

infância, enfocando a atenção necessária que os adultos devem ter como responsá-

veis primeiros por atender às necessidades da criança. 

No Livro I intitulado “A idade da natureza”, o autor descreve a importância e o 

objetivo da educação; fala sobre o papel dos pais e de um aluno imaginário: Emílio 

órfão. 

“Somente durante a redação Rousseau identificou-se aos poucos com o pre-

ceptor e inventou um aluno imaginário”, descreve Michel Launay na introdução de 

Emílio. (ROUSSEAU, 2004, p. VIII). 
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O autor não somente observa como também confirma que “a criança aprende 

a falar, a comer e a andar aproximadamente ao mesmo tempo”, merecendo assim 

que o adulto, isto é, o responsável pela criança tenha sua atenção voltada para este 

período que o autor chama de “primeira fase da vida”. (ROUSSEAU, 2004, p. 68). 

Como afirma Rousseau (2004), é nessa fase da vida por excelência que mol-

dam-se as plantas pela cultura, e os homens pela educação, mas para que isso acon-

teça é preciso que o homem esteja sempre próximo de sua condição natural.  

 

Pelo contrário, quanto mais o homem tiver permanecido próximo a sua con-
dição natural, mais a diferença entre suas faculdades e os seus desejos 
será pequena e, consequentemente, menos distante estará de ser feliz. 
(ROUSSEAU, 2004, p. 75). 

  

E por causa dessa condição natural, possivelmente ele esteja motivado a afir-

mar que tudo o que não temos ao nascer e de que precisamos quando grandes nos 

é dado pela educação. (ROUSSEAU, 2004). 

Seguindo sua própria metodologia, Rousseau busca entender como o desen-

volvimento interno de nossas faculdades é a natureza, e como, de forma complemen-

tar, o uso ensinado desse desenvolvimento se traduz na educação do próprio homem.  

Nesse sentido, as práticas de aprendizagem auxiliariam a criança na aquisição 

da experiência sobre o uso dos objetos, na qual a educação teria um papel primordial. 

Merece elogio, portanto, a iniciativa do autor em descrever as etapas que a 

criança deveria percorrer, para que, ao fazer o itinerário com auxílio de seu mestre, 

tenha segurança no seu desenvolvimento físico e psíquico bem como no processo 

educativo, embora Rousseau (2004) não faça explicitamente essa distinção entre o 

que seja desenvolvimento e educação.  

Rousseau (2004) está centrado em descobrir e entender mais sobre a condição 

humana. Porque acredita que terá sucesso na educação quem “melhor souber supor-

tar os bens e os males desta vida”, afinal “a verdadeira educação consiste menos em 

preceitos do que em exercícios”. (ROUSSEAU, 2004, p. 15), tratando-se da educação 

como um ato realmente de aprendizagem e exercícios, sejam estes atos em relação 

ao corpo ou a mente. 

A ressalva anterior deste filósofo, de que sobre a educação da natureza não 

temos domínio, é uma demonstração de que na educação das crianças, no entendi-
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mento do mesmo, devem-se considerar as disposições primitivas como fator prepon-

derante e importante. Ainda segundo o mesmo filósofo, é somente sobre a educação 

das coisas e dos homens a única de que somos senhores.  

Rousseau (2004) demonstra descrença na criança para cumprir essas etapas 

mesmo com o auxílio do mestre, uma vez que a educação é uma arte, é quase im-

possível que ela tenha êxito, já que o concurso necessário a seu sucesso não de-

pende de ninguém.  

Ainda de acordo com o autor, é a partir das disposições primitivas que deverí-

amos relacionar tudo ou, como ele próprio designa, o esforço do educador é de apro-

ximar a criança do alvo.  

 

Qual é este alvo? É o mesmo da natureza, isso acaba de ser provado. Já que 
o concurso das três educações é necessário para a perfeição delas, é para 
aquela quanto à qual nada podemos que é preciso dirigir as duas outras. 
(ROUSSEAU, 2004, p. 9). 

 

Desse modo, estas afirmações revelam sua concepção sobre a educação e os 

motivos pelos quais a infância esteja submetida, projetando também um ideal de edu-

cação que seria possível se nossas três educações fossem apenas diferentes. É pre-

ciso considerar, portanto, a sociedade que se pretende construir ou que se pretenda 

às crianças. 

Ainda Rousseau (2004) afirma que educar o homem para si mesmo em vez de 

querer educá-lo para os outros é um erro que em muitos casos não contribui com a 

educação.  

Rousseau (2004) afirma que uma criança torna-se mais preciosa com o avan-

çar da idade. E nessa preciosidade está inclusa toda sua aprendizagem e os cuidados 

que a ela foram dispensados. No entanto, não se tem certeza como educar de forma 

equilibrada.  

 
Ao nascer, uma criança grita; sua primeira infância passa chorando. Ora a 
sacodem e a mimam para acalmá-la, ora a ameaçam e lhe batem para que 
fique quieta. Ou lhe fazemos o que lhe agrada, ou exigimos dela o que nos 
agrada; ou nos submetemos às suas fantasias, ou as submetemos às nos-
sas: não há meio termo, ela deve dar ordem ou recebê-las. Assim, suas pri-
meiras ideias são as de domínio e de servidão. Antes de saber falar ela dá 
ordens, antes de poder agir ela obedece e, às vezes castigam-na antes que 
possam conhecer seus erros, ou melhor, cometê-los. (ROUSSEAU, 2004, p. 
25). 
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 Para este autor é a própria conduta de educador, ou os meios que se usa para 

educar a criança, que a tornam exatamente no adulto que se pretende ou que não se 

pretende. “É assim que cedo vertemos em seu jovem coração as paixões que depois 

imputamos à natureza, e após nos termos esforçado para torná-la má, queixamo-nos 

de vê-la assim”. (ROUSSEAU, 2004, p. 25). 

A pressão da criança sobre os pais para ter seu capricho atendido é conse-

quentemente o mau efeito produzido pela criança mimada que tudo quer; a chantagem 

que a criança faz através do choro demonstra a fraqueza infantil e imediatamente a 

fraqueza produz um estado de dependência e essa dependência pressagia um estado 

infantil de dominação.  

Considera-se também a importância de todos esses cuidados e recomenda-

ções para com as crianças, já que para o autor “os primeiros desenvolvimentos da 

infância dão-se quase todos ao mesmo tempo”. (ROUSSEAU, 2004, p. 68). E cabe 

ao adulto estar atento nesta fase da vida, pois a criança não tem consciência do seu 

desenvolvimento, e seu crescimento é realmente natural. 

Rousseau (2004), no Livro II – intitulado “A idade da natureza”, descreve a se-

gunda fase da vida. As palavras infans44 e puer, embora não sejam sinônimas, pos-

suem relação próxima e indicam um progresso natural; é a fase em que a criança 

troca o choro pela fala. É o momento em que “uma linguagem é substituída pela outra”. 

(ROUSSEAU, 2004, p. 69). A criança melhor expressa seus sentimentos, suas per-

cepções. É o momento de considerá-lo como um ser moral, nas palavras do próprio 

autor.  

A identidade do ser humano exige tal reconhecimento de tudo o que não coin-

cide consigo mesmo. Por isso o contato da criança com a natureza deve aproximá-la 

desta, afinal a aproximação da natureza vai lhe permitir que adquira a ideia de exten-

são. 

 
É apenas pelos movimentos que aprendemos que existem coisa que não são 
nós, e é apenas por nosso próprio movimento que adquirimos a ideia de ex-
tensão. É por isso que a criança estende o objeto para pegar o objeto próximo 
e o que está a cem passos dela. (ROUSSEAU, 2004, p. 52). 

 

                                                 
44  A palavra Infans, do latim que dá origem a palavra enfant (quem ainda não pode falar), que significa 

criança em francês.  
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A educação humana advém de uma tríplice origem: a natureza; as coisas; e os 

homens. Das três, apenas a última é aquela sobre a qual – como diz Rousseau – 

“somos realmente senhores”. (ROUSSEAU, 2004, p. 0). 

A recomendação de Rousseau (2004, p. 72) direta aos homens quanto ao de-

ver de cultivar a humanidade, é a seguinte: “sede humanos para todas as condições, 

para todas as idades, para tudo que não é alheio ao homem”. Ele demonstra que a 

educação moral da criança abrange a formação do homem em prol de uma sociedade 

em que todos estejam conscientes do compromisso com essa mesma humanidade.  

O tema da felicidade do homem é tratado pelo autor suíço como uma condição 

negativa, já que o homem está propenso a vivenciar o bem e o mal durante todo o seu 

desenvolvimento. Lembra a condição natural do homem e consequentemente sua in-

clinação aos desejos humanos. Por este motivo o homem deve esforçar-se continua-

mente em “igualar perfeitamente a potência e a vontade”. (ROUSSEAU, 2004, p. 75).  

No entanto, esse discernimento, que faz parte do desenvolvimento do ser hu-

mano, deve ser um conhecimento dos adultos primeiramente, pois eles conhecem o 

bem e o mal – e perceber a razão dos deveres não são coisas para as crianças. 

Ainda sobre a felicidade, Rousseau (2004) acredita que quanto mais o homem 

tiver permanecido próximo a sua condição natural, mais a diferença entre as suas 

faculdades e seus desejos será pequena e, consequentemente, menos distante es-

tará de ser feliz. 

Segundo Rousseau (2004), é no estado de natureza que o equilíbrio entre o 

poder e o desejo é reencontrado como pressuposto para que o homem não seja infe-

liz. Como ele mesmo frisa: tua liberdade, teu poder só vai até onde vão tuas forças 

naturais, e não além. Esta é a máxima da felicidade, de acordo com este autor.  

Sobre a liberdade, Rousseau (2004) acredita que o homem verdadeiramente 

livre só quer o que pode e faz o que lhe agrada. A aplicação dessa máxima funda-

mental é de responsabilidade dos pais, pois eles devem ser os primeiros a fazer com 

que as crianças a apreendam a fim de que todas as regras da educação decorram 

dela. Por isso, “o homem deve ter mais vontade e as crianças mais fantasias, termo 

pelo qual entendo todos os desejos que não sejam verdadeiras necessidades e que 

só podemos satisfazer com auxílio de outrem”. (ROUSSEAU, 2004, p. 81). 

A natureza supre as fraquezas pelo apego dos pais, e por esse motivo é impor-

tante que esse apego não falte e bem seja em exagero. Quando esses pais não se-
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guem as necessidades próprias da idade, eles podem projetar suas vontades na cri-

ança. Em resumo, “o homem sábio sabe permanecer em seu lugar”. (ROUSSEAU, 

2004, p. 81). 

Rousseau (2004), acreditando na decorrência destas regras às crianças, dirá 

que o modo correto para educar é usando a força com as crianças e a razão com os 

homens: essa é a origem natural. É uma demonstração de que o autor está realmente 

determinado a fazer com que seu programa educativo vigore e seja aplicado às crian-

ças, em sua sociedade.  

Segundo Rousseau (2004, p. 97), a criança precisa ser educada inicialmente 

de acordo com as leis da natureza. E “a primeira educação deve ser puramente ne-

gativa”.45 Nas palavras do próprio autor, isto consiste “não em ensinar a virtude ou a 

verdade, mas em proteger o coração contra o vício e o espírito contra o erro”. (RO-

USSEAU, 2004, p. 97). 

Nesse sentido a entrega à natureza seria a atitude mais adequada para a edu-

cação da criança. Seguindo sua metodologia, explicita seu objetivo e o modo correto 

de tratar a criança. Sem, no entanto, entrar em todos os pormenores, sua intenção é 

expor as máximas gerais e colocar exemplos que auxiliem nas ocasiões difíceis no 

trato com a criança. 

No percurso educativo, na idade de 12 anos já é tempo de ensinar a moralidade 

das ações humanas à criança e não deixar que os sentimentos primitivos preponde-

rem. “[...] Uma criança não ataca as pessoas e sim as coisas, e cedo aprende pela 

experiência a respeitar quem quer que a supere em idade e em força, mas as coisas 

não se defendem por si mesmas”. (ROUSSEAU, 2004, p.102-103). 

Todo esse cuidado com a criança é demonstração de preocupação e zelo por 

uma educação na qual a criança supere os sentimentos primitivos. Mas é também 

testemunho de sua concepção sobre a infância, o que só reforça a crença de que 

predomina esse sentimento primitivo na criança. 

Para ele, as crianças deveriam ser criadas como crianças, mas serem educa-

das desde cedo:  

 

É assim que se deve formar para ela um depósito de conhecimentos que 
sirvam para a sua educação durante a juventude, assim como para sua ori-
entação em qualquer época. É verdade que este método não forma pequenos 
prodígios e não faz com que os preceptores e os professores brilhem, mas 

                                                 
45 Ver ROUSSEAU, 2004. Condição negativa é medida pela menor quantidade de mal que sofrem. 
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forma homens judiciosos, robustos, são de corpo e de entendimento, que, 
sem se terem feito admirar quando jovem, far-se-ão honrar quando adultos. 
(ROUSSEAU, 2004, p. 128).  

 

Como dito acima, educar as crianças na simplicidade se justifica por uma edu-

cação que seja negativa, isto é, seguindo as orientações naturais. Assim, os educa-

dores terão o compromisso de livrá-las do vício. Como exemplo de vício, para o autor, 

o luxo, que pode se tornar uma ameaça à criança que está em processo de formação.  

 

Em primeiro lugar, a ideia de uma necessidade natural e conhecida da criança 
afasta-a de uma operação misteriosa. 
[...] Logo eles esquecem o que disseram, mas não esquecem o que ouviram. 
Palavras marotas preparam os costumes libertinos; o lacaio patife faz a cri-
ança debochada, e o segredo de um garante o do outro. (ROUSSEAU, 2004, 
p. 297). 

 

1.3.1 “Sofia ou a mulher” – semelhanças e diferenças entre os dois sexos 

 

Quando Rousseau se refere a Sofia, indica que ela deve ter um tratamento 

igual ao tratamento dado a Emílio. No entanto, para que sejam preservadas suas ca-

racterísticas de menina, deve-se ter atenção à condição de sexo frágil que a mulher 

carrega consigo desde a infância. Mas a força deve ser o princípio que rege os dois 

sexos. O que obviamente já pressupõe dominado e dominador, o fraco e o forte, o 

senhor e o escravo.  

Sofia deve ser mulher como Emílio é homem. Ou seja, para Rousseau a me-

nina-mulher deve adquirir os mesmos atributos morais e físicos que Emílio. Não que 

isso signifique igualdade entre os sexos, mas que Rousseau entende que a natureza 

dos dois sexos pertence à espécie e é única. Portanto, em tudo que dependa do sexo, 

“a mulher e o homem têm semelhanças e diferenças” (ROUSSEAU, 2004) que, podem 

ser entendidas pela anatomia, mas influir sobre a moral. 

Para Rousseau (2004), o princípio que deve reger os dois sexos é a força. Um 

deve ser ativo e forte, o outro passivo e fraco; é preciso necessariamente que um 

queira e possa; basta que o outro resista pouco, diz ele. Portanto, um princípio que 

deve ser estabelecido para que a natureza siga seu curso e o destino de Sofia seja 

feito de acordo para o que ela foi destinada. 

A lei da natureza exige que alguns pressupostos sejam cultivados ou que o ser 

humano faça valer. Assim, o filósofo vai formulando as consequências da constituição 

dos sexos, que acontecem quando a natureza é contrariada. 
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Entende-se que a primeira delas é, nesse sentido, que a mulher foi feita espe-

cialmente para agradar o homem; se sua natureza é ser subjugada e agradar ao ho-

mem, ela não deve contrariar sua natureza. Aliás, é importante preserva a natureza 

feminina para que o haja equilíbrio entre os dois sexos. (ROUSSEAU, 2004). 

 

Como não ver que, havendo uma tão grande desigualdade de condição, se a 
reserva não impusesse a um a moderação que a natureza impõe ao outro, 
disso logo resultaria a ruína de ambos e o gênero humano pereceria pelos 
meios estabelecidos para conservá-lo? Com a facilidade que a mulher tem 
de mexer com o sentido dos homens e de despertar no fundo de seus cora-
ções o resto de um temperamento quase extinto, se houvesse algum infeliz 
lugar na terra em que a filosofia tivesse introduzido esse costume, sobre tudo 
nos países quentes, onde nascem mais mulheres do que homens, tiranizado 
por elas acabariam sendo suas vítimas e ver-se-iam todos arrastados para a 
morte sem que pudesses defender-se. (ROUSSEAU, 2004, p. 517). 

 

Esse autor atribui à criação divina esse destino natural no qual o homem deve 

seguir sua condição de liberdade. Por isso, pela força o homem controlará os impul-

sos, as paixões e desejos de sua fêmea, quer ela compartilhe ou não com seus dese-

jos do homem. 

Outra consequência seria a de que “o mais forte seja aparentemente o senhor, 

mas dependa de fato do mais fraco” (ROUSSEAU, 2004, p. 519); e isso por que pre-

pondera a invariável lei da natureza e que os dois sexos devem observar. O espírito 

da mulher neste ponto corresponde à sua constituição. 

Sobre a educação do homem e da mulher Rousseau é direto ao dizer que di-

ante das diferenças que os dois são constituídos, tanto quanto ao caráter ou quanto 

ao temperamento, “não devem ter a mesma educação”. (ROUSSEAU, 2004, p. 527). 

Para que a formação da mulher convenha com a formação que o homem possui.  

A modernidade seguiu os ensinamentos da natureza, isto é, as recomendações 

prescritas por Rousseau, e criou uma educação própria para as meninas e para os 

meninos. Consequentemente, preservou instintos e costumes naturais que provocam 

a separação entre os dois e sustentam processos de exclusão e dominação, levando 

as crianças a aprenderem que é natural o homem impor sua dominação sobre a mu-

lher, por exemplo.  

Existe uma diversidade de opiniões sobre os costumes, no entanto, Rousseau 

está firme na posição que seus primeiros destinatários Emílio e Sofia, devem seguir 

os costumes que este lhes recomenda e, que consequentemente a natureza impôs 

para que os seres humanos sigam.  
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 Os costumes e a educação estariam sobre a responsabilidade das mulheres. 

E quando as mulheres possuem ou são constituídas como boas mães, estão, assim, 

seguindo fielmente a lei da natureza, pois da “boa constituição das mães depende em 

primeiro lugar a boa constituição das crianças; do cuidado das mulheres depende a 

primeira educação dos homens”. (ROUSSEAU, 2004, p. 527). Sem negar a diferença 

que existe entre ambos os sexos e que devem ser, cuidadosamente preservadas e 

ensinadas às crianças, à Sófia. 

 Assim, para Rousseau (2004) toda educação das mulheres deve ser relativa à 

dos homens. Conservando, no entanto, a natureza de cada um, é o que o autor con-

sidera com a boa educação. Por isso questiona os tratados de educação que ofere-

cem parlatórios inúteis e pedantes sobre os quiméricos deveres da criança.  

Rousseau (2004) pretende contrapor os tratados que não abonam a parte mais 

importante e mais difícil de toda educação, qual seja, a crise que serve de passagem 

da infância para a condição de homem. (ROUSSEAU, 2004). 

 

Agradar-lhes, ser-lhes útil, fazer-se amar e honrar por eles, educa-los quando 
jovens, cuidar deles quando grandes, aconselhá-los consolá-los, tornar suas 
vidas agradáveis e dóceis: eis os deveres da mulher em todos os tempos e o 
que lhes deve ser ensinado desde a infância. (ROUSSEAU, 2004, p. 527). 

 

E estes ensinamentos, o pensador coloca como princípios que devem ser ob-

servados e seguidos fielmente, como condição para a felicidade das crianças. Isso 

significa que uma boa infância deve percorrer estes caminhos de uma educação que 

segue, sem titubear, as leis da natureza e a ela se submete.  

Desse modo, a ênfase do filósofo à idade natural da vida ou de humanidade 

pré-formada explicita uma concepção que prende a infância sobre as amarras institu-

cionalizadas pela sociedade.  

É possível inferir que todo processo educativo deva combater a tendência ao 

despotismo infantil, temperando os desejos que deveriam ser atendidos e os que se-

riam contrariados. Portanto, o predecessor deve ter cautela no rigor com a criança, 

evitando o excesso e a compaixão, buscando o equilíbrio.  

Para Rousseau (2004), na educação da criança as etapas deveriam ser respei-

tadas, como ele escreve didaticamente em sua obra, para não se cometer o erro de 

fazer da criança um adulto em miniatura. Diferenciada fisicamente do adulto, a criança 
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possui características próprias, e o adulto parece se comportar de forma incoerente 

ao atender às necessidades infantis. 

Não obstante as recomendações rousseaunianas, ainda que pareça repetitivo 

é preciso ser dito que se faz necessário avançar na compreensão formulada sobre a 

infância e tirá-la dessa condição natural em que foi colocada no decorrer da história 

da infância. E que o próprio autor, sem modéstias, defende como verdadeira veemên-

cia argumentação filosófica.  

Se em nome da felicidade zelou-se por qualidades e desejos da criança, parece 

que não se considerou que ela se tornou condicionada à natureza como uma forma 

de fácil dominação. Se a mulher é faceira por condição, não significa que ela não 

mude de forma e de objetivo de acordo com suas intenções. (ROUSSEAU, 2004). 

Rousseau (2004) ressalta que se ordenem tais intenções pelas da natureza e a mulher 

terá a educação que lhe convém. O que clarifica a intenção de apresentar Sofia como 

modelo de mulher ideal que segue os ensinamentos para permanecer cada vez mais 

perto da natureza.  

Seguindo as afirmativas de Rousseau (2004) quando discorre que a mulher e 

o homem foram feitos um para o outro, mas sua mútua dependência não é igual; para 

este autor, a igualdade entre homem e mulher se revela em alguns aspectos próprios 

da natureza de cada um, no entanto, não pode-se desconsiderar a justaposição da 

razão do homem ante o sentimento da mulher.  

Considere-se nessa concepção de Rousseau, descrita no decorrer do texto, o 

mandamento da própria lei da natureza, e que a mulher e seus filhos devem seguir, 

colocando-se à mercê do julgamento do homem.  

A menina deve cuidar de sua boneca e arrumá-la, vesti-la, desvesti-la e procu-

rar enfeitar toda faceira sua boneca, na esperança que no futuro ela possa ser a sua 

boneca, quer dizer ela saída se enfeita para seu marido. E se algumas dessas crian-

ças devem ser obrigadas a ler, que seja primeiro o menino a passar por esta obriga-

ção, afinal, pergunta Rousseau: Onde está a necessidade de que uma menina saiba 

ler tão cedo? 

Para Rousseau (2004, p. 565), “o essencial é sermos o que a natureza nos fez”. 

Por isso os exercícios e hábitos devem ser cultivados nas crianças, pelas mães, sem 

excitação. E o processo de educação deve ser progressivo para que essas crianças 

tenham uma aprendizagem de acordo com seu crescimento. Por exemplo, na idade 
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certa a menina deve saber observar o que se passa no coração dos homens e, assim, 

cultivar as características que a distingue dos homens.  

Entre os diversos conselhos que Rousseau (2004) dá às mulheres, um deles é 

clássico e deve ser repetido para demarcar mais ainda seus ensinamentos, a saber: 

“Honrai vossa condição de mulher e em qualquer posição social que o céu vos tenha 

colocado serei sempre uma mulher de bem. O essencial é sermos o que a natureza 

nos fez”. (ROUSSEAU, 2004, p. 564). E assim Sofia deve ser educada.  

Considerando a demarcação do pensador às etapas da vida, pode-se dizer 

que, entre suas contribuições, esta persistiu por muito tempo como orientação inapa-

gável para o mundo da educação. E muitos educadores tinham as etapas como o 

tempo correto para aplicar os ensinamentos à criança. No entanto, na contemporanei-

dade esta demarcação já não possui tanta relevância.  

Ao fazer referência às contribuições originais que Rousseau deixa para a soci-

edade, em o Emílio ou Da Educação, talvez resida nessa sua obsessão pelo desliga-

mento da alma infantil, em suas especificidades, em suas etapas constitutivas, aquilo 

que seria o movimento harmonioso da natureza em desenvolvimento. (BOTO, 2002). 

Foram as experiências que levaram o filósofo a afirmar que o desconhecimento 

da criança que se educava era mínimo, quase insignificante. E a afirmação tem muita 

validade se se considerar que todo o tratamento que se deu à criança resultou de 

experimentos pedagógicos. Em seu livro Projet pour l’ éducation de Monsieur de Saint-

Marie, esta necessidade já fica delineada. Assim, pode-se entender “que a educação 

moderna é pensada para formar a criança civilizada”. (BOTO, 2002, p. 53). 

 

1.4 A história da infância contada por Philippe Ariès (1914-1984) 

 

Ariès nasceu em Blois, a 21 de julho de 1914 e morreu em Paris em 8 de feve-

reiro de 1984. Foi um importante historiador em sua época e, ainda hoje, é referência 

para muitos pesquisadores do tema família e da infância. 
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Quadro de Rembrandt, 1668 – A Família de Tito. 

  

Em seu trabalho mais referendado, “A História Social da Criança e da Família”, 

no qual ele toma como períodos privilegiados para análise, o fim do século XVII e o 

início do século XVIII, e segue duas vias norteadoras, a saber: o primeiro faz a verifi-

cação de que existe uma carência do sentido de infância, enquanto estágio importante 

no desenvolvimento da criança e, assim, abre possibilidades para uma interpretação 

das sociedades do Ocidente.  

Na segunda via, Ariès mostra que esta maneira de definição da infância como 

um período diferente da vida adulta, possibilitou a análise do novo lugar assumido 

pela criança e pela família nas sociedades modernas. Assim, o autor demonstra que 

o surgimento de um sentimento pela infância vinculou-se à emergente percepção do 

infantil na própria modernidade.  

Nesse sentido, a Igreja católica contribuiu, antes do rigor da identidade mo-

derna, para que se firmasse a idade das crianças através da “inscrição do nascimento 

nos registros paroquiais” (ARIÈS, 1978, p. 30), imposta aos párocos da França, por 

Francisco I, contrariando os costumes da época. Firmando-se aos poucos a noção de 

idade. (ARIÈS, 1978). 

 O novo sentimento da família para com a infância é refletido em suas novas 

relações com a criança, por exemplo, pela preocupação da família em registrar sua 

história, pois “as pessoas sentiam a necessidade de dar à vida familiar uma história, 

datando-a. Essa curiosa preocupação em datar não aparecia apenas nos retratos, 

mas também nos objetos e na mobília”. (ARIÈS, 1978, p. 32).  
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Pieter Brueghel (1525-1567), Jogos de crianças, 1560. 

 

A pintura de Pieter Brueghel ilustra a vida das crianças no século XVII, com 

seus jogos e suas brincadeiras. 

Como escreve Ariès (1978), as idades da vida eram como uma forma comum 

de descoberta e percepção da biologia humana. E essas percepções vão traçando 

uma infância que começa a ser contada no nascimento e termina aos 7 anos.46  

 

As idades correspondem aos planetas em número de 7. A primeira idade é a 
infância que planta os dentes, e essa idade começa quando a criança nasce 
e dura até os sete anos, e nessa idade aquilo que nasce é chamado de enfant 
(criança), que quer dizer não falante, pois nessa idade a pessoa não pode 
falar bem, nem formar perfeitamente suas palavras, pois ainda não tem seus 
dentes bem ordenados nem firmes, como dizem Isidoro e Constantino. 
(ARIÈS, 1978, p. 36). 

 

A partir dessa idade a criança seria inserida na vida adulta e vista como subs-

tituível, como ser produtivo, mão de obra útil à sociedade e à economia familiar, pois, 

legalmente, podia fazer as tarefas semelhantes a dos pais. 

A importância que a idade adquiriu – ou as idades da vida – são demonstradas 

em escritos da Idade Média e compõem a história da infância dos séculos XVI e XVII. 

“Só se saía da infância ao se sair da dependência, ou ao menos, dos graus mais 

baixos da dependência”. (ARIÈS, 1987, p. 42).  

Essa limitação da idade tornaria a criança facilmente mensurável, embora no 

cotidiano as crianças e os adultos estivessem reunidos. Aos poucos, nessas reuniões 

                                                 
46 Ver ARIÈS, 1978. 
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a ideia do “sentimento moderno da infância” (ARIÈS, 1987, p. 56) vai se fortalecendo 

através da iconografia leiga47.  

 

Salientamos aqui apenas o fato de que a criança se tornou uma das perso-
nagens mais frequentes dessas pinturas anedóticas: a criança com sua famí-
lia; a criança com seus companheiros de jogos, muitas vezes adultos; a cri-
ança na multidão, mas “ressaltada” no colo de sua mãe ou segura pela mão, 
ou brincando, ou ainda urinando; a criança no meio do povo assistindo aos 
milagres ou martírios, ouvindo prédicas, acompanhando os ritos litúrgicos, as 
apresentações ou as circuncisões; a criança aprendiz de ourives, de um pin-
tor etc.; ou a criança na escola, um tema frequente e antigo, que remontava 
o século XIV e que não mais deixaria de inspirar as cenas de gênero até o 
século XIX. (ARIÈS, 1978, p. 55). 

 

Obviamente, não podemos precisar um tempo cronológico para o surgimento 

da infância. É mais acertado dizer que esse surgimento teve seu crescente no decor-

rer dos séculos XIII ao XVII. Este último proporcionou uma evolução do tema da pri-

meira infância, principalmente através da arte, como citado antes; e também o tema 

da religiosidade foi recorrente nesse cenário. 

 

A descoberta da infância começou sem dúvida no século XIII, e sua evolução 
pode ser acompanhada na história da arte e na iconografia dos séculos XV e 
XVI. Mas os sinais de seu desenvolvimento tornaram-se particularmente nu-
merosos e significativos a partir do fim do século XVI e durante o século XVII. 
(ARIÈS, 1978, p. 65).  

 

Ariès (1978) conta que essa construção histórica da infância, na qual a criança 

surge em cena, deu-se de forma muito lenta e que somente no convívio com os adul-

tos ela podia ser reconhecida. 

O historiador focaliza sua pesquisa nos séculos XII a XVII, e, considerando as 

transformações históricas, vê diferentes conotações no imaginário social, cultural, po-

lítico e econômico da época.  

Ariès (1978) mostra como a sociedade voltou-se para olhar a educação da cri-

ança no decorrer do século XV. Prova disso é que os colégios tornaram-se instrumen-

tos para a educação da infância e da juventude em geral. Passaram a ser uma insti-

tuição essencial na sociedade da época, um local destinado à formação com uma “lei 

diferente da que governava os adultos”.48 (ARIÈS, 1978, p. 171).  

 

                                                 
47 Ver a título de ilustração da infância do sec. XVI, o quando de Pieter Brueghel, intitulado Jogos de 

crianças, na página anterior.  
48  O colégio se torna uma instituição essencial na sociedade, instruindo gerações do Ancien Regime. 
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Jean Honoré Fragonard. A educação faz tudo.49 

 

 

No entanto, a educação nos séculos XVI e XVII, de acordo com Ariès (1978) 

submetia a infância à responsabilidade moral dos mestres, caracterizando assim o 

sistema escolar como um sistema estruturado e apoiado no sentimento de uma infân-

cia frágil. Esta situação se liga à hipótese que será apresentada posteriormente no 

decorrer do capítulo, pois se acredita que tal fragilidade decorre da construção que se 

fez da infância ao longo de nossa história.  

Para Ariès (1978, p. 163), sobre a infância é possível confirmar que a “preocu-

pação era sempre a de fazer dessas crianças pessoas honradas e probas, e homens 

racionais”. Esta preocupação centra-se na e a partir da família, que, aliás, tornou-se 

mais sensível ao fenômeno da infância nos anos seguintes do século XVII. (ARIÈS, 

1978, p. 163). 

Conforme conta o autor, no século XVII a criança começa a ocupar um lugar 

privilegiado na sociedade e o berço familiar surge como o lugar por excelência para 

esta aparição da criança.  

A família e a sociedade deveriam se organizar em torno da criança e tendo-a 

presente em seus espaços. Mas a escola (école) também teve um papel marcante 

                                                 
49  Jean-Honoré Fragonard – A educação faz tudo. Grasse, 1732 – Paris, 1806. O quadro ilustra a 

educação da época. A cena situada em um interior rústico, com espigas de milho penduradas para 
secar, mostra uma jovem vista por trás, acocorada, exercitando dois cães fraldiqueiros para divertir 
várias crianças. O cão maior tem um chapéu negro de abas largas, o outro, com um pano vermelho 
à guisa de manta, sustenta uma longa planta de milho entre as patas. Disponível em: 
<http://masp.art.br/servicoeducativo/assessoriaaoprofessor-set08.php>. Acesso em: 7 março 2014. 

http://masp.art.br/servicoeducativo/assessoriaaoprofessor-set08.php
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enquanto instituição, exercendo de certa forma uma função demográfica na socie-

dade.  

A história da infância também pode ser contada a partir das instituições, espe-

cialmente os colégios que se tornaram institutos de ensino, onde a regra de disciplina 

e a vigilância e enquadramento da juventude completavam o ensino na época, isto é, 

dos séculos XIII a XVII. Era conveniente formar as crianças na disciplina estrita.  

 

No século XIII, os colégios eram asilos para estudantes pobres, fundados por 
doadores. Os bolsistas aí viviam em comunidades, segundo estatutos que se 
inspiravam em regras monásticas. Não se ensinava nos colégios.  
(...) Finalmente, todo o ensino das artes passou a ser ministrado nos colégios, 
que forneciam o modelo das grandes instituições escolares do século XV ao 
XVII. (ARIÈS, 1978, p. 169). 
 

 A infância começa a ocupar seu lugar na sociedade, e a escola passa a contri-
buir para o sentimento das idades da infância.   
 

 
O colégio tornou-se então um instrumento para a educação da infância e da 
juventude em geral. 
Nessa época, no século XV e sobretudo no XVI, o colégio modificou e ampliou 
ser recrutamento. (Ibidem, ibidem, p.170). 

 

Pode-se considerar que o modelo de educador veio das fundações monásticas 

do século XIII, dos Dominicanos e franciscanos em particular, sem a clausura e a 

reclusão, ou outro costume do cenobita. 

 

Graças a esse modo de vida a juventude foi separada do resto da sociedade, 
que continuava fiel à mistura das idades, dos sexos, e das condições sociais. 
Esta era a situação ao longo do século XIV. (Ibidem, p. 170). 
Nessa mesma época, no século XV e, sobretudo no século XVI, o colégio 
modificou e ampliou seu recrutamento. (Ibidem, p.171). 

 

Ainda Ariès (1978) ressalta que a infância era prolongada até quase toda a 

duração do ciclo escolar, levando as famílias a respeitarem um ciclo escolar e as cri-

anças a se separarem da liberdade do adulto. Era explícita a ideia de dependência da 

infância pelo adulto. 

 

Só se saía da infância ao se sair da dependência, ou, ao menos dos graus 
mais baixos de dependência. Essa é a razão pela qual as palavras ligadas à 
infância iriam subsistir para designar familiarmente, na língua falada, os ho-
mens de baixa condição, cuja submissão aos outros continuava a ser total: 
por exemplo, os lacaios, os auxiliares e os soldados. (ARIÈS, 1978 p. 42). 
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Além das instituições, outro grupo que poderia contar a história da infância 

seriam os educadores e moralistas. Estes últimos ocupavam funções governamen-

tais.  

 Segundo Ariès (1978) a criança bem educada seria preservada das rudezas e 

da imoralidade, que se tornariam traços específicos das camadas populares e dos 

moleques. Hábitos que no início eram “hábitos infantis”, isto é, “hábitos das crianças 

bem educadas”, se tornaram “hábitos da elite do século XIX, e, pouco a pouco, do 

homem moderno”. (Ariès,1978, p.185). Por esse motivo, é compreensível e aceitável 

que o objetivo da escola fosse educar a infância e não delimitar as idades, pois dizer 

que 

 

Um menino estava em idade de ir para a escola não significava necessaria-
mente que se tratava de uma criança, pois essa idade poderia ser conside-
rada também como um limite além do qual o indivíduo tinha poucas possibili-
dades de sucesso. (ARIÈS, 1978, p. 187). 

  

As pesquisas de Philippe Ariès possibilitam afirmar que os interesses da soci-

edade dos séculos XVI e XVII direcionaram os rumos da trajetória da infância, influ-

enciando fortemente as épocas posteriores, como que indicando o surgimento de uma 

nova concepção. 

Ariès (1978, p. 191) mostra que, ao fomentar esta concepção, as instituições 

de ensino a partir do século XV passam a se dedicar inteiramente à “educação e à 

formação da juventude inspirando-se em elementos da psicologia”, criando também 

métodos disciplinadores, seguindo o modelo da “disciplina eclesiástica ou religiosa”. 

(ARIÈS, 1978, p. 191).50 

Ao mesmo tempo em que os educadores seguem o modelo disciplinar dos mos-

teiros, fazem com que o colégio torne-se então, “um instrumento para a educação da 

infância e da juventude em geral”. (ARIÈS, 1978, p. 170-171). 

Considerando que a escola tivesse o objetivo claro de educar as crianças, é 

inegável que através dos moralistas e educadores do século XVII, ela teve um papel 

preponderante na delimitação da idade da infância. (ARIÈS, 1978). 

   

                                                 
50  Como descreve Ariès (1978), a disciplina rigida (como viu-se também com os povos antigos) se 

torna uma característica dos colégios modernos e, também um anuncio dos estabelecimentos 

secundários modernos.  
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Apesar da persistência dos traços arcaicos, a disciplina daria ao colégio do 
Ancien Regime um caráter moderno que já anunciava nossos estabelecimen-
tos secundários contemporâneos. Essa disciplina não se traduzia apenas por 
uma melhor vigilância interna, mas tenderia impor às famílias o respeito pelo 
ciclo escolar integral. (ARIÈS, 1978, p. 191). 

 

Esse caráter fez (e faz ainda hoje) realmente da instituição educativa um ins-

trumento de controle que atendesse aos anseios da sociedade.  

A criança modifica o sentimento das famílias em todas as classes sociais e 

passa a ocupar um espaço privilegiado na sociedade, comprovando o crescimento 

desse interesse novo e especial pela infância, um interesse que se revela na conside-

ração e no respeito por este sujeito. 

O movimento de recorrer aos estudos de Ariès sobre a criança é válido porque, 

através dele, é possível demonstrar a demarcação histórica da idade da criança. Isto 

é, mostrar por este recorte como a própria história evidencia tal predestinação.  

Uma instituição que ocupa um papel fundamental nesta delimitação da idade 

da criança é a escola. Como instituição, ela exerceu um papel preponderante sobre a 

sociedade dos séculos XV, XVI e XVII e, ao mesmo tempo ajudou a criar uma popu-

lação escolarizada, fomentando assim o sentido de uma particularidade infantil.  

A escolarização significou, nesse sentido, uma evolução da sociedade e, ao 

mesmo tempo, carregou consigo um grupo de revolucionários, numa referência direta 

aos homens detentores da autoridade, da razão e do saber, que acompanharam a 

história destes séculos levando muito a sério seu papel de responsáveis pela educa-

ção. (ARIÈS, 1978). 

 “Foram eles, como dissemos que compreenderam a particularidade da infância 

e a importância tanto moral como social da educação, da formação metódica das cri-

anças em instituições, adaptadas a essa finalidade”. (ARIÈS, 1978, p. 193). 

Acredita-se que estes educadores consideravam a criança como responsável 

direto por modificar o sentimento das classes sociais. Prova disso é que exerceram 

sobre a “opinião pública uma influência com que nenhum grupo de legisladores, cléri-

gos ou intelectuais poderia ter sonhado no passado”. (ARIÈS, 1978, p. 193). Com 

esses educadores o sentimento da infância encontra sua expressão maior.  
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Dois meninos jogando. Bilboquê Belmiro de Almeida.51 

 

Embora, e isto não se pode deixar de dizer, muitos destes educadores foram 

responsáveis também por limitar a uma única classe social o privilégio do ensino longo 

e clássico, e condenar o povo a um ensino inferior, exclusivamente prático. (ARIÈS, 

1978). 

Então, a infância também foi vítima dos interesses comerciais e industriais, que 

influenciavam os responsáveis pela educação da época. Essa exclusão facilitou e le-

vou a um crescimento da mão de obra infantil na indústria têxtil. A criança, nessa 

sociedade industrial, não estaria tão liberta das garras do adulto. 

Recorrendo-se aos relatos históricos de Philippe Ariès, é plausível mostrar a 

evidência de desconhecimento e de pouca importância às infâncias. Desconheci-

mento que foi reforçado pelos olhares de uma educação natural da própria filosofia, 

da história, da psicologia e da sociologia.  

Na mesma direção Barbosa e Magalhães (2008) apresentam críticas, apon-

tando as falhas nas políticas públicas que o poder público adota no atendimento da 

infância e que, segundo estes autores, são indícios de exclusão em todos os sentidos, 

quer seja: familiar, moral ou econômico. 

Esses autores, também, atentam para a mudança de responsabilidades sobre 

os menores e pobres, pois, agora, o cuidado com essas crianças excluídas já não 

                                                 
51  A pintura de Almeida – Cerro, MG, 1858 – Paris, França, 1935. Mostra a infância que data o século 

XX. Disponível em: <http://masp.art.br/masp2010/acervo_detalheobra.php?id=987>. Acesso em: 7 
de março 2014. 

http://masp.art.br/masp2010/acervo_detalheobra.php?id=987
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seria mais por conta das instituições filantrópicas e sim do poder público – provas de 

que representam verdadeiramente um novo entendimento sobre o fenômeno infância. 

Assim, a tese de Ariès de que o sentimento da infância na idade média era 

ausente procede. E o novo lugar assumido pela criança e a família na sociedade traz 

consigo mudanças significativas para todos. 

A ausência do sentimento da infância detectado por Ariès (1978) fica mais evi-

dente com o tratamento dado à criança da época: os altos índices de mortalidade e 

de práticas de infanticídio; as crianças eram jogadas fora e substituídas por outras 

sem sentimentos, na intenção de conseguir um espécime melhor, mais saudável, mais 

forte que correspondesse às expectativas dos pais e de uma sociedade que estava 

organizada em torno dessa perspectiva utilitária da infância.  

Segundo esse mesmo historiador, o amor materno praticamente não existia, 

enquanto referência afetiva. E a família tinha uma função social e não sentimental. O 

conselho dado pela mulher de um relator a outra que perdera seu filho: “Antes que 

eles possam te causar muitos problemas tu terás perdido a metade, e quem sabe 

todos”. (ARIÈS, 1973, p. 57). Em outra passagem Montaigne (apud idem, ibidem, p. 

57) relata: “perdi dois ou três filhos pequenos, não sem tristeza, mas sem desespero”. 

O sentimento de indiferença com relação à infância era superado quando as 

crianças sadias, superando a mortalidade, podiam ser mantidas para suprir a neces-

sidade de auxílio ao adulto.  

A sociedade dos séculos XVI e XVII também pode ser caracterizada pela en-

trega da criança à outra família para educá-la, podendo voltar aos 7 anos, caso so-

brevivesse. Idade ideal, portanto, para ser inserida no mundo do trabalho, principal-

mente ajudando a família. 

Muitos dos acontecimentos chegaram a nós através da iconografia da família, 

no século XVIII, que se opõem basicamente às representações presentes na socie-

dade medieval.  

A centralidade na infância atende ao surgimento do sentimento da infância e, 

por conseguinte, da evolução desse sentimento da família. Esse sentimento, por sua 

vez, é o reflexo das novas relações internas com a criança, e não mais de fora da 

casa, como era a infância medieval dos aprendizes.  

No surgimento da escola, a definição de idade específica para que a criança 

ingresse não seria o fator determinante, mas indicaria uma divisão de classes, quer 
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dizer, os filhos dos burgueses deveriam ser educados de forma distinta das classes 

populares.  

 

A criança bem educada seria preservada das rudezas da imoralidade, que se 
tornariam traços específicos das camadas populares e dos moleques. Na 
França, essa criança bem educada seria o pequeno – burguês. Na Inglaterra, 
ela se tornaria o gentleman, tipo social desconhecido antes do século XIX, e 
que seria criado por uma aristocracia ameaçada graças às public schools, 
como uma defesa contra o avanço democrático. (ARIÈS, 1973, p. 185). 

 

É propício registrar que essas divisões de classes prosperam nas escolas. Os 

hábitos infantis, ensinados inicialmente às crianças bem educadas e, posteriormente, 

à elite burguesa do século XIX, também se tornaram os hábitos do homem moderno.  

Para Ariès (1973), a particularidade histórica da infância pode ser verificada 

exatamente através das iconografias sagradas e profanas de vários países da Europa 

entre os séculos XV e XVI. Esta época também é evidenciada pela mudança no estilo 

das artes plásticas, prenúncio dessa institucionalização social da infância.  

Com efeito, a institucionalização52 da infância no início da modernidade não 

pode ser negada nem, simploriamente, reduzida a um único fator. Considerando como 

um processo complexo, onde vigoraram as representações sobre a criança, a estru-

turação sobre o cotidiano, seu modo de vida e as organizações que a sociedade o 

sentimento em relação a criança se intensificaram no meio da família e – por que não 

– na sociedade. 

Não seria exagero dizer que Ariès, através de suas investigações, abriu um 

novo caminho à pesquisa sobre a infância. Ao mesmo tempo, também, apresentou 

outras categorias, de certa forma, reveladoras para se entender melhor o objeto in-

fância. Entre estas categorias estão a descoberta, a invenção, a sensibilidade e a 

natureza. 

Em seus escritos, Ariès (1987) afirma que até o século XVII a arte medieval 

não conhecia a infância ou não sabia como representá-la; mesmo a partir de uma 

perspectiva moderna, custa acreditar que esta ausência teria sua causa na falta de 

trato ou a incapacidade de lidar com a criança.  

                                                 
52  A institucionalização tem no colégio e sua disciplina estrita, o protótipo moderno. O colégio torna-se 

um instrumento para a educação da infância e da juventude em geral. (1987, p. 171).  
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Nesse sentido, seria mais conveniente pensar que na sociedade do século 

XVII, realmente não havia espaço para a infância, pois a representação que se fazia 

da infância, através da pintura, estava presa ao domínio do adulto. 

 

Uma miniatura otôniana do século XII nos dá uma impressionante ideia da 
deformação que o artista submetia os corpos das crianças e que parece 
alheio a nossos sentimentos e nossa intuição. O tema é a cena do evangelho 
em que Jesus pede que as crianças se aproximem dele. E o texto em latim é 
claro: parvuli. No entanto, ele pinta oito homens em miniaturas ao redor de 
Jesus, sem nenhum traço de criança, pois, eles teriam sido simplesmente 
reduzidos. Somente seu tamanho os distinguem dos adultos. (ARIÈS, 1987, 
p. 2). 

 

Através da arte, guardadas as devidas proporções, pode-se chegar a uma fiel 

e realista representação da criança ou a uma idealização da infância, retratadas na 

beleza e harmonia, peculiaridade da arte grega. 

Existia um sentimento sobre a infância; no entanto, era um sentimento que 

pode ser considerado como superficial pela criança, sentimento chamado de papari-

cação, que era reservado a ela em seus primeiros anos de vida, enquanto ainda era 

uma coisinha engraçadinha. “As pessoas se divertiam com a criança pequena como 

com um animalzinho, um macaquinho impudico”. (ARIÈS, 1987 apud STRÖHER; 

KREMER, 200, p. 3). E a derradeira descoberta da infância, segundo Ariès (ARIÈS, 

1987 apud STRÖHER; KREMER), se daria somente na modernidade, através da fa-

mília burguesa e com a criação da escola. 

O trabalho de Ariès continua a ser divulgado e referenciado entre diversos es-

tudiosos que estão preocupados com este objeto, a infância. Não obstante as críticas 

de que a infância é um campo originado pela “pesquisa de um único historiador” (BEL-

LINGHAM, 1988, p. 347 apud CORAZZA, 2002). 

A representação que se fez da infância, é acompanhada pela fragilidade da 

história sobre esta mesma infância, pois, como não se tinha um conhecimento apro-

fundando sobre a infância, dificilmente se saberia dar-lhe um tratamento adequado. 

Isso leva à conclusão de que nos primórdios da modernidade não se tinha grande 

interesse com a imagem da infância. 
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1.5 Modos de compreender: o filosófico e o literário 

 

 O Ferdydurke de Witold Gombrowicz serve de exemplo para se pensar sobre 

a infância que vivia à sombra do biopoder. A literatura de Gombrowicz possibilita ver 

elementos para uma filosofia da infância e pensar a infância como conceito. 

Em Ferdydurke, o adulto que é transformado em estudante do primário desco-

bre liberdades novas e pueris ao cometer transgressões e confessar um desejo inde-

coroso. (SONTAG, 2006, p. 6 apud GOMBROWICZ, 2006).  

A infância começa aos 30 anos para Ferdydurke.53 (Eu tenho 30 anos! Trinta 

anos!). Esse personagem, que não aparece na história do olhar literário de Witold 

Gombrowicz, representa a definição do autor de que “contradizer é a necessidade 

suprema da arte de hoje”. (HOFFMAN, 2000, s/p.). E um de seus objetivos em Fer-

dydurke é perfurar a ideia de essência ou totalidade de qualquer espécie, incluindo a 

totalidade da forma artística. (HOFFMAN, 2000).54 

Siga-se o relato do romance de Gombrowicz (2006): 
 

Józio Kowalski, escritor de trinta anos, é arrastado de volta para o colégio por 
Pimko, um professor obcecado com a ideia da juventude, com a desculpa de 
que “seus escritos são por demais infantis”; ele também é retirado de sua 
casa e levado à residência dos Lejeune, que será sua hostfamily, e que o 
veem como um jovem de maneiras antigas, inadequado à sociedade mo-
derna, opondo Józio à filha adolescente, Zuta, que incorpora o “estilo mo-
derno” com maestria. No colégio, ele encontra o estudante Mientus, cujo 
grande objetivo é deixar a cidade e morar no campo, para encontrar um jovem 
camponês com quem travar as mais inocentes relações de amizade. Após 
grandes desentendimentos com os Lejeune, Józio e Mientus fogem juntos 
para o campo, onde acabam hospedados na casa de sua tia – a qual, como 
todos os outros, o toma por uma criança; lá Mientus acaba por encontrar exa-
tamente o que procurava, na criadagem da casa. Mais desentendimentos, e 
Józio termina por fugir outra vez, desta vez na companhia de sua prima, com 
quem promete se casar. (Eva Hoffman in The New York Times, 2000). 

 

Ferdydurke é a história grotesca de um homem que se torna uma criança e 

quando os outros começam a tratá-lo como um Ferdydurke, ele revela a grande ima-

turidade da humanidade. 

                                                 
53  Ferdydurke é o segundo livro de Witold Gombrowicz publicado em 1937, aos 30 de idade. 

“Ferdydurke” é definido no início de 1930 em Varsóvia, em uma mansão no campo polonês. Ele 
representa uma sátira de três ambientes: a escola, a burguesia e a aristocracia rural. 

54  Ver HOFFMAN, 2000. Disponível em: 

<https://www.nytimes.com/books/00/12/10/reviews/001210.10hoffmat.html>. Acesso em: 3 jun. 
2013. 
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Certa manhã, Joey, um imaturo de trinta e poucos anos, acorda no corpo de 

um estudante adolescente. Todo mundo o trata como um novato, facilmente infantili-

zado e ridicularizado.  

 

Na terça-feira, acordei naquela hora inanimada e indistinta quando a noite se 
acabou, mas o dia ainda não amanheceu por completo. Ao acordar repenti-
namente, quis pegar um táxi para a estação ferroviária, pois tive a impressão 
que estava de partida – e foi somente no minuto seguinte que, com grande 
pesar, me dei conta que não havia nenhum trem na estação à minha espera 
e que a minha hora ainda não soara. Permaneci deitado na penumbra, o 
corpo tomado por um temor insuportável que me comprimia a alma, e a alma, 
por sua vez, comprimia meu corpo a ponto de cada uma de suas fibras, por 
menores que fossem, se contraírem na expectativa de que nada iria aconte-
cer, nada iria mudar, nada de novo sucederia e, mesmo no caso de que al-
guma coisa acontecesse, esse fato resultaria em nada e mais nada. Era o 
pavor da não existência, o terror de extinção, o medo da ilusão – um grito 
biológico de todas as células do meu corpo diante da desintegração interior, 
quando tudo se rompe e se transforma em pó. (GOMBROWICZ, 2006, p. 19). 

 

O homem que se torna uma criança, descrito na literatura de Gombrowicz, é 

um ser neutro, de “rosto sem expressão, como se tivessem costurados, lavados e 

passados a ferro, e nos quais via o reflexo do meu rosto” (GOMBROWICZ, 2006, p. 

72), mostrando o poder da imagem que pode confrontar o pavor da não existência, 

como um corpo que grita diante “daqueles espelhos que deformam a imagem”. (GO-

MBROWICZ, 2006, p. 72). 

Na descrição do colégio de Pimko, a criança imatura deve expressar-se através 

de determinados comportamentos e, consequentemente, tornar-se uma persona, 

termo que significa na origem máscara (AGAMBEN, 2010), o que lhe garante um pa-

pel e identidade social, do lado de fora, para outros.  

Para Agamben (2010), a luta para ser reconhecido é, portanto, a luta por uma 

máscara, que por sua vez, coincide com a “personalidade” que a sociedade reconhece 

a cada indivíduo. E que tem sentido em vista do outro que me reconhece, que reco-

nhece minha importância. 

A persona também em Ferdydurke se apresenta muito mais definida e precisa 

do que ele está em seu íntimo, no eu. Possivelmente, porque Ferdydurke ameaça 

desmascarar a grande imaturidade da humanidade. Imaturidade que, aliás, é o grande 

segredo a ser mostrado, mesmo que de forma desproporcional, como desafio ao ho-

mem de máscara, usando de uma clara provocação de Ferdydurke, como se ele fosse 

realmente o que parece ser. Pois o homem, no mais profundo de seu ser, depende da 
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sua imagem impressa na alma de outro homem, mesmo que a alma em questão seja 

a de um cretino. (GOMBROWICZ, 2006).  

Confronto difícil com a imagem, que representa o confronto consigo mesmo. 

Como se toda a realidade vivida pelo homem de máscara não fosse além da simplória 

“forma barata e simplificada de se esconder da realidade” (GOMBROWICZ, 2006, p. 

24) da qual ele também é vítima.  

É possível dizer que o homem do Ferdydurke é criado por outros e que seus 

criadores se criam através da imposição de formas, ou seja, através das formas de 

ser, que eles propuseram para si mesmos. Como descrito pelo efêmero narrador de 

Ferdydurke.  

 
- e que eu não era mais como fora antes! Foi então que tive um ataque 
de indignação. Ah, criar minha própria forma! Virar-me pelo avesso! Ex-
pressar-me! Se alguém tem que me formar, que seja eu mesmo e não 
outro! (GOMBROICZ, 2006, p.34). 

 

Quando Gombrowicz (2006) se decide mostrar que a imposição de formas in-

comodava o corpo que grita, ele apresenta o narrador imaturo, que é um tipo de nar-

rador honesto, ainda que mantenha em oculto muito de sua narrativa. A imaturidade 

torna-se para esse escritor o exílio. Um exílio no qual o sujeito pode deparar–se com 

a essência. Um exemplo desse sujeito que pretende mostrar sua essência está em 

Bartleby.  

Embora não haja espaço nesta pesquisa para desenvolver este personagem, 

é válido destacá-lo por ser uma figura literária que desperta a atenção para a condição 

do sujeito na sociedade. 

O que se encontra em Bartleby é o ato perfeito de uma escrita (Melville, 2007). 

Uma escrita, que para Agamben (1993, p. 33) se revela na “potência de não ser” ou 

impotência (adynamia) de Aristóteles. E que aqui coloca-se como uma indicação que 

ajude a entender, através da literatura, a essência do sujeito. 

Quando Agamben (1993, p. 35) se refere “à potência e à realidade”, enquanto 

distintas da realidade, cita Bartleby como exemplo de “potência de não ser” (dynamis 

me einai) ou então impotência (adynamia). 

Bartleby era um desses seres sobre os quais nada se pode dizer com certeza, 

exceto quando colhido nas fontes originais, que em seu caso, eram por demais exí-

guas. (MELVILLE, 2007).  
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Este personagem fazia seu ofício de escrivão de maneira espantosa. “Como se 

estivesse faminto de coisas para copiar, ele parecia deleitar-se com seus documen-

tos”. (MELVILLE, 2007, p. 26). Um certo dia, sem deixar sua privacidade, conservando 

sua singular voz suave e firme, decide: 

 

— “Preferia não fazê-lo”. 

 

Quando Bartleby decide e usa de sua liberdade para a negação, demonstra o 

que para Agamben (1993) é o ato perfeito de uma escrita que não provém de uma 

potência de escrever, mas de uma impotência que se vira para si própria e, desde 

modo, realiza-se a si como um ato puro, a que Aristóteles chama intelecto agente. 

Ele está decidido a não atender o pedido de seu patrão, formulado de acordo 

com o costume. O escrivão que se escondera por trás do biombo, decidira pela nega-

ção, mas não por insolência. “Era isso mesmo: sua decisão era irreversível”. (MEL-

VILLE, 2007, p. 31). 

Agamben (1993) ressalta que na tradição árabe o intelecto agente tem a forma 

de um anjo, cujo nome é Qalam, Penna, e cujo lugar é uma potência imperscrutável. 

Por esta tradição, a literatura mostra um sujeito que prefere não, e assim também 

revela a figura extrema deste anjo, que não escreve outra coisa do que a sua potência 

de não escrever. (AGAMBEN, 1993).  

O ser não é potência de um ato específico, mas o ser é que pode sua própria 

impotência. A literatura e o cinema tidos com a impotência do pensamento diante da 

filosofia, mostra sua capacidade de impotência. Agamben (1993) mostra o equívoco 

da aparente simetria entre “poder ser e poder não ser”, ao expor que é graças a esta 

potência de não pensar que o pensamento pode virar-se para si próprio (para sua 

própria potência) e ser, no seu auge, pensamento do pensamento.  

 

1.5.1 A escola e o aprisionamento da infância 

 

O que vemos tanto com a história de Bartleby quanto com a história de Fer-

dydurke contada por Gombrowicz é uma tentativa de questionamento sobre a condi-

ção do sujeito na sociedade. 
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Com a intensão de educar o sujeito, a escola cria métodos e práticas pedagó-

gicas. O questionamento que pode ser feito à escola é se ela possibilita ao sujeito 

(criança) mostrar sua essência. 

A história do Ferdydurke de Gombrowicz inicia quando um de seus persona-

gens, o professor Pimko, doutor em filosofia é arrastado de volta para o colégio. Ele é 

obcecado pela juventude, com a desculpa de que “seus escritos são por demais in-

fantis”; ele também é retirado de sua casa e levado à residência dos Lejeuneca, que 

será sua hostfamily, e que o veem como um jovem de maneiras antigas, inadequado 

à sociedade moderna, opondo Józio à filha adolescente, Zuta, que incorpora o “estilo 

moderno” com maestria.  

Gombrowicz (2006) abre as portas da escola do diretor Piórkowski para narrar 

sua história. Trata-se de “um estabelecimento de ensino de primeiríssima qualidade”. 

(GOMBROWICZ, 2006, p. 39), onde este segundo encontra o estudante Mientus, cujo 

grande objetivo é deixar a cidade e morar no campo, local em que onde pretende 

encontrar um jovem camponês com quem trava as mais inocentes relações de ami-

zade. 

Sobre o olhar do professor Pimko, o personagem se torna pequenino e narra-

se assim: “minhas pernas se transformam em perninhas, as mãos em mãozinhas, 

minha persona em personazinha, a obra em obrazinha e o meu corpo em corpinho”. 

(GOMBROWICZ, 2006, p. 37). “O mundo todo se resumia a um professor. Era algo 

impossível! Ele estava sentado como imponência (porque estava lendo), enquanto eu 

estava sentado à toa”. (GOMBROWICZ, 2006, p. 36). 

Sabem aquela sensação de se apequenar dentro de alguém? (GOMBROWICZ, 

2006), pergunta o estudante pequenino. Pois esse sentimento parece decorrer dos 

decadentes métodos e práticas pedagógicas usados pela escola. E que no caso do 

estudante Mientus se transformam numa impossibilidade de o sujeito mostrar sua es-

sência. 

Primeiramente, a volta à escola confronta a urgência de “romper com a infância, 

tomar uma decisão e começar de novo”. (GOMBROWICZ, 2006, p. 30). Enquanto o 

personagem foge de si mesmo, ele descobre que “era preciso fazer alguma coisa”! E 

não continuar fugindo de si mesmo. A imaturidade é a porta para que o pirralho chorão 

no qual Pimko o transformou, seja abandonado e se torne o homem que era! 

 

Nenhum deles tem ideia própria e, se tivesse, eu me encarregaria de 
expulsá-lo imediatamente... a ele ou à sua ideia. Na verdade, eles 
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não passam de seres inofensivos que ensinam apenas aquilo que 
consta no programa. O senhor pode estar certo que são incapazes 
de pensar por si próprios. (GOMBROWICZ, 2006, p. 60). 
 

A mensagem que traz Ferdydurke é “deixar de agir como até então, cooptando 

e seduzindo os outros com a minha imaturidade e, ao contrário, fazer aflorar a minha 

maturidade” (Idem, ibidem, p. 30), no momento em que ele encontra-se com uma ca-

ricatura de uma escola. Neste cenário escolar o ridículo Professor Pimko tenta domi-

nar os impulsos púberes de seus alunos e seu desinteresse em seus estudos. Mas se 

dá conta de sua impotência diante dos alunos.  

 

“Não consigo, não consigo”. E esse penetrante “não consigo” se mul-
tiplicava, crescia e contagiava, a ponto de ecoarem sussurros: “Nós 
também não conseguimos”, e um sentimento geral de impotência co-
meçou a espalhar pela sala. O professor viu-se em um terrível im-
passe. A qualquer momento poderia ocorrer a explosão – de quê? – 
de impotência; a qualquer momento poderia irromper o grito selva-
gem de não-possibilidade e chegar aos ouvidos do diretor e do ins-
petor; a qualquer momento o prédio todo podia desabar, cobrindo a 
criança com os seus escombros, enquanto Galkiewicz não podia, 
não podia e não podia. (GOMBROWICZ, 2006, p. 68). 
 

A escola seria o melhor local de confronto do pequeno aluno com o grande 

professor, o que possibilitaria este último disfarçar sua impotência incutindo em seu 

aprendiz a adoração pelos grandes gênios.  

 

Sendo assim, nada mais restava a fazer a não ser ocupar-se do 
corpo pedagógico ou de seu próprio corpo. Por isso, os que não de-
dicavam atenção à contagem dos poucos fios de cabelos do Cada-
vérico e ao exame dos complexos nós dos cordões de seus sapatos 
contavam seus próprios cabelos ou tentavam torcer seus pescoços. 
(GOMBROWICZ, 2006, p. 70). 
 

O apequenamento a que foi submetido Joey, sob os olhares opressores do 

professor Pimko, revela-se no ato de fugir. O que não era apenas o de fugir da escola, 

mas principalmente o de fugir de si mesmo, ou daquela situação pavorosa da “não 

existência, o terror de extinção, o medo da ilusão”. (GOMBROWICZ, 2006, p. 19).  

Como fugir de algo que se é? Torna-se a pergunta existencial a ser respondida 

por Ferdydurke, essa criança que já foi adulto. Agora a criança está presa na escola, 

ou seria em seu apequenamento e, talvez por isso, não tenha consciência de sua 

realidade?  
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Um sonho? Uma aparição? “Será”? Pensei. Será possível que, finalmente, 
se trata de um menino normal? Nem de um rapaz nem de um adolescente, 
mas de um menino normal? Talvez através dele eu possa recuperar a possi-
bilidade perdida [...]” (GOMBROWICZ, 2006, p. 73). 

 

Recuperar a possibilidade perdida diante de uma sociedade burguesa exige 

não se deixar envolver pelos encantos da modernidade e sua linguagem, que é “uma 

linguagem própria e moderna” (GOMBROWICZ, 2006, p. 156), acreditando que esse 

“mundo todo só existe porque é sempre tarde demais para recuar” (idem, ibidem, p. 

163), e mudar as consequências das atitudes modernas.  

Em Gombrowicz (2006, p. 72) fica explícito que não se pode “fugir de algo que 

se é”. Pois o confronto consigo compromete o sujeito e sua realidade. O aluno da 

escola do professor Pimko é formado segundo os costumes da modernidade, dei-

xando surgir sua inocência, sem espaço para que ele seja mais do que a escola lhe 

proporciona ser.  

Explicitamente a impotência do sujeito é colocada em cena, quando na escola 

de Pimko aparece a colegial que se comporta exatamente como uma burguesa. En-

tão, “ela me ignorou como convém a uma estudante moderna, percebendo muito bem 

o quanto apaixonado estava com seus encantos modernos”. (GOMBROWICZ, 2006, 

p. 140). 

Joey se apaixona por uma estudante moderna, a filha Youngblood, que des-

preza a sua maneira fora de moda de expressar seu amor por ela. Joey, ao espioná-

la pelo buraco da fechadura, busca comprometer sua beleza e seu estilo. No entanto, 

sem sucesso. 

Gombrowicz (2006) apresenta Joey como quem encontra-se próximo de uma 

família burguesa, os Youngbloods, a própria encarnação de modas modernistas, 

como esportes, higiene, e o esnobismo de manter-se como a moda. Essas tendências 

foram inspiradas pelo estilo de vida americano, isto é, na sociedade moderna. 

Para Gombrowicz (2006, p. 74), está mais do que explícito que o “problema da 

inocência” voltaria à cena quando eles não estivessem sobre os olhares do professor, 

o adulto maduro. Porque como os alunos poderiam deixar de ser artificiais, se sempre 

formam tratados como artificiais, e consequentemente, o autor mostra que a “terrível 

impotência pairava no ar sufocante, a realidade ia se transformando em ideias”. (GO-

MBROWICZ, 2006, p. 75). 

Assim, através das aventuras de Joey que terminam em uma mansão, onde 

ele deve enfrentar os costumes arcaicos de uma família nobre latifundiária, a literatura 
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descreve através da reflexão filosófica de Ferdydurke um modo de compreender e 

pensar na infância que já estava à sombra do biopoder. 

O modo distinto de compreender a infância está na mensagem que traz Fer-

dydurke, que Gombrowicz expõe: imagine um bardo adulto e maduro debruçado sobre 

a folha de papel, criando uma obra...  

 
Enquanto isso, postou-se atrás dele um adolescente, ou um ser qualquer, 
semi – inteligente e semi – esclarecido, ou então uma jovem ou uma pessoa 
com alma mediana ou algum tipo de criatura mais jovem, menor e menos 
esclarecida – e eis que essa criatura, aquele adolescente, aquele jovem ou 
aquele semi-inteligente ou qualquer outro filho oculto da semicultura atira-se 
sobre a sua alma, puxa-a para baixo, amassa-a com suas patas e, abra-
çando-a e sorvendo-a rejuvenesce com a sua juventude, temperando-a com 
sua imaturidade e prepara-a à sua moda, trazendo-a ao seu nível – ah, para 
seus braços! Mas o criador, em vez de confrontar o intruso, finge que não o 
vê e – que coisa mais louca! – acha que pode evitar a violência fingindo não 
ser violentado. (GOMBROWICZ, 2006, p. 114). 

 

A dependência que o adulto tem da criança ou de seres de níveis inferiores de 

desenvolvimento põe à mostra a fragilidade humana, o medo de confrontar-se consigo 

mesmo. Diante do medo, talvez a melhor atitude fosse mesmo ao contrário, fazer aflo-

rar a imaturidade. 

O homem precisa ser astucioso e trazer consigo a honestidade de pensamento, 

além de uma inteligência aguçada para poder se salvar dessa rigidez exterior. Além 

desse esforço, dar um salto para além das contradições que a sociedade o impele a 

confrontar.  

Como dito acima, Agamben (1993) apresenta Bartleby como exemplo de po-

tência de não ser ou impotência. As exíguas fontes literárias também descrevem a 

revelação que este personagem faz à humanidade sua decisão contundente, que o 

leva a afirmar, com tom suave, que preferia não fazê-lo. 

Tanto o escrivão vorás, Bartleby, quanto o narrador imaturo, Ferdydurke, tra-

zem uma mensagem: deixar de agir! Eles decidem usar de sua liberdade para a ne-

gação. 

A criança na qual se transforma Ferdydurke é, literalmente, a história grotesca 

que o homem maduro conta sobre a infância. O Ferdydurke de Witold Gombrowicz é 

a criança que revela a grande imaturidade da humanidade.  

Acredita-se serem necessárias a astúcia e a honestidade de pensamento para 

questionar a situação de apequenamento, para usar o termo de Gombrowicz, a que 
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foi submetida a infância. Por isso, sobrepõem-se aqui o olhar literário e o filosófico às 

reflexões feitas, quando estes compreendem a infância livre da sombra do biopoder. 

A contribuição de uma leitura sobre os olhares da filosofia e da literatura con-

tribuem também com a escola, pois ela é a instituição, por excelência, que promove a 

educação desse sujeito (criança), como já enunciei anteriormente. 

 

1.6 O tornar-se criança em Nietzsche  

 

     O que me as sustou tanto em meu sonho que acordei? (Ni-
etzsche).  

 

Educar é, por excelência, um ato de transformação que se desencadeia em um 

processo no qual a linguagem ocupa um papel preponderante. Por isso no processo 

de educação, o compromisso de promover a transformação da consciência da pessoa 

(criança) deve ser a condição sine qua non para que de fato seja considerado como 

educativo.  

Tendo como fio condutor que é através da história da infância que se constrói 

a identidade da infância, aqui percorrer-se-á as indicações de Nietzsche considerando 

a linguagem como explicitação da infância.  

Isso é feito partir da hipótese de que é possível, seguindo os passos de Benja-

min e Nietzsche, entender a infância não mais como uma questão cronológica e sim 

como um tema de linguagem. 

Nietzsche, no primeiro livro da obra Assim Falou Zaratustra, anuncia a morte 

de Deus bem como o super-homem (Übersmensch). Diante desse anúncio, o homem 

é quem será o criador dos valores, ao abandonar o tu deves para dizer eu quero. Pois 

“o homem é uma corda estendida entre o animal e o supra-homem” (NIETZSCHE, 

2010, p. 38), e isso com todas as outras coisas que não contribuem para que o homem 

se transforme.  

Zaratustra indica o caminho da superação através de parábolas. Mas ele não 

quer percorrer sozinho, por isso sai atrás de companheiros que, em vez de segui-lo, 

devem seguir a si mesmo e transformar-se no além do homem. 
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Mas somente a consciência pode delinear esse processo de transformação. 

Pois a consciência conhece a pessoa, essa corda sobre um abismo; travessia peri-

gosa, temerário caminhar. Zaratustra é um tipo que superou o animal e o homem que 

existe nele. (SOUSA, 2009). 

No épico livro de Nietzsche Assim falou Zaratustra,55 na passagem “Das Três 

Metamorfoses”, Zaratustra delineia a transformação da consciência humana através 

de três símbolos, dizendo: “Três metamorfoses, nomeio-vos do espírito: como o espí-

rito se torna camelo e o camelo, leão e o leão, por fim criança”. (NIETZSCHE, 2010, 

p. 51).  

Seguindo o que Nietzsche falou, traz-se aqui a necessidade de promover a 

transformação da consciência da pessoa num processo dialético em que a transfor-

mação da consciência educa e a educação se torna um ato de transformação. 

Educar é transformar, logo todo ato educativo que não promove a transforma-

ção da consciência da criança, não deveria ser considerado educativo. A educação 

deve ser entendida como um processo que é delineado pela consciência que, por sua 

vez, delineia a transformação de si. Uma autoeducação regida pela consciência. 

Esse processo pode ser demonstrado através da analogia da natureza (camelo 

e leão) que Nietzsche faz neste capítulo e que se entrelaça com o humano e nele tem 

a possibilidade de evolução. Pois permite uma nova compreensão da educação e do 

próprio humano, através de uma analogia que ajuda na compreensão da linguagem.  

Cabe, todavia, acrescentar outros aspectos importantes que no processo edu-

cativo inspiram uma possível filosofia da infância: o reconhecimento da criança como 

irredutível à visão de um adulto em miniatura e a afirmação de um presente da infân-

cia, que é a transformação da consciência e não, simplesmente, uma preparação para 

a vida adulta, uma mera capacitação para o futuro.  

Outra revelação desta analogia da natureza com o humano que pode ser ex-

traída advém da ideia nietzschiana de que o homem deve ser superado, devendo para 

tanto buscar a negação de si próprio, ou seja, ver-se como um mediador do conheci-

mento. 

                                                 
55  O livro narra as andanças e ensinamentos de um filósofo, que se autonomeou Zaratustra após a 

fundação do Zoroastrismo na antiga Pérsia. Para explorar muitas das ideias de Nietzsche, o livro 
usa uma forma poética e fictícia, frequentemente satirizando o Novo testamento. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Zaratustra
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Ao colocar em cena as metáforas nietzschianas do camelo (kamele)56 que re-

presenta o espírito do homem na sua época religiosa e gerida, conforme seu destino 

de animal de carga, submetido ao grande dragão, encontra-se submetido ao impera-

tivo do tu deves. 

O leão (Löwe) é o símbolo da emergência do espírito de rebeldia. Com a insu-

bordinação contra os valores tradicionais e contam as imposições morais e convenci-

onais, ele afirma-se através do eu quero, que enche Zaratustra de alegria como que 

anunciando que o super-homem está próximo, e ao mesmo tempo desperta o medo 

em todos os homens. Mas um medo que se revela na vontade de libertar-se do velho 

homem.  

A criança (Kind) é a representante da nova era que nasce. O tudo por fazer que 

se descortina numa nova situação, em um mundo novo que se lucrou do passado 

opressivo. – “Ele alcançará”!  

Em Nietzsche a criança não é entregue a uma mera vida, e, sim, à vida que diz 

respeito à subjetividade.  

O que na verdade é um alerta ao homem para se afastar do que mais o desu-

maniza. Nesse sentido, as fases físicas do desenvolvimento servem de medida para 

atingir os estágios de consciência. Para Nietzsche, o ser humano é um tornar-se, ou 

uma constante mudança, um fluxo contínuo, como disse Heráclito.  

Consideremos essa transformação/evolução57 iniciada com o camelo, um ani-

mal de carga. O camelo, mesmo após dias sem beber água, diante da ordem de seu 

dono, se ajoelha para carregar a sua eterna carga. Simbolicamente, revela-se a ten-

dência humana à confrontação com a dificuldade de viver livre do dever.  

O ser humano não tem alternativa a não ser a de submissão à vontade e de 

evocação do espírito que suporta o peso: “o que há de mais pesado”? Nesta transfor-

mação, pergunta o espírito, segundo Nietzsche, “para que eu tome sobre mim e minha 

força se alegre”? Aquele que se deixa desafiar, do ponto de vista ético, poderia res-

ponder:  

 

                                                 
56  A transformação do homem é simbolizada por estes três personagens: o camelo, o leão e a criança. 

Disponível em: <http://educaterra.terra.com.br/voltaire/artigos/nietzsche_ultimo2.htm>. Acesso em: 
5 maio 2013. 

57  A reflexão de Nietzsche reforça a concepção de que a educação se constitui, a partir de uma 

construção prolongada e complexa em decorrência de uma serie de transformações qualitativas em 
que um estágio e precondição para um estagio posterior, e este envolve a superação do 
antecedente. (BENTES, 2009, p.44).   

http://educaterra.terra.com.br/voltaire/artigos/nietzsche_ultimo2.htm
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[...] humilhar-se, para magoar o próprio orgulho? Fazer brilhar a própria lou-
cura, para escarnecer da própria sabedoria?  
Ou será isto: apartar-se de nossa causa, quando ela celebra o seu triunfo? 
Subir para altos montes, a fim de tentar o tentador? 
Ou será isto: alimentar-se das borboletas e da erva do conhecimento e, por 
amor à verdade, padecer fome na alma? (NIETZSCHE, 2010, p. 51). 

 

É importante que se frise aqui, a título de manter-se focado na questão princi-

pal, que Nietzsche não traz uma moral, ele traz uma ética. E por isso a persistência 

da pergunta: O que há de mais pesado? 

“Ou será isto: estar enfermo e mandar embora os consoladores e ligar-se de 

amizade aos surdos, que não ouvem nunca o que queremos”? (NIETZSCHE, 2010, 

p. 51). 

A dureza da resposta ressoa como um peso ao ser humano, que sentirá as 

dores se estiver determinado a carregar seu fardo, isto é, ao descobrir o quanto as 

crenças de uma pura sabedoria são extremamente fugazes. Esta sabedoria deve ser 

ridicularizada e deixar nascer uma nova realidade, pois o que era o ponto de apoio de 

uma “boa educação” já não dá conta da verdade. 

Não há mais fundamento, ou melhor, fundamentos em um moralismo. O sofri-

mento de quem pensa que sabe, é descobrir que o conhecimento seguro, isto é, as 

verdades absolutas são relativas. 

Zaratustra traz questionamentos aos que acreditam no conhecimento seguro: 

se o que há de pesado não seria “entrar na água suja, se for a água da verdade, e 

não exortar de si nem as frias rãs nem os ardorosos sapos”. (NIETZSCHE, 2010, p. 

51). Quer dizer, determina-se a saber – trazer à consciência – que enfrentar esse mar 

de lama não tem nada de sábio, apenas ilusão. 

Nesse sentido, o caminho em busca da verdade, do novo, pode ser comparado 

ao de um pântano, cheio de desafios asquerosos, quer dizer, um caminho amedron-

tador, que nos leva a descobrir que a caminhada não teve progresso algum. O cami-

nho do saber sólido, saber traz segurança de onde pisar, por isso, seria mais seguro 

afirmar que não existem certezas, o caminho se faz caminhando, como diz o poeta.  

Para Nietzsche (2010), tanto o camelo quanto o homem de carga que carrega 

um fardo pesado, insuportável, chegarão ao ponto de tornar real sua fuga para o de-

serto. Tal como o educador que, ainda que se sinta solitário, sabe que deve ensinar o 

outro a questionar as verdades. E mostrar-lhe que buscar a verdade e carrega fardos 

de incerteza é como mergulhar na escura ignorância. Mas sua ignorância pode ser 
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fonte de luz, para o destemido que se decide sobre a ventura como um vento de por-

celana. 

Em outro ponto Nietzsche insiste para a ventura do conhecimento, que cada 

um deve enfrentar sozinho.  

 

Néscia é a minha ventura e falará necessidades: é ainda demasiado jovem – 
tende, pois, paciência com ela.  
Ferido estou pela minha ventura: que todos os sofredores me sejam médicos! 
(NIETZSCHE, 2010, p. 112). 
  

O aprendizado é um processo de paciência no qual é preciso esperar que o 

outro se desenvolva até que se transforme como se transforma a criança que desco-

bre e segue os novos caminhos, novos valores.  

A segunda analogia da natureza que Nietzsche faz é com o leão. Este animal 

representa, de um lado, um guerreiro nobre e, por outro lado, um assassino cruel. Sua 

nobreza se sustenta no anseio pela liberdade. 

Se alguém pergunta a uma criança o que ela deseja aprender, isso significaria 

liberdade? Nesse embate, Nietzsche revela o desejo do leão de criar sua própria li-

berdade, ainda que a condição para obtê-la seja mortífera. Mas esta não é uma tarefa 

que o leão pode executar. Por isso deve se remeter ao dragão essa árdua tarefa. 

“Procura, ali o seu derradeiro senhor: quer tornar-se lhe inimigo, bem como do 

seu derradeiro deus, quer lutar para vencer o dragão. Qual é o grande dragão, ao qual 

o espírito não quer mais chamar senhor nem deus?” (NIETZSCHE, 2010, p. 52). 

Para responder a essa pergunta é necessário saber quem é o grande dragão. 

Aquele que não quer questionar as verdades e, nem aprender que deve lutar pela sua 

própria liberdade, ou contra o tu deves. Mas, ele prefere preservar o eu quero. Em 

outras palavras, preservar a falsa moral, o espírito dos mandamentos, pois, pretende 

impor sua verdade sobre aquele que está em processo de aprendizagem. 

Nesse sentido, a tarefa educativa não é fácil, pois o grande dragão o tu deves 

barra o caminho lançando faíscas de ouro, impedindo também o esforço da criança 

que a ajuda na libertação e busca do espírito do leão que diz: “Eu quero”. (NIETZS-

CHE, 2010, p. 52).  

Todo aquele que tem certeza de sua supremacia (o dragão) porque acredita que 

possui a verdade única sobre todas as coisas, acredita também em um reino trans-

cendental das ideias absolutas que a humanidade apreende. Sua crença em um ser 
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transcendental interliga-se à verdade eterna, pois “Todo o valor das coisas resplende 

em mim”. (NIETZSCHE, 2010, p. 52). 

“O onisciente – o dragão – despreza outras opiniões”, no intuito claro de formar 

indivíduos míopes e disciplinados sem pensar a vida de forma ampla por estarem 

presos às minúcias de uma educação que não educa, somente ensina normas.  

Para ele, “não deve mais haver nenhum ‘Eu quero’! Assim fala o dragão”. Assim 

fala Zaratustra.  

 “Criar novos valores – isso também o leão ainda não pode fazer; mas criar para 

si a liberdade de novas criações – isso a pujança do leão pode fazer”. (NIETZSCHE, 

2010, p. 52). 

O leão representa a vontade de poder, ou a vontade de trazer o novo. Mas ele 

não é capaz de criar novos valores. Embora seu poder seja necessário para buscar a 

liberdade, pois ele compreende que agora não há a mão de Deus que tudo guia, ou o 

mundo das ideias absolutas que tudo fundamenta, é ele que deve tornar-se criança. 

Como a criança pode criar novos valores, indaga-se o filósofo. 

 “Mas dizei, meus irmãos, que poderá ainda fazer uma criança, que nem sequer 

pôde o leão? Por que o rapace leão precisa ainda tornar-se criança?”. (NIETZSCHE, 

2010, p. 53). 

Verdade! O que pode uma criança em uma escola, o que lhe é permitido ensinar-

aprender? Sua inocência possibilita um novo começo, um jogo, uma roda que gira por 

si mesma e possibilita novos valores. A criança é o sim onde a prática educativa é 

ministrada por sansões e proibições, onde vigora a educação do medo.  

A criança é a possibilidade real para que se promova a transformação da cons-

ciência como delineou Zaratustra, a criança é a escolha perfeita para esta transforma-

ção, pois desconhece a vida enquanto dragão, quer dizer, tudo que antecede sua 

existência. Ela está pronta para experiências de um mundo novo, inexplorado. Pois 

ela é a liberdade! 

Enquanto as outras formas de transformação da consciência, como o camelo e 

o leão, ainda estão presas ao passado e às suas crenças, ela vive um novo tempo, o 

kairós. O inquestionável agora é obsoleto, não existe a carga da culpa da perda, o 

que já a difere do espírito do camelo que questiona a validade e quer que eles perma-

neçam viáveis aos outros, como se fosse possível que outros fizessem a mesma ex-

periência que ele fez. 
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No entanto, após essas transformações o espírito do camelo está pronto para 

questionar a validade dessas crenças. Caso escape a seu crivo o espírito do leão 

deve destruí-los, para que se inicie um novo ciclo, com um espírito renovado, que é o 

espírito da criança.  

Desse modo, uma nova proposta educativa implica, primeiramente, libertar-se 

das amarras da moral e dos fardos que carregamos sem ter consciência do por que e 

para que servem. Eis a lição que devemos tirar do pensamento Nietzschiano antes de 

cairmos na decadência e assim percamos nossa humanidade. 

 

O homem é uma corda estendida entre o animal e o super-homem – uma 
corda sobre o abismo.  
O que há de grande, no homem, é ser ponte, e ser uma transição e um ocaso. 
(NIETZSCHE, 2010, p. 38). 

 

O educador pode simbolizar a corda estendida entre o animal e o super-ho-

mem, um homem-Deus, ensinar aos outros a serem fortes e, ao mesmo tempo dotado 

de fraquezas, e que pode autodestruir-se com ilusões e pensamentos torpes. O edu-

cador busca ter consciência de suas capacidades e fraquezas e que se disponha a 

aprender com o Zaratustra: eu vos ensino o super-homem. 

E nessa analogia ou nessa relação entre a natureza e o humano, no conflito de 

superação de si mesmo, de esquecer-se de si, o homem deve entender-se como esta 

corda sobre o abismo, pronto para mediar o conhecimento e possibilitar a transição. 

Isso tudo para ser a travessia dessa falta de sentido, para conviver com ela sem en-

tregar-se aos seus fracassos. O homem forte é aquele capaz do amor fati. Ele é ego-

ísta suficiente para não querer fazer mal aos outros: toma para si seus próprios desa-

fios. (SOUSA, 2009, p. 40).  

Reafirma Sousa (2009) sobre o forte, que lutará com quem toca o rebanho, isto 

é, com as instituições responsáveis por isso, com os responsáveis que não deixam o 

homem atravessar a corda que ele é: uma corda entre o animal e o além do homem. 

Zaratustra lembra que o homem é uma corda estendida entre o animal e o super-

homem – uma corda sobre o abismo. (NIETZSCHE, 2010, p. 38). O homem não é 

meta, ele é ponte. 

Pelos escritos de Ariès (1978) ficou demonstrado que a infância é uma criação 

histórica, portanto, foi concebida com uma visão da época que perdura ainda em hoje. 

As obras deste autor revelam que a ideia de infância estava ligada à ideia de depen-

dência. E a criança foi criada nessa moral do tu deves como uma lição de casa para 
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ser pura e obediente. Tratada na condição de incapaz, esta condição é experimentada 

ontologicamente pela criança na distância abissal entre o seu mundo e o mundo do 

adulto.  

Assim como Nietzsche não traz uma moral e sim uma ética, traz também a 

possibilidade ao homem de refletir sobre si mesmo, pois no confronto com a ética o 

homem vai ter que se encontrar consigo mesmo e tirar a erva daninha que encontra 

em seu caminho. E nesse caminho experimentar o espírito, isto é, a razão da infância. 
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2 A INFÂNCIA COMO EXPERIÊNCIA 

 

O tédio é o pássaro de sonho  
que choca os ovos da experiência.  

O menor sussurro nas folhagens o assusta.  
(W. Benjamin). 

 

A infância como experiência é um tema que ficou à margem das discussões 

sobre a infância. Como se a infância, na modernidade, vivesse aprisionada pela pró-

pria cultura. A figura que melhor expressa esse aprisionamento é o que Benjamin de-

nominou de cultura de vidro.  

A comparação de Benjamin com o quarto burguês dos anos oitenta, e a impres-

são que ele produz, se exprime na frase: “Não tens nada a fazer aqui”.  Os vestígios 

dessa cultura de vidro estão por todo lugar, e incutidos na mente do homem moderno.  

Sobre a arte de narrar, Benjamin mostra como ela está fadada ao esquecimento 

na modernidade e, consequentemente, marcando o fim da experiência. O que conduz 

à conclusão de que a experiência é o que morre quando morre a infância.  

Giogio Agamben, leitor de Walter Benjamin, indica a saída à infância, do labi-

rinto da cultura de vidro, o brincar e sua relação com o tempo. Pois, é na brincadeira 

que a criança transforma, recria e se expressa como linguagem. A brincadeira per-

passa a relação jogo e rito, quando se apresentam como operações que agem sobre 

os significantes. 

 

2.1 A educação da infância na cultura de vidro 

 

A infância naturalizada foi aprisionada naquilo que Benjamin (1994) denominou 

de cultura de vidro,58 isto é, uma cultura na qual nada se fixa e nem perdura, desvin-

culada da experiência. É o que demonstram os discursos proferidos pela ciência mo-

derna, sobre a infância no decorrer da história da cultura. 

                                                 
58  Esta denominação foi feita por Benjamin em seu texto Experiência e Pobreza, e será uma categoria 

usada nesta tese para enserir a reflexão sobre a infância neste capítulo.   
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Na modernidade, e mesmo antes, criaram-se representações da pessoa.59 Por-

que essa pessoa foi tratada como um tema passível de determinação cronológica e 

de mera importância.  

Essas representações foram elaboradas na história da infância e contadas por 

filósofos como Rousseau (2004), Comenius (2011), historiadores como Ariès (1978) 

e outros pensadores, que sobre ela também elaboraram uma representação, sem se 

dar conta (ou não?) da condição da infância em seu tempo. 

Nesse sentido, é verdadeiro também afirmar que a infância foi submetida à na-

turalização, como se se tivesse esquecido que só se conhece a infância porque antes 

fez-se uma representação dela. 

É nessa história da infância, e através da representação, que é colocada a vida 

nua ou mera vida (Benjamin chamou de bloss Leben,) e, através dela, pode-se expli-

car o que outrora se pretendia e se fez com a infância, justificando sua naturalização 

através de um discurso que parece fora da inteligibilidade60. A nova inteligibilidade 

inaugurada por Kant (SANTOS, 2010) mostra-se claramente no esforço de explicar os 

pressupostos da religião e do próprio idealismo que surge nessa esteira delineada e 

submetida à análise kantiana. Uma análise que se serve da psicologia para seguir 

seus princípios. 

Todo este movimento carrega consigo uma concepção de tempo que na idade 

moderna é concebido com uma laicização do tempo cristão retilíneo e irresistível, dis-

sociado, porém, de toda ideia de um fim. (AGAMBEN, 2008, p. 117). Este tempo tem 

suas raízes em um tempo histórico que foi apresentado como único e verdadeiro, o 

tempo cristão. Não se pode deixar de considerar que o ser humano é formado nesse 

tempo que estende suas raízes ao tempo histórico conhecido como o verdadeiro, o 

tempo cristão, o tempo que marca nossa história pessoal.  

Este acento na questão do tempo não pretende, porém, chegar a uma concep-

ção de abandono da história, mas antes chegar a uma “concepção mais autêntica da 

história”. (AGANBEM, 2008, p. 117). Em certo sentido nos libertarmos da ideia infan-

tilizada de história que aprendemos no jardim da infância. 

                                                 
59 Nesta capítulo, usar-se-á em muitos momentos o termo pessoa ao se fazer referência à infância.  
60  Ver AGAMBEN, 2010. 
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A posição de Agamben (2008, p. 59) a respeito da “ideia de uma infância como 

uma substância psíquica” pré-subjetiva, ultrapassa a discussão moderna, e obvia-

mente sobrepõe-se a Kant, pois é fruto da mesma concepção de tempo na qual fomos 

envolvidos desde sempre. 

Para Agamben (2010) a discussão moderna sobre essa substância psíquica 

revela-se como um mito, como aquela de um sujeito pré-linguístico onde a infância é 

linguagem, e inevitavelmente se presentifica como a origem da mesma infância. Como 

diz o autor, ao se referir aos avatar no moderno (vida biológica, a sexualidade, a in-

fância, a mulher, etc.) demonstrando a inegável simbiose entre política moderna e 

vida nua, que parece perder a inteligibilidade de vista.  

Essa simbiose se tematiza na contemporaneidade através da determinação do 

comportamento da pessoa na cultura de vidro, com fins de sacramentar a dominação 

soberana61 sobre a infância, e assim concretizar os planos de dominação.  

A falsidade desse discurso, no entanto, está no aprisionamento da vida da pes-

soa (infância), na cultura de vidro como forma de proteção para a mesma. Como já 

denunciara Benjamin (1998, s/p.), 

 

Pois o homem não se reduz à mera vida, nem sequer à singularidade de sua 
pessoa física. Quão pouco sagrado quanto seja o homem tão pouco o são os 
seus estados, a sua vida corpórea, vulnerável a outros homens. Por mais sa-
grado que seja o ser humano (ou de igual modo a vida que possui: a vida 
terrena, morte e posteridade), não são condições de sua vida corporal que 
seus semelhantes transformam em mera vida.  

 

No mesmo passo em que se entende que as condições de vida do ser humano 

não devem ser decompostas em mera vida, também não se pode aceitar que a política 

seja transformada em biopolítica, colocando sob seu julgo a vida da infância.  

É deste modo que a cultura de vidro se constitui, como uma cultura produtora 

de seus próprios recursos de aprisionamento, pois assim pode calcular a vida da in-

fância, tornando-a, nas palavras de Benjamin (1994), mais pobre em experiências co-

municáveis, e não mais ricos.  

Por outro lado, a infância abandonada a essa cultura de vidro, na qual a pessoa 

naturalizada buscava seu espaço, demonstrando a fragilidade do corpo humano, tão 

frágil quanto o corpo da criança indefesa. Agamben (2008) frisa que a expropriação 

da experiência nos tornou incapaz de fazer e transmitir experiências. 

                                                 
61 Idem, ibidem, p.119. 
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Na modernidade a pessoa foi arrancada de sua experiência, vivia à sombra da 

própria infância e podia ser vista, mas não tocada, pois o que estava em jogo era a 

forma de organização mais eficaz para assegurar o controle da vida nua.  

O legado teórico de Benjamin (1985) quando reflete sobre a experiência parece 

deixar pistas que ajudam a responder às diversas interrogações sobre a cultura de 

vidro. Como relata o próprio autor, somente quem entende o significado da experiên-

cia pode ser solidário aos homens que fizeram do novo uma coisa essencialmente 

sua, com lucidez e capacidade de renúncia. Ele escreve que 

 

A experiência era transmitida de pai para filho. O homem de nosso tempo 
perdeu o interesse por todo o universo e se deteve e se detém na parte. É 
estranha a relação do homem moderno com seu tempo, pois ele tem uma 
“desilusão radical com o século e ao mesmo tempo uma total fidelidade a 
esse século”. (BENJAMIN, 1985, p. 119). 

 

A árdua e obscura tarefa na contemporaneidade seria, então, reconstituir a gê-

nese dessa pessoa62 como sujeito em seus processos de subjetivação que outrora 

fizeram o indivíduo objetivar o eu enquanto condição para constitui-se como sujeito, 

oferecendo assim uma nova e temível instância ao poder soberano, do qual deseja-

riam libertar-se. É o “direito à vida”, como apontou Foucault (FOUCAULT,1976, p. 128 

apud AGAMBEN) em sua análise sobre as questões como o sexo, colocadas em de-

bate político. 

Para Agamben (2010) a reinvindicação da vida nua vai conduzir a uma primazia 

do privado sobre o público e das liberdades individuais sobre os deveres coletivos. 

Estão implantados, no Estado totalitário, o critério político decisivo e o local para as 

decisões soberanas. 

  

2.1.1 O direito à vida na cultura de vidro 

  

A produção do conhecimento, na cultura de vidro necessita de uma análise 

penetrante para entender os motivos que levaram Foucault a colocar sutilmente o 

sexo como tema de debate político: Afinal o que se pode ser além do corpo é exposto? 

                                                 
62  Nesta tese faz-se referência direta ao temo infância, para se distinguir do termo criança, pois tal 

definição não está explícita nos autores referidos. 



137 

 

Seria viável recorrer a Foucault para entender como na descoberta de um acon-

tecimento já determinado, se subtrai deste o “direito à vida” (FOUCAULT apud AGAM-

BEN, 2010, p. 118).  

O debate sobre o corpo expõe o processo que Foucault desenvolve para expli-

citar como se dá na luta de contrários, a produção do conhecimento, é só a ponta do 

iceberg a indicar a avalanche que produzirá a ação do soberano sobre o sujeito. 

O fato é que uma mesma reinvindicação da vida nua conduz, nas democracias 

burguesas, a sua primazia do privado sobre o público e das liberdades e das liberda-

des individuais sobre os deveres coletivos, e torna-se, ao contrário, nos Estados tota-

litários o critério político decisivo e o local por excelência das decisões soberanas.  

Em suma, é a vida biológica e suas necessidades, que assim podem ser medi-

das, que passam a determinar a relação das pessoas e tornam-se por toda parte o 

fato politicamente decisivo. Por este mesmo motivo também se justificam as relações 

de controle e dominação. Assim, a política já havia se transformado em biopolítica e 

fora destinada a cumprir seu papel de criar a forma de organização dos corpos.  

Porém, uma forma que assegurasse a organização dos corpos, o cuidado, o 

controle e o usufruto da vida nua. (2010). A política encontra-se entrelaçada com a 

vida de forma tão íntima que não possibilita aos seus participes analisar o modo como 

vivem. Por esse motivo, pode-se entender como disfarçadamente, a biopolítica vai 

converter-se em tanatopolítica, e porque ela decidirá no estado de exceção, quem 

deve viver e quem deve morrer.  

A decisão pela vida ou pela morte é um acontecimento já determinado, como 

mostrou Foucault, e como o próprio Agamben relembra através de acontecimentos 

como outrora nos campos de concentração, os quais se tornaram exposição dos cor-

pos nus. E, na modernidade o campo de exposição dos corpos transformados em 

mera vida. (AGAMBEN, 2010). 

A partir daí se inicia uma nova tarefa, que começou na escuridão, orientada 

pela ciência moderna, mas que precisa reconhecer que a “verdadeira ordem da expe-

riência começa por acender o lume” (AGAMBEN, 2008, p. 25); com este, em seguida, 

aclara o caminho, para o indivíduo que objetivou seu próprio eu, na tentativa de cons-

tituir-se como sujeito, e no mesmo ato inexplicável prender-se ao poder que lhe é 

externo, mas que o aprisiona e o controla. 

É o sujeito da filosofia moderna, ao qual já se fez referência, que concebe ex-

periência e conhecimento como duas esferas autônomas. (AGAMBEN, 2008).  



138 

 

No processo de objetivação do próprio eu e constituição do sujeito, quanto mais 

dispositivos63 são criados na tentativa inelutável de sujeição dos sujeitos às diretrizes 

do poder, melhor esses dispositivos se configuram. Na contemporaneidade o disposi-

tivo tem sempre uma função estratégica concreta e se inscreve sempre numa relação 

de poder. (AGAMBEN, 2009).  

O conceito de contemporaneidade é usado aqui por concordar com a definição 

de Agamben: contemporâneo é quem não se deixa cegar pelas luzes do século e 

consegue entrever nessas a parte da sombra, a sua íntima obscuridade. (AGAMBEN, 

2009). 

 Assim, ser contemporâneo, ao contrário do que se possa conjecturar, não se 

trata de determinações cronológicas em relação ao que deve perdurar no tempo pre-

sentes; é muito mais um alerta para que não se deixe cegar pelas luzes do século. 

Como afirmação de Adolf Loos, de que seja conveniente somente escrever aquelas 

pessoas capazes de entender-se na modernidade. 

 “Só escrevo para pessoas dotadas de uma sensibilidade moderna... Não es-

crevo para os nostálgicos ardentes do Renascimento ou do Rococo”. (BENJAMIN, 

1985, p. 116). 

As agudas indagações contemporâneas são oriundas dessa falta de sensibili-

dade moderna, destacada pelo artista. 

 

Tanto um pintor complexo como Paul Klee quanto um arquiteto programático 
como Loos rejeitam a imagem do homem tradicional, solene, nobre, adornado 
com as oferendas do passado, para dirigir-se ao contemporâneo nu, deitado 
como um recém-nascido nas fraldas sujas de nossa época. (BENJAMIN, 
1994, p. 116). 

  

A deferência à modernidade não significa tratar-se de um plano de resgate do 

passado, ou de lamentar as artes como a morte da narrativa.64 Trata-se justamente 

do contrário: admitir mediante essa crise condizente ao sujeito, que nossa capacidade 

de transmitir experiências possivelmente seja a única possibilidade de dar provas de 

nossa incapacidade. E ao mesmo tempo em que se dá prova, comprova-se ter cons-

ciência da situação.  

                                                 
63  Ver AGAMBEN, 2009. O autor considera que a palavra dispositivo seja um termo técnico decisivo 

na estratégia do pensamento de Foucault. 
64  Ver BENJAMIN, 1994. O primeiro indício da evolução que vai culminar com a morte da narrativa é 

o surgimento do romance no início do período moderno. 
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Afinal, esta incrível incapacidade de traduzir as experiências do cotidiano é in-

suportável ao homem contemporâneo. Para exemplificar melhor, arrisca-se apresen-

tar uma experiência educativa, usando um dispositivo que na psicanálise conceitua-

se de conversação. (MILLER, 2005 apud MRECH; RAHME, 2009).  

Quando Mrech e Rahme (2009) investigam exemplificam através do modo de 

trabalho de conversação com professores e crianças, denominado de transindividual, 

ora, segundo a expressão de Miller, isto que consiste em construções e consequên-

cias que respondem a uma reflexão entre pares, de uma forma mais espontânea e 

aberta a surpresas.  

Segundo as autoras, os efeitos do processo emergiam nas conversações, 

quando os professores se davam conta de que muitas de suas posturas perante as 

crianças eram eminentemente adultocêntricas.  

Na experiência de escuta, as autoras mostram que os professores têm suas 

decisões baseadas na sua reflexão adultocêntrica,65 sem considerar a possibilidade 

de diálogo com as crianças sobre as questões que ocorrem no cotidiano da escola.  

Observando este exemplo, é possível afirmar que, em certo sentido, os adultos 

passam a privilegiar a especificidade do olhar do seu próprio olhar diante da escola, 

tratado as crianças como bibelôs da cultura, como objetos de manipulação.  

Nas próprias afirmações de Benjamin (1994) sobre essa cultura de vidro, já 

está explicito que essa cultura não possui nenhuma preocupação com a interioridade 

e, seus discursos de efeitos insignificantes, consideram tudo como bibelôs sobre pra-

teleiras; esse discurso não teria sido usado com a infância, quando foi preciso mani-

pulá-la de forma impiedosa? 

Uma manipulação que coloca à pessoa (à infância) factível da perda de sua 

aura, isto é, a “figura singular que é composta de elementos espaciais e temporais: a 

aparição única de uma coisa distante, por mais perto que ela esteja” (BENJAMIN, 

1994, p. 170), tornando-se, então, vítima das transformações que a própria cultura lhe 

imprimiu, mesmo que os fatores sociais que condicionam o declínio da aura sejam 

circunstanciais: 

 

Fazer as coisas “ficarem mais próximas” é uma preocupação tão apaixonada 
das massas modernas como sua tendência a superar o caráter único de todos 

                                                 
65  Ver Mrech e Rahme (2009). 
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os fatos através de sua reprodutibilidade. Cada dia fica mais irresistível a pos-
sibilidade de prender o objeto, de tão perto quanto possível, na imagem ou, 
antes na sua cópia, na sua reprodução. (BENJAMIN, 1994, p. 170). 

 

A tentativa de aproximar as coisas inclui também a pessoa, comprovando que 

ela foi tratada como objeto e posteriormente retirada do invólucro, e assim a destruir 

de sua aura seria inevitável. A capacidade de captar o “semelhante no mundo” é tão 

aguda, que graças a reprodução ela consegue captá-lo até no “fenômeno único”. 

(BENJAMIN, 1994, p. 170). 

Não obstante a circunstancialidade destes fatores, fica evidente a impulsivi-

dade das massas de possuir o objeto, de objetificar o sujeito e prendê-la em uma 

redoma. Este parece ser o destino final da pessoa. Deixando mais evidente a dife-

rença entre a reprodução e a “imagem”. (BENJAMIN, 1994).  

Assim, coloca-se à mostra, mais uma vez, a sombra da infância, isto é, a infân-

cia que vivia à sombra do biopoder. É nessa intimidade que o problema da experiência 

se depara com o problema da linguagem.  

E nesse sentido a linguagem mantém a contemporaneidade da humanidade. 

Quero dizer que, pela relação linguagem e infância é possível estabelecer uma rela-

ção do narrador com o contemporâneo. Isto é, entrever nessa arte de narrar que está 

em extinção (BENJAMIN, 1994), como parte da sombra, a sua íntima obscuridade. 

(AGAMBEN, 2009). 

Em diferente estágio pode-se encontrar a narrativa. E nessa relação de fonte 

inesgotável, que conserva-se interligada por muito tempo e sem determinação crono-

lógica, existe um tempo do kairós como condição para que ela aconteça. Esse tempo 

do kairós, a que Benjamin faz referência, pode ser traduzido e entendido como o 

tempo do agora, o tempo presente. 

 

2.1.2 A Extinta Arte de Narrar 

 

O narrador – contrapondo ao contemporâneo – cultiva a capacidade de trocar 

experiências e, de forma artesanal, reconstruir a experiência como condição para nar-

rar na contemporaneidade. Este pode ser um exemplo que se desenvolva no processo 

de aprendizagem na infância. 
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É bem sabido que a narrativa pode ser caracterizada como a faculdade de in-

tercambiar experiências. No entanto, saber sobre isso não garante que se esteja pre-

servando essa arte de narrar. 

 O próprio Benjamin (1994), ao citar Nikolai Leskov como um exemplar narrador, 

se refere a um exemplo que se mostra cada vez mais raro. “Não significa trazê-lo mais 

perto de nós, e sim, pelo contrário, aumentar a distância que nos separa dele. Vistos 

de certa distância, os traços grandes e simples que caracterizam o narrador se des-

tacam nele”. (BENJAMIN, 1994, p. 197). 

Apresentado por Benjamin como um narrador nato, Nikolai Leskov traz as nar-

rativas mergulhadas em sua vida e, o senso prático é uma das características que 

podem ser atribuídas a ele. E se a narrativa definha é porque “a sabedoria – o lado 

épico da verdade – está em extinção”. (BENJAMIN, 1994, p. 201). Esta é uma das 

lições para a aprendizagem na infância.  

A ideia de narrar está em decadência, oxalá que o narrador contemporâneo 

possa ainda resgatar essa arte em um tempo no qual o apelo de “sua tarefa não con-

siste, precisamente, em trabalhar a matéria (prima das experiências) dos outros e as 

suas próprias de uma maneira sólida, útil e única”. (BENJAMIN, 1992, p. 56). 

O empecilho ao homem contemporâneo é que está abnegado das experiências 

e intimamente dedicado às coisas que ele possa abreviar, torná-las mais fácil de ma-

nipular, por isso dá mais importância à informação.  

Em posição distinta do educador contemporâneo está o narrador, que imprime 

na narrativa sua marca, quando faz a narrativa se agravar na memória de quem o 

escuta. 

 
O relato vindo de longe – quer de passagens estranhas, quer de outros tem-
pos através da tradição – dispunha de uma autoridade que lhe dava credibi-
lidade, mesmo quando não era verificado. A informação, contudo, tem que 
ser comprovada de imediato. (BENJAMIN, 1992, p. 34). 

 

O narrador, diferentemente do educador, pois ele é aquele que narra a sua 

própria dor, é quem tem o dom de poder contar sua própria vida. O que popularmente 

é dito como lição de vida é a dignidade do narrador contada por inteiro. 

Benjamin caracteriza o narrador como alguém que fielmente olha sem desviar 

“do relógio, em frente do qual desfila um cortejo de gentes: nesse cortejo a Morte tem 

sempre seu lugar, quer a abri-lo, quer como último e miserável retardatário” (BENJA-

MIN, 1992, p. 43).  
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Valendo-se dessa caracterização, típica do narrador, Agamben define o con-

temporâneo como aquele que “mantém fixo o olhar no seu tempo, para nele perceber 

não as luzes, mas o escuro”. (AGAMBEN, 2009, p. 62). 

O educador de hoje pode olhar para o contemporâneo e dele adquirir essa ha-

bilidade, para manter os olhos fixos no seu tempo e não descuidar-se de sua tarefa 

educativa. Não é possível deixar que no futuro se fale da extinta arte de educar. 

Traz-se aqui um breve relato retirado do primeiro narrador grego, Heródoto, 

para melhor exemplificar a narrativa e ajudar a entendê-la. Segundo Benjamin (0994), 

no capítulo XIV do terceiro livro de suas “Histórias encontramos um relato muito ins-

trutivo”. O relato trata do rei egípcio Psammenit.  

 

Quando o rei egípcio Psammenit foi derrotado e reduzido ao cativeiro pelo rei 
persa Cambises, este resolveu humilhar seu cativo. Deu ordens para que 
Psammenit fosse posto na rua em que passaria o cortejo triunfal dos persas. 
Organizou esse cortejo de modo que o prisioneiro pudesse ver sua filha de-
gradada à condição de criada, indo ao poço com um jarro para buscar água. 
Enquanto todos os egípcios se queixavam e lamentavam com esse espetá-
culo, Psammenit ficou silencioso e imóvel, com os olhos no chão; e, quando 
logo em seguida viu seu filho, caminhando no cortejo para ser executado, 
continuou imóvel. Mas, quando viu um dos seus servidores, um velho mise-
rável, na fila dos cativos, golpeou a cabeça com os punhos e mostrou os 
sinais do mais profundo desespero. (BENJAMIN, 1994, p. 203-204). 

 

Na atualidade é preciso estar atento a essa História e tirar o seguinte ensina-

mento da narrativa, segundo Benjamin. (BENJAMIN, 1994).  

Em primeiro lugar, saber a diferença entre o que é uma verdadeira narrativa e 

o que é uma informação. Em certo sentido, a narrativa é uma forma artesanal de co-

municação, para usar as próprias palavras do autor.  

A informação é novidade, imediatismo, e só no momento de sua novidade pos-

sui valor imediato, independentemente da quantidade de informações; ela é momen-

tânea, necessita de uma entrega total, e sem perda de tempo tem que explicar-se 

nele. 

A alusão que faz Montaigne à história do rei egípcio Psammenit acompanha 

uma pergunta retórica: Por que ele só se lamenta quando reconhece o seu servente? 

Sua resposta é que ele já estava tão cheio de tristeza, que uma gota a mais bastaria 

para derrubar as comportas.  

Essa é uma boa explicação. No entanto, não é a única e seria possível dizer 

que “o destino da família real não afeta o rei, porque é o seu próprio destino”. Ou 

“muitas coisas que não nos afetam na vida nos afetam no palco, e para o rei o criado 
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era apenas um ator” que representava na vida da realeza. Ou, ainda, dizer que: “as 

grandes dores são contidas, e só irrompem quando ocorre uma distensão. A visão 

desse servo foi essa distensão”. (BENJAMIN, 1994, p. 204). 

No entanto, em contraposição a Montaigne, o grande historiador Heródoto e 

considerado o educador dos povos antigos não demonstra estar preocupado em dar 

explicações, e sim em relatar de forma direta o ocorrido. Por isso, uma história como 

esta do antigo Egito ainda possibilita, após milênios, provocar espanto e reflexão. 

A comparação que Benjamin (1994) faz entre as formas narrativas de Mon-

taigne e do historiador Heródoto é propícia, pois ele vê semelhanças dessa história 

com a semente de trigo que durante milhares de anos ficaram fechadas hermetica-

mente nas câmaras das pirâmides, conservando até hoje suas forças germinativas. 

Desse modo, cabe ao educador olhar para o narrador e ter nele um aliado na 

constituição do sujeito, propiciando uma experiência positiva no processo de educa-

ção como sujeito da sua própria infância. 

Uma vez constituído na linguagem e através dela, o sujeito pode fazer parte 

dessa experiência. Apoia-se nesta ideia para se levar a cabo a hipótese apresentada 

inicialmente, porque o questionamento sobre a própria infância naturalizada tem es-

paço neste mundo da linguagem, nessa experiência transcendental, como classificou 

Agamben.66 

A infância depende da linguagem para dizer-se e deixar-se ser dita, porque ela 

é linguagem e não pode ser limitada pelo indizível. Uma infância limitada ao indizível 

não seria possível de ser pensada na história, e sim como fim. Dito de outro modo, 

sem infância não há história e sem história acontece o fracasso da experiência (Er-

fahrung) como o fim da arte de contar. 

A sombra da infância seria uma denúncia não explicitada em Benjamin, mas 

que deve ser dita. Interessa, em primeiro lugar, mostrar que a sombra da infância já 

era a própria infância e a experiência transmitida deve ser comum ao narrador e ao 

ouvinte, isto é, porque os dois participam da mesma cultura e podem ser construtores 

de uma experiência comum: a infância. 

O fracasso da experiência estaria interligado à perda da aura (fracasso ou 

perda), e o modo como essa interligação pode ser mostrada é através do que não se 

                                                 
66  Experiência, acolhendo a indicação do programa benjaminiano da “filosofia que vem”. É a de 

preparar o lugar lógico em que este germe possa atingir a maturação. (AGAMBEN, 2008). 
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pode dizer, ou do indizível, como, por exemplo, a infância que se ocultou ou naturali-

zou.  

Sendo a linguagem uma instância exclusiva do sujeito através da qual é possí-

vel entender este próprio sujeito, o caminho do inevitável confronto com a linguagem 

já possibilita esse entendimento. Pois nesse confronto consequentemente se desven-

dam os elementos que constituem o sujeito. Entre estes elementos destaca-se o 

tempo humano, que marca a história. 

Entender que a infância faz experiências com a linguagem é condição para 

entender a sombra da infância, e as pertinentes implicações que surgiram quando a 

criança foi impossibilitada de vivenciar a sua própria infância, no tempo humano, isto 

é, na história. 

Contrários a pensar essa infância naturalizada, Nietzsche e Benjamin repre-

sentam a evolução do pensamento sobre a infância, pois a entendem como uma ex-

periência de linguagem, como lembrança. Não se chega à essência. 

Em geral, esquece-se que o conhecimento sobre a infância é fruto de uma re-

presentação. A memória passa a ser refém do esquecimento, no sentido que dela 

depende resgatar os acontecimentos. 

Benjamin transforma suas memórias da própria infância em objeto de análise, 

uma análise que envolve a história e a sociedade em que viveu. Recorrendo às ima-

gens da infância, faz essa recordação para reconstituí-la através do pensamento. Re-

corre às suas lembranças da infância e não ao conteúdo, pois sabe que lembrar uma 

vida burguesa não é tão interessante para uma criança. 

Por isso o elogio de Benjamim a Marcel Proust, como quem não se deixa pren-

der por memórias do passado, isto é, não se faz refém do esquecimento, mas relem-

bra o passado e subtrai-o à contingência do tempo através de textos metafóricos. 

Como diz Benjamin (1994, p. 37),  

 

O importante, para o autor que rememora, não é o que ele viveu, mas o tecido 
de sua rememoração, o trabalho de Penélope da reminiscência. Ou seria pre-
ferível falar do trabalho de Penélope do esquecimento? A memória involun-
tária, de Proust, não está mais próxima do esquecimento que daquilo que em 
geral chamamos de reminiscência? (BENJAMIN, 1994, p. 37).  

 

O trabalho de Penélope da reminiscência torna-se o compromisso do narrador 

a cada nova manhã, na tentativa desesperada de continuar o mesmo sonho e evocar 

a imagem da infância. 
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A referência que Benjamin tem de Proust é exatamente de alguém que procu-

rou incansavelmente escrever e narrar de forma fiel as lembranças de sua infância. E 

nessa narrativa a infância deste narrador ocupa um papel preponderante. 

 

Proust, essa velha criança, profundamente fatigado, deixou-se cair no seio 
da natureza, não para sugar seu leite, mas para sonhar, embalado nas bati-
das de seu coração. É assim, em sua fraqueza, que precisamos vê-lo, para 
compreender a maneira feliz com que Jacques Rivière procurou interpretá-lo, 
a partir dessa fraqueza: “Marcel Proust morreu da mesma inexperiência que 
lhe permitiu escrever sua obra. (BENJAMIN, 1994, p. 47). 

 

A experiência de narrar, que aparentemente em Proust é inexperiência, busca 

involuntariamente na forma de imagens visuais as recordações do passado, que pode 

ser entendido como o tempo da infância. 

  

Mesmo as formações espontâneas da mémoire involontaire são ainda ima-
gens visuais, em grande parte isoladas, apesar do caráter enigmático da sua 
presença. Mas, justamente por isso, se quisermos captar com pleno conhe-
cimento de causa a vibração mais íntima dessa literatura, temos que mergu-
lhar numa camada especial dessa memória involuntária, a mais profunda, na 
qual os momentos da recordação anunciam-nos, não mais isoladamente, 
com imagens, mas desformes, não visuais, indefinidos e densos, um todo, 
como o peso da rede anuncia sua pesca ao pescador. (BENJAMIN, 1994, p. 
48-49). 

 

Invadir as memórias de Proust, este a quem Benjamin apresenta como um raro 

exemplo de narrador, torna-se um desafio trabalhoso tal qual o de Penélope da remi-

niscência, pois trata-se de captar primeiramente com “pleno conhecimento de causa 

a vibração mais íntima” (BENJAMIN, 1994, p. 37) da literatura de Proust. Pode-se 

considerar a ligação do passado através da memória, pois é através dela que Benja-

min – em Infância Berlinense: 1900 – considera ser possível o resgate do tempo pas-

sado ao mesmo tempo em que tece os sentimentos do tempo presente. 

 

2.1.3 Benjamin e as imagens da Infância Berlinense 

 

Os textos de Infância Berlinense: 1900, em sua última versão apresentados por 

Benjamim (são estes: Palavras prévias, Varandas, Panorama imperial; A coluna da 

vitória, O telefone; Caça às borboletas e outros), reúnem um conjunto de aforismos 

que sugerem uma inflexão de leituras, como citado nos comentários. 

O trajeto da infância benjaminiana é marcado de lembranças encobertas por 

imagens. O filósofo apresenta com uma intencionalidade documental, ou como se lê 
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em suas Palavras prévias, para a “irreversibilidade do tempo passado, não como qual-

quer coisa de causal e biográfico, mas sim de necessário e social”. (BENJAMIN,2013, 

p. 135). 

D’Angelo (2008) destaca que Infância em Berlim foi escrito em um contexto 

adverso, com uma crise econômica, desemprego, fome e, etc., e obviamente como 

sua família também foi atingida pela crise ele não podia mais contar com a ajuda dos 

pais. 

  

Em 1932, as condições de vida de um intelectual berlinense, judeu, pobre e 
de esquerda eram extremamente difíceis. Não obstante os reveses, a espon-
taneidade do olhar da criança ressurgiu com muita força neste conjunto de 
textos aparentemente mais próximos da literatura que da filosofia. (D’AN-
GELO, 2008, p. 92). 

 

As adversidades do contexto ficaram expressas no texto benjaminiano bem 

como seus sentimentos, que vão sendo revelados através de noções visualizadas, 

presentes na memória do autor. Assim, ele utiliza as imagens para esta construção, 

ou seja, realiza de forma preponderante a construção de um novo paradigma estético 

que ancora nas imagens de sua infância.  

Para D’Angelo (2008), as imagens de sua infância testemunham as condições 

de vida de um intelectual berlinense, judeu, pobre e de esquerda, mas que se serve 

da espontaneidade do olhar da criança para ressurgir através de seus textos.  

A autora nos fornece uma chave de leitura no primeiro parágrafo de Infância 

em Berlim de certa forma muito reveladora, como se pode ver a seguir: 

 

Saber orientar-se numa cidade não significa muito. No entanto, perder-se 
numa cidade, como alguém se perde numa floresta, requer instrução. Nesse 
caso, o nome das ruas deve soar para aquele que se perde como o estalar 
do graveto seco ao ser pisado, e as vielas do centro da cidade devem refletir 
as horas do dia tão nitidamente quanto um desfiladeiro. Essa arte aprendi 
tardiamente; ela tornou real o sonho cujos labirintos nos mata-borrões de 
meus cadernos foram os primeiros vestígios. (D’ANGELO, 2008, p. 92). 

 

Essa chave pode ajudar a compreender a necessidade da entrega no apren-

dizado de uma arte, de narrar, ainda que isso signifique o risco de se perder no texto, 

enquanto narra sua trajetória através da memória. Pois a memória que resgata o pas-

sado também tece os sentimentos do presente.  

O sentimento de falta de esperança parece ser fortalecido durante sua viagem 

pela Alemanha. Nas palavras do filósofo: estes dias o levaram “de novo ao fundo da 
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desesperança e a olhar para o fundo do abismo”. Benjamin, ao escrever a autobiogra-

fia,67 sente a sombra da morte projetada pelos nazistas. 

O mais instigante é que as tentativas de explicação deste processo não chegam 

a tal proximidade do tempo vivido que ele vai configurando através dos textos citados 

acima.  

Quando, por exemplo, Benjamin relata as lembranças da (sua) infância através 

dos vários subtextos, aparentemente sem conexão entre si, deixa as peças do quebra-

cabeça espalhadas pela casa. Isso se confirma em Varandas, quando ele descreve a 

imagem de um recém-nascido nos braços de uma mãe, que acompanha o filho por 

todos os ambientes da casa. E só no final do fragmento, coloca a peça-chave, reco-

nhece que as varandas mudaram menos68 desde a sua infância.  

Desse modo, o sentimento benjaminiano, revelado através de noções visuali-

zadas, demonstra que as memórias da própria infância já são objeto de análise, o que 

envolve sua história e a sociedade.  

Assim como em Proust, é a reminiscência que parece orientar os modos dessa 

tessitura que faz Benjamin. Ele recorre às suas lembranças da infância e não ao con-

teúdo, pois sabe que lembrar uma vida burguesa não é tão interessante para uma 

criança. A recordação tem fins de reconstituição através do pensamento.  

Embora de forma não tão aprofundada, Júnior e Landin (2008) também fazem 

uma análise destes textos de Benjamin, sobre Infância berlinense: 1900, referindo-se 

às lembranças da infância, e propõem uma epistemologia não conceitual, uma nova 

forma de apresentação do pensamento. Isto é, apresentam um pensamento constru-

ído através de noções visualizadas.  

Destarte, não restam dúvidas de que Benjamin olha para Proust ao buscar nas 

imagens da infância, perdidas no passado e por elas pretende iluminar seu presente. 

No entanto, de um modo infantil, ele brinca com as imagens e escreve sobre a brin-

cadeira. 

 

 

 

                                                 
67  Ver D’ANGELO (2008). A necessidade financeira levou Benjamin a vender partes do trabalho a 

algumas revistas, especialmente Frankfurter Zeitung e Vossicher Zeitung.  
68  Ver BENJAMIN, 2013. Fica clara a valorização da imagem na escrita de Benjamin e a ligação com 

seu Projeto de elaborar uma filosofia da história. 
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2.1.4 No Labirinto das Imagens da Infância 

 

Júnior e Landin (2008) acreditam que todo retorno à infância se transforma em 

um labirinto que prende a criança à sua história. Os autores acreditam que os símbo-

los vistos e relatados em Infância Berlinense: 1900 como, por exemplo, o busto de 

Lênin, seriam atualizados através da imagem e consequentemente remeteriam à ide-

ologia política.  

 

E que a revolução socialista, o partido, os camaradas e afins estariam sendo 
atualizados através da imagem de Lenin. Toda vez que ela é encontrada em 
um busto, um cartaz, ou uma foto, lá também estariam todas as ideias atua-
lizadas por ela. (JÚNIOR; LANDIN, 2008, p. 39). 

 

Júnior e Landin (2008) reforçam a configuração da infância de Benjamin atra-

vés dos acontecimentos que possibilitam também pensar essas imagens do pensa-

mento. 

Esta prática que tudo transforma desagua mais uma vez na linguagem, e por 

ela a pessoa se orienta, não tendo outra saída. A pessoa é obrigada a fazer uso da 

linguagem, e assim envolver-se nas dificuldades e até digressões que a própria lin-

guagem a submete.  

Estas dificuldades a que os autores se referem, o próprio Benjamin afirmou ao 

tratar da linguagem no texto a Linguagem em geral, onde ele afirma que  

 
No seio de toda concepção linguística prevalece o conflito entre o expresso 
e o exprimível e o não expresso e o não exprimível. Ao observar este conflito, 
vê-se na perspectiva do inexprimível, ao mesmo tempo, a última essência 
espiritual com a essência espiritual. (BENJAMIN, 1992, p. 184). 

 

Para Benjamin (1992), aquilo que se comunica na linguagem não pode ser li-

mitado de fora nem medido, ou seja, não há o controle sobre o que se comunica. O 

que está posto em questão por Benjamin é quanto mais profundo, ou seja, existente 

e real for o espírito, tanto mais ele é expresso e exprimível. Porém, uma linguagem 

que não é acessível ao outro não pode ser considerada como linguagem da comuni-

cação. (BENJAMIN, 1992).  

Nesse sentido, voltando a Benjamin, no referente ao uso da linguagem, vale 

frisar a ideia de Düttmann (1997), quando o mesmo procura no conceito inutilizável e 
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é transportado ao inutilizável da linguagem, entendendo que o uso da linguagem en-

volve o outro. Desse modo, seria impossível se falar de linguagem sem considerar 

que usá-la é estar exposto à alteridade, ao outro. E por isso,  

 

Uma linguagem inutilizável é sempre uma linguagem sem um outro: perma-
nece absolutamente singular e absorve toda a alteridade antes mesmo que o 
outro possa se mostrar. Se o outro não a pode usar, é porque ela se esquiva 
ao uso e é utilizável para os que a falam, não só para o outro que nunca a 
falou e nunca a falará. (DÜTTMANN, 1997, p. 51). 

 

Porém, na comunicação, há de se ter presente que esta linguagem não é a 

linguagem da comunicação. Usa-se a linguagem seguindo ou submetendo-se às mais 

rígidas e complexas regras, submetendo-se “à disciplina da comunicação”. (DÜTT-

MANN, 1997, p. 51). 

A linguagem inutilizável não teria função, por exemplo, no processo de educa-

ção da infância, não possibilitando uma experiência educativa significante para a cri-

ança. Apenas se transmitiria um conteúdo, nada mais que isso – obviamente obede-

cendo às regras da linguagem, mostrando assim que a perspectiva da linguagem da 

comunicabilidade estaria muito além de nossa intenção ou de nosso alcance. Seria 

conveniente entender, antes, que os precedentes de uma comunicabilidade já mos-

tram a impossibilidade do uso da linguagem inutilizável.  

A linguagem usada para comunicar e tornar-se experiência deveria ser a lin-

guagem da comunicabilidade. Desse modo, a linguagem auxiliaria na reflexão sobre 

a própria experiência do processo educativo da infância, visto que toda linguagem 

tem, por assim dizer, sua comensurabilidade, enquanto se reconhece, por outro lado, 

a sua infinitude exclusiva.  

Em um tempo sombrio em que essa modernidade vê a infância atravessada 

pela educação é preciso pensar a educação nesse movimento de um processo edu-

cativo consistente enquanto proposição fundamental para a infância, sem cair, toda-

via, no determinismo de colocar a infância à margem, por não saber brincar com ela.  
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2.2 Benjamin e o brinquedo 

 

No meu esconderijo,  
eu descobri o que há de verdade nisso.  

(Benjamin). 
 

Frisa-se que a partir de Walter Benjamin a infância deixa de ser entendida como 

uma questão cronológica e passa a ser uma questão de linguagem. No pensamento 

a infância (pessoa)69 não se submete mais ao controle de uma natureza, pois vai além 

de uma questão cronológica, passando a ser entendida como uma questão de lingua-

gem. 

A linguagem é então a essência espiritual das coisas. (BENJAMIN, 1992). A 

definição de Benjamin apoia as afirmações que são feitas posteriormente a respeito 

da linguagem que deve ser e que será comunicada. 

Entende-se que, muito mais do que definir um conceito de linguagem, Benjamin 

interroga-se sobre o que comunica a linguagem e a quem comunica.  

A resposta a tais perguntas não é dada de imediato. O que fica mais evidente 

é o esforço de ressignificar a linguagem que está posta como comunicação de conte-

údo. O pensador entende que a linguagem comunica a essência espiritual que lhe é 

própria, enquanto manifestação na própria linguagem.  

A partir dessa manifestação na linguagem, Benjamin (BENJAMIN, 1992, p. 

179) chega a afirmar que “todas as linguagens se comunicam a si mesmas”. O que 

nesse sentido o leva também a buscar o entendimento no qual a essência linguística 

das coisas é a sua linguagem. 

Porque a essência linguística das coisas é a comunicação do sujeito ou da 

coisa na própria linguagem. Por exemplo, a criança que ouve a voz da mãe e identifica 

pela essência que a mãe comunica, e não por saber que seja sua mãe que comunica 

linguagem com a criança. Mas somente ela é capaz de ressignificar o que comunica 

à criança de fora. 

Desse modo, ressignificar a linguagem é concebê-la como a essência espiritual 

das coisas em um esforço contínuo por respostas ao que e a quem comunica a lin-

guagem. Para quem comunica é preciso entender que a linguagem não comunica 

                                                 
69 Continuarei usando o termo pessoa para me referir à criança e à infância. 
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conteúdo somente, pois ela já carrega consigo uma comunicabilidade. (BENJAMIN, 

1992). 

Apoiado na comunicabilidade, num primeiro momento, aqui explicita-se a infân-

cia como disposição ao brinquedo, isto é, ao brincar. A brincadeira é vista por esse 

filósofo como ressignificação. Pois é no brinquedo que se expressa o desejo do adulto 

de ser criança.  

 

2.2.1 As Pegadas Deixadas por Proust 

 

Quando Benjamin (1994) evoca a imagem de Marcel Proust, tem presente que 

através da memória e da semelhança é possível vislumbrar o caminho que o mantém 

interligado ao grande escritor, de quem ele se põe à sombra.  

“Pois o importante para o autor que rememora, não é o que ele viveu, mas o 

tecido de sua rememoração, o trabalho de Penélope da reminiscência”. (BENJAMIN, 

1994, p. 37). 

É a reminiscência que parece orientar os modos dessa textura, já que Proust 

não se limitou a relatos experienciados. Assim, Proust mostra que a unidade do texto 

está apenas no actus purus da própria recordação, e não na pessoa do autor, e muito 

menos na ação. (BENJAMIN, 1994).  

O filósofo frankfurtiano sabe que a experiência vivida isolada (Erlebnisse) por 

Proust não tem ligação com a experiência coletiva que fundava a narrativa antiga. 

Porque tem consciência que esse modo de narrar está em desuso. O que ele pre-

tende, porém, é ressaltar a grandeza de Proust pela sutileza de estar sempre em 

busca.  

Para Benjamin, são as analogias feitas por Proust que o situam entre o passado 

e o presente. Entre as analogias proustinianas estão as que são remetidas à lingua-

gem e à infância. 

À mais bela demonstração de linguagem, que vai além da definição, e que foge 

da norma, Benjamin (1994) atribui a Proust ao dizer de alguém que ultrapassa qual-

quer gênero e o denomina como um Nilo da linguagem, que transborda nas planícies 

da verdade, para fertilizá-las.  

 
As crianças conhecem um indício desse mundo, a meia, que, quando enro-
lada na gaveta de roupas, tem a estrutura do mundo dos sonhos, sendo ao 
mesmo tempo “bolsa” e “conteúdo”. E, assim como as crianças não se can-
sam de transformar, com um só gesto, a bolsa e o que está dentro dela numa 
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terceira coisa — a meia —, assim também Proust não se cansava de esvaziar 
com um só gesto o manequim, o Eu, para evocar sempre de novo o terceiro 
elemento: a imagem, que saciava sua curiosidade, ou melhor, sua nostalgia. 
(BENJAMIN, 1994, p. 39). 

 

 

Ao olhar a infância, Proust deu, na sua relação com a linguagem, um salto cro-

nológico para deixar “no instante o mundo inteiro envelhecer, em torno de uma vida 

humana inteira”. (BENJAMIN, 1994, p. 46).  

Através desse salto é possível um entendimento da infância que não se sub-

mete ao tempo marcado, e por isso pode ser visto “como essa velha criança, profun-

damente fatigado, que deixou-se cair no seio da natureza não para sugar seu leite, 

mas para sonhar, embalado com as batidas do seu coração”. (BENJAMIN, 1994, p. 

47).  

Desse modo, para compreender Proust é preciso olhar com atenção redobrada 

a interação com o envelhecimento, isto é, do tempo e da reminiscência. Porém, isso 

exige um exercício incansável para penetrar no coração do mundo proustiano, o uni-

verso dos entrecruzamentos. 

Não é gratuito que Benjamin tenha buscado as vias da memória e da seme-

lhança para seguir as pegadas proustianas. Por exemplo, uma ideia de felicidade 

como elegíaca, ou “eleática, que para Proust transforma a existência na floresta en-

cantada na recordação”. (BENJAMIN, 1994, p. 39). 

Proust transformava e “todos os seus sonhos habituais se convertem em histó-

rias de cocheiro” (BENJAMIN, 1994, 39); seguir as pegadas desse tradutor de Proust 

é, também, um contínuo esforço de transformar, quando se descobre “a semelhança 

entre dois seres”. Mas esse é o trabalho de “Penélope da reminiscência” (Idem, ibi-

dem, p. 39), esse é o trabalho de criança.  

A pessoa (criança) que se alegrava com as miniaturas nos “armários de brin-

quedos” (BENJAMIN, 1994, p. 245) confronta-se com outra realidade que precisa ser 

transformada. Benjamin percebe que a pessoa carrega consigo os traços da “geração 

anterior e confronta-se com eles” (idem, ibidem, p. 246); percebe também que, esse 

confronto pode ser verificado na própria forma de brincar das crianças. (Ibidem, p. 

246).  
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Atualmente fica mais evidente que os meios de comunicação condicionam as 

formas de brincar das crianças de forma muito mais enfática. O exemplo fica mais 

explícito no documentário Criança. A Alma do Negócio.70  

 

2.2.2 A Relação: Jogo e Rito 

 

Seguindo as pegadas de Benjamin, a partir de uma análise da forma de brincar, 

Agamben (2005) levanta a hipótese de uma relação, ao mesmo tempo de correspon-

dência e de oposição, entre jogo e rito. O autor acredita que o calendário e o tempo 

estabelecem uma conexão com o jogo e rito, que pode ser verificada no “país dos 

brinquedos” de Pinóquio.71  

“Mas que este vínculo é, nos dois casos, inverso: o rito fixa e estrutura o calen-

dário; o jogo ao contrário, mesmo que não saibamos ainda como e por que, altera-o 

e destrói”. (AGAMBEN, 2005, p. 84). 

Agamben (2005) acredita que a hipótese de uma relação inversa entre jogo e 

rito tem sua validade e fundamento. Confiante nas diversas pesquisas e documentos, 

diz que estes servem como depoimento de que os jogos encontram-se em antigas 

cerimônias sagradas, em danças, lutas rituais e práticas divinatórias. 

 
Assim, no jogo de bola, podemos perceber os vestígios da representação ri-
tual de um mito em que os deuses lutavam pela posse do sol; a dança de 
roda era um antigo rito matrimonial; o pião e o tabuleiro de xadrez eram ins-
trumentos divinatórios. (AGAMBEN, 2005, p. 84). 

 

A hipótese de Agamben (2005) implica a relação inversa entre jogo e rito, no 

sentido de que ambos mantêm um vínculo com o calendário e com o tempo, porém, 

esses invertem seus vínculos. No sentido de que o “rito fixa e estrutura o calendário”; 

o rito exige formalidade e eterniza a fórmula. O jogo, ao contrário, mesmo que não 

entendamos ainda como e por que, conserva assim objetos e comportamentos profa-

nos que não existem mais (AGAMBEN, 2005, p. 85). Porque não exige formalidades, 

e no jogo, pode-se ressignificar e desprender do tempo sagrado e esquecer-se no 

tempo humano, no qual o objeto velho pode virar brinquedo. 

                                                 
70  Ver o documentário sobre a exploração da criança pelos meios de publicidade. Disponível em: 

<http://youtu.be/ZcxGkiOfaO8>. Acesso em: 5 jun. 2014. 
71  Em referência ao romance de Collodi O país dos brinquedos.  

http://youtu.be/ZcxGkiOfaO8
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Dois exemplos ilustram essa relação inversa entre jogo e rito, o primeiro apre-

sentado pelo próprio autor no episódio do romance de Collogi em que Pinóquio, após 

uma noite de viagem, chega ao país dos brinquedos, onde tudo é jogo.  

 

Este país não se parecia com nenhum outro país do mundo. A sua população 
era inteiramente composta de garotos. Os mais velhos tinham quatorze anos, 
os mais jovens pouco mais de oito. Nas estradas, uma alegria, uma bagunça, 
um alarido de endoidecer! Bandos de moleques por toda parte: uns no jogo 
de gude, outros jogando bola, atirando pedrinhas, sobre velocípedes, em ca-
valinhos de pau; outros ainda brincando de cabra-cega, de pique, e havia 
gente vestida de palhaço que engolia fogo; quem recitava, quem cantava, 
quem fazia piruetas, quem caminhava com as mãos no chão, de pernas pro 
ar; rodavam argolas, passeavam vestidos de general com o elmo folheado e 
o espadagão de papel manche; riam, urravam, chamavam, batiam palmas, 
assoviavam, imitavam o canto da galinha quando põe o ovo: resumindo, um 
tal pandemônio, uma tal algazarra, tamanha baderna endiabrada que era pre-
ciso pôr algodão nos ouvidos para não ficar surdo. Em todas as praças viam-
se teatrinhos de lona. (AGAMBEN, 2005, p. 81).  

 

A invasão da vida pelo jogo “bagunça o tempo”, isto é, provoca uma imediata 

mudança, acelera o tempo. Para a criança que brinca o que está em jogo, literalmente 

não é o tempo cronológico, ela é capaz de se perder no tempo.  

E o segundo exemplo é o filme Timpelbache (de Nicolas Berry), que mostra que 

as ações das crianças causam um pandemônio na aldeia, forçando os adultos a to-

marem uma decisão enérgica. Eis a história:  

 

Em uma aldeia em que as crianças multiplicam piadas e brincadeiras contra 
seus pares e contra os adultos, um belo dia são surpreendidas pelo abandono 
dos adultos que resolvem pregar-lhes um susto. Então, saem da aldeia dis-
cretamente durante a noite e simulam abandoná-las para sempre, mas com 
a intenção de retorno no final do dia. A experiência dos adultos se transforma 
em tragédia quando, eles são detidos e presos por soldados estrangeiros, 
que os acusam de tentar uma invasão de seu país. Eles percebem então, que 
realmente deixaram seus filhos na aldeia por um longo tempo. Quando as 
crianças percebem o desaparecimento dos adultos, como primeira experiên-
cia de alegria à sua liberdade excessiva, então a preocupação com as dificul-
dades que não necessariamente sabem resolver, incluindo sua alimentação.  
Os adultos logo se organizam em dois grupos: um conduzido por Oscar (Bap-
tiste Bethouleau), vivendo em violência e excesso, e o outro grupo ao contrá-
rio, Manfred (Raphaël Katz) e Marianne (Adèle Exarchopoulos), mais flexíveis 
tentando recriar um modelo moralista do sistema de seus pais. E de imediato 
os grupos entram em conflitos, levando alguns dias, a um confronto grande e 
comum na praça da cidade. Os adultos então são finalmente liberados, em 
seguida, retornam para a aldeia, onde são recebidos por seus filhos com ale-
gria, que restaura a situação para todos.72 

 

                                                 
72 Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Les_enfants_de_Timpelbach>. Acesso em 17 jun. 2013. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Les_enfants_de_Timpelbach
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Este exemplo reafirma que no jogo a criança permite-se a invasão em sua vida 

pelo jogo, ou seja, a criança muda de imediato, em sua relação com o tempo, o que 

ela entende como jogo, como brincadeira. Por isso também ela é capaz de se perder 

no tempo. 

No senso comum afirma-se que no Brasil o futebol é uma religião, onde o jogo 

representa um momento de adoração dos fiéis praticantes associados ao mesmo ri-

tual. Assim, o linguista Benveniste teria demonstrado em seu estudo a relação exis-

tente entre jogo e rito, buscando o que os associa e o que os opõe. (BENVENISTE 

apud AGAMBEN, 2005, p. 84). 

No ritual revelado através da linguagem, é-se levado a considerar como verda-

deira a sentença de que o jogo provém da esfera do sagrado; sua inversão também 

seria verdadeira, isto é, que ele a transforma esta esfera radicalmente. E isso permite 

defini-lo como sagrado, ainda que o “sagrado às avessas”. (AGAMBEN, 2005, p. 84). 

A potência do ato sagrado reside precisamente na conjunção do mito que enun-

cia a história do rito que a reproduz. (BENVENISTE apud AGAMBEN, 2005). Este 

último autor citado, faz uma analogia com o jogo, destacando a diferença essencial: 

no jogo, apenas o rito sobrevive, e somente sua forma do tema sagrado é conservada, 

para onde todas as coisas voltam ao seu começo. 

O mito, ressalta Agamben (2005, p. 84), fica no esquecimento “a fabulação em 

palavras ricas de significado que confere aos atos o seu sentido e a sua eficácia”. 

Nessa simetria a mesma consideração vale para o jocus, isto é, o jogo, pois consiste 

em um puro mito, ao qual não corresponde nenhum rito que lhe dê aderência à reali-

dade. Benveniste (apud AGAMBEN, 2005, p. 85) define o jogo como estrutura:  

 
Ele tem sua origem no sagrado, do qual oferece uma imagem reversa e par-
tida. Se o sagrado pode ser definido através da unidade consubstancial do 
mito e do rito, poderemos dizer que há jogo quando apenas uma metade da 
operação sacra é realizada, traduzindo somente o mito em palavras e so-
mente o rito em ações. 

 

A tradução do mito e do rito revelam a estrutura que sustenta o jogo e a brin-

cadeira sem se deter pelo tempo cronológico. Por isso é possível imaginar e recriar, 

inventar como a criança faz num passe de mágica, sem limites, o utensílio de madeira 
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em cavalo. Esse confronto com o utensílio aparece no filme o Enigma de Kaspar Hau-

ser.73 

Para Benjamin (1994), o brinquedo já é um objeto de confrontação, pois a cri-

ança e o brinquedo travam num primeiro instante um estranhamento e, diante do uten-

sílio escolhido pelo adulto, é a criança quem o transforma através de sua imaginação 

em brinquedo.  

Esse é o momento em que a pessoa (criança) cria e estabelece a linguagem 

entre a infância e o brinquedo. No entanto, como alertam Alves, Silva e Oliveira (2011), 

não se trata de uma visão infantilizante ou do simplista e muito menos reducionista.  

Para as autoras, é no confronto com os utensílios que se documenta o modo 

de o “adulto se colocar em relação ao mundo da criança” pois as interações sociais 

passariam pelo brincar. E a memória estabeleceria os liames entre passado e pre-

sente. (ALVES; SILVA; OLIVEIRA, 2011, p. 49). 

Por outra perspectiva, Meira (2003) entende o brincar como um processo que 

produz subjetividades. O ato de brincar denunciaria a situação a que o sujeito (criança) 

está exposto, tanto em relação a manipulação pelos adultos, quanto pela redução de 

seus espaços de criação, pela sociedade. 

Os brinquedos refletem essa fragmentação do sujeito. Em uma sociedade que 

apresenta um sujeito fragmentado na multiplicidade, e sobre esse sujeito ela rege e 

exerce controle. (MEIRA, 2003).  

Em uma reflexão semelhante, Brougère (1998)74 entende que é o contexto cul-

tural subjacente ligado à linguagem, que permite dar sentido às atividades, isto é, ao 

brincar. Onde o jogo faz parte de um sistema de significações que conduzem e agem 

sobre a pessoa, levando-a, por exemplo, a interpretar e a representar a brincadeira. 

Para Brougère (1998), é a inserção na cultura, com seus signos e significações, 

o que possibilita o brincar com o adulto. E através do processo de aprendizagem que 

torna possível o ato de brincar, segundo o autor. (BROUGÈRE, 1998). 

Também é componente desse mesmo modelo, que via na criança um pequeno 

adulto, a compressão de que a seriedade é a esfera adequada à criança. Pois essa 

sociedade é herança de um pensamento romântico que designava o brincar como 

                                                 
73  Os brinquedos entalhados em madeira apareceram primeiro em Nuremberg, mesma cidade em que 

Kaspar Hauser é deixado e, onde se desenvolve sua história. No filme o Enigma de Kaspar Hauser, 
o personagem aparece brincando com um cavalo de madeira, que lhe é dado pelo adulto.  

74  Ver Gilles Brougère. (1998). A criança e a cultura lúdica. 
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uma atividade que se opõe a trabalhar. (BROUGÈRE, 1998). 

Em sua análise, Brougère (1998) propõe a existência de uma cultura lúdica, 

conjunto de regras e significações próprias do jogo que o jogador adquire e domina 

no contexto de seu jogo. Consequentemente o jogo seria o lugar onde emerge e in-

crementa progressivamente essa cultura lúdica, que possibilita, por sua vez, o jogo. 

São as estruturas preexistentes que definem a atividade lúdica em geral e cada 

brincadeira em particular, e a criança as apreende antes de utilizá-las em novos con-

textos. Assim, o jogo seria anteriormente definido pela cultura. (BROUGÈRE, 1998). 

Essa contribuição de Brougère (2008) ajuda a entender como o confronto de 

que fala Benjamin pode ser motivado pelo adulto, quando ele coloca o utensílio em 

jogo. (BENJAMIN, 1992). Mas no confronto não é descartada a fuga da criança do 

desejo do adulto, para seu mundo imaginário e de fantasias. 

A análise de Benjamin (2009) sobre a história cultural do brinquedo critica um 

outro aspecto relacionado ao brinquedo e aos confrontos que com eles surgem no 

tempo ressignificado pela criança.  

Benjamin (2009) cita a Alemanha75 como centro geográfico no terreno do brin-

quedo e, coincidente ou casualmente, também o centro espiritual. Talvez os rituais e 

o jogo estabeleçam essa relação de oposição e correspondência, como apontou 

Agamben (2005), bem mais tranquila aos olhos da criança do que dos adultos.  

Para Benjamin (1992), a análise que os adultos fazem do brinquedo estão equi-

vocadas e, consequentemente, o olhar sobre a criança também.  

De acordo com Benjamin (1992, p. 250), 

 
É, portanto, um grande equívoco supor que as próprias necessidades infantis 
determinam os brinquedos. É uma tolice a tentativa contida em uma obra re-
cente, no conjunto meritória, de explicar o chocalho de recém-nascido com a 
afirmação de que “via de regra a audição é o primeiro sentido a ser exerci-
tado”. 

 
O tamanho exagerado do brinquedo que o adulto dá à criança esconde sua 

insegurança burguesa, revelando assim, no brinquedo, o que o autor chama de “hu-

mor” subalterno. (BENJAMIN, 1992, p. 251).  

Quando os brinquedos se tornam maiores, vão perdendo aos poucos o ele-

                                                 
75  Ver BENJAMIN, 2009. A cidade de Nuremberg, onde Kaspar Hauser foi encontrado, é considerada 

a pátria dos soldadinhos de chumbo e da reluzente fauna da arca de Noé.  
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mento discreto, minúsculo e sonhador. (BENJAMIN, 2009, p. 91). E com isso a intimi-

dade com a mãe vai se perdendo também, e a emancipação do brinquedo anuncia 

não somente a industrialização, mas também a falsa simplicidade do brinquedo mo-

derno se mostra.  

O equívoco de acreditar que a “brincadeira da criança era determinada pelo 

conteúdo imaginário do brinquedo, quando, na verdade, dá-se o contrário”. (BENJA-

MIN, 2009, p. 91). Essa chamada à reflexão filosófica feita por Benjamin ajuda a olhar 

criticamente para a relação que se estabelece com esse objeto manipulado pela cul-

tura, o brinquedo. 

Desta feita, é perfeitamente aceitável em nossa cultura que o brincar seja visto 

como um mecanismo psicológico que garante à criança manter certa distância em 

relação ao real. O adulto coloca o utensílio em jogo, mas é a criança quem estabelece 

as regras.  

Ainda que a existência de uma cultura lúdica, como propôs Brougère (1998), 

seja considerada, é aceitável também a contraposição benjaminiana à função que se 

atribui ao brinquedo, ao verificar – através de suas reflexões – que há um equívoco 

nessa relação da criança com o utensílio.  

Segundo Benjamin (1992), o desejo da criança despertado pelo brinquedo se 

confronta com o que se pode chamar de projeção do próprio adulto na criança, pois  

 
A criança só deseja na sua boneca o que vê e reconhece no adulto. Por isso, 
até o século XIX a boneca vinha de preferência com roupas de adultos; o 
bebê com fraldas ou o bebê que hoje predomina no mercado dos brinquedos 
não existiam antes. (BENJAMIN, 1992, p. 250). 

 

Nesse caso, não se pode responsabilizar a criança por essa situação. Ainda 

que a imaginação infantil seja fértil, na brincadeira a criança só projeta o que aprende 

com os adultos e, por vezes, como um ser mais frágil, não se importar com o tamanho 

ou formato do utensílio, pois em sua imaginação ela dá um novo formato, tamanho ou 

cor ao que, num ato mágico, inventou como brinquedo. 

Ainda assim, a influência do adulto é marcante nos brinquedos e, essa influên-

cia, gera um sentimento de fragilidade na criança, que por sua vez será projetado no 

brinquedo, com quem ela conversa, isto é, se comunica e alimenta sua imaginação. 

Benjamin (1992, 250), ao recordar a história, verifica que os instrumentos ti-

nham uma função simbólica, por exemplo, “o chocalho era um instrumento para afas-

tar os maus espíritos, que deve ser dado justamente aos recém-nascidos”. Então, o 
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brinquedo era confrontado com os maus espíritos. 

A ressalva benjaminiana reforça a necessidade de os adultos tornarem-se 

conscientes de que as necessidades infantis não são determinadas pelos brinquedos. 

 

2.2.3 O Lúdico e o Capitalismo  

 

Todos os adultos um dia já foram crianças,  
embora poucos deles se lembrem disso.  

(O Pequeno Príncipe).  

 

Walter Benjamin busca um entendimento da infância como essa linguagem que 

comunica além do tempo determinado em uma cultura que nem sempre deu todo o 

valor devido a infância. Um dos símbolos desta relação adulto/infância é o brinquedo, 

que por sua vez transmite, através de sua linguagem de denúncia, um novo entendi-

mento. 

Na obra Brinquedos infantis dos velhos tempos, de Karl Gröber,76 a referência 

feita pelo autor não é diretamente à brincadeira, mas justamente ao material objetivo 

e impulsionador da história do brinquedo de modo implacável. Com isso, ele aponta 

para uma questão que pode passar despercebida caso não se esteja atento.  

Benjamin (1992) explica diretamente como Gröber mostrou esse condiciona-

mento do brinquedo pela cultura econômica e principalmente pela cultura técnica das 

coletividades. A denúncia de Benjamin sobre o capitalismo e seu processo específico 

de produção fica explícita nas diversas faces do capitalismo as quais implicam no 

desenvolvimento da infância. 

A denúncia benjaminiana ecoa nas lojas de brinquedos, às vésperas do Natal 

ou de uma festa infantil, e demonstra o clima quase sempre criado pelos adultos e seu 

poder de submissão ao capitalismo, que se confrontam com os utensílios. 

Para locupletar mais ainda esse texto sobre a denúncia benjaminiana do capi-

talismo que produz o material objetivo e impulsionador, pode-se ilustrar através do 

cinema. 

                                                 
76  Ver BENJAMIN, 1992. O filósofo se refere à enciclopédia do brinquedo para renovar a teoria da 

brincadeira, que não voltou a ser tratada como um todo desde que Karl Gross publicou em 1899 a 
importante obra Spiele der Menschen (Jogos humanos).  
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O desenho animado Las aventuras de Nahuel77 conta a história dos povos abo-

rígenes da Argentina, quando o menino se perde na cidade e se põe à busca aventu-

reira de seus pais. O capital ou suas artimanhas estão explícitas nas lojas de brinque-

dos. Como diz Benjamin (1992, p. 251): 

 

Quem quiser ver o lado grotesco do capital mercantil precisa apenas pensar 
numa típica loja de brinquedos tal como ela existia há cinco anos e como 
continua existindo, via de regra, nas cidades pequenas. Animação infernal 
era sua atmosfera básica. Máscaras zombavam nas tampas dos jogos de 
salão ou nos rostos das bonecas, atraíam os incautos de dentro dos negros 
canos de canhão, riam nos engenhosos vagões programados para se desfa-
zerem em acidentes ferroviários. 

 

Quando a produção do brinquedo é desencadeada pela indústria, mesmo na 

época de Benjamin, já era possível ver o disfarce de simplicidade e encanto que migra 

sutilmente para as fábricas, onde são encomendadas para atender os maiores dese-

jos das fiéis crianças e dos adultos. A fábrica, na verdade, é a cópia das oficinas dos 

artesãos, porém, acompanhada de uma técnica cada vez mais aperfeiçoada. 

A indústria já vinha disfarçada de simplicidade nos brinquedos, hoje surpreen-

dendo pelo encanto da tecnologia. O que não surpreende hoje é a submissão dos 

adultos ao capitalismo. E que agora não isenta nem as crianças dessa submissão. O 

valor dos referidos objetos também se apresentou de forma disfarçada por trás do 

produto. 

“A ‘simplicidade’ tornou-se uma palavra de ordem das oficinas artesanais. A 

simplicidade, porém, não está realmente na forma dos brinquedos, e sim na transpa-

rência do seu processo de produção”. (BENJAMIN, 1992, p. 251). 

Ainda que de forma discreta, não é gratuita a referência à arte popular e à con-

cepção infantil do mundo feita por Benjamin (1992). Para ele, esta concepção carrega 

consigo uma mudança que facilita a fixação mais exata das coisas e deixa à amostra 

todo o processo de produção, isto porque já não precisa mais disfarçar nem o pro-

cesso de produção e nem sua intenção.  

A migração do capitalismo, que agora se mostra pela técnica, pode ser aplicada 

sem arbitrariedade e escolher seus espaços geográficos que deseja habitar. O que se 

via na simplicidade das oficinas artesanais agora se vê nas ruas, nos comércios e nos 

meios de comunicação. Como se já não fosse mais necessário esconder a intenção 

                                                 
77  Ver o filme em: <http://youtu.be/HHeM3FY8sAo>.  

http://youtu.be/HHeM3FY8sAo
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de fixação das coisas. O que se quer mostrar é que a “simplicidade dos brinquedos 

não tinha a ver com sua construção formal, e sim com a sua técnica”. (BENJAMIN, 

1992, p. 74).  

 
Pois um traço característico de toda arte popular — imitação de técnicas re-
finadas, trabalhando com materiais preciosos, por uma arte que utiliza técni-
cas primitivas e materiais grosseiros — pode ser identificado com clareza jus-
tamente na produção dos brinquedos. (BENJAMIN, 1992, p. 251). 

 

As implicações que podem ser consideradas, além das reflexões de Bujes 

(2006), quando se atém às reflexões benjaminianas, também são exemplificadas atra-

vés do cinema, como no filme Crianças Invisíveis,78 que retrata sete realidades em 

sete países diferentes e com personagens infanto-juvenis. A criança é a primeira a 

sofrer as consequências da exploração pelo capital; ela passa a ser produto exposto 

pela imagem do cinema. 

O filme revela através de histórias curtas, mas todas com grande profundidade, 

como no decorrer da história o mundo das crianças é invadido pela exploração do 

capital.  

Os filmes retratam a situação de pobreza, mas também a sua própria vulnera-

bilidade diante do sistema capitalista que as controla e as tem como presa fácil para 

ser dominada.  

Não está dito por Walter Benjamin em sua crítica ao processo de produção, 

mas, pode-se interpretar, a criança ao se defrontar com o grande sistema expõe sua 

fragilidade e nudez diante das grandes forças de seus pais ou da sociedade. O filme 

também propicia que se veja através das cenas onde algum aliciador sempre disposto 

a trocar prazer pelas brincadeiras de crianças. 

Outro filme que revela a história de crianças que são submetidas aos processos 

de produção, que Benjamin denunciara é Na cidade das crianças.79 O filme que acon-

tece em uma remota aldeia, mas que as crianças multiplicam piadas e brincadeiras 

entre elas e também com os adultos. Estes simulam um abandono à aldeia e discre-

tamente deixam as crianças solitárias; querem fazer que elas repensem suas atitudes.  

A experiência dos adultos se transforma em tragédia quando, eles são detidos 

e presos por soldados estrangeiros, que os acusam de tentar uma invasão de seu 

                                                 
78 Ver o filme em: <http://youtu.be/IxmBRrbEhFA>.  
79 Ver o filme em: <http://youtu.be/KSLQaF1G3mk>. No original Timpelbach. 

http://youtu.be/IxmBRrbEhFA
http://youtu.be/KSLQaF1G3mk
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país. Eles percebem então, que realmente deixaram seus filhos na aldeia por um 

longo tempo. 

Em Timpelbach (como foi narrado anteriormente) é importante apontar que as 

crianças, quando percebem o desaparecimento dos adultos, acreditam que podem, a 

partir desse momento, finalmente, fazer sua primeira experiência de liberdade. No en-

tanto, ao imporem suas regras sobre as outras crianças recriam uma cópia moralista 

do sistema de seus pais. E este se torna um dos motivos do confronto entre as crian-

ças. Elas colocam em prática as regras que aprenderam com os adultos. 

O curta Na idade da inocência retrata situações confrontadas entre escola e a 

vivência da infância. Nesse curta o professor tentar mostrar às crianças que as injus-

tiças que se referem, principalmente a elas mesmas são as mais ignóbeis, e diferente 

dos adultos a luta das crianças são esquecidas, e exemplifica dizendo que a elas não 

é dado o direito de votar.  

Entre as implicações decorrentes do capitalismo, pode-se pensar à luz das re-

flexões de autoras como Bujes (2006), quando ela faz referência a Foucault a partir 

da categoria governamento da infância, pois nessa inferência a autora trata dos pro-

cessos relativos à constituição da identidade e da autonomia pelas crianças.  

Segundo Bujes (2006), no seguimento de sua pesquisa, ela se volta para o que 

ali se considera conhecimento do mundo – tomado como um âmbito de experiência – 

é, composto pelos seguintes eixos de trabalho: movimento, música, artes visuais, lin-

guagem oral e escrita, natureza e sociedade e matemática. 

O conhecimento do mundo ao qual a autora faz referência, tem como finalidade 

orientar as práticas, as discussões e a elaboração dos projetos curriculares voltados 

para a infância nas instituições educacionais a ela destinadas. 

A proposta de Bujes (2006) é tornar mais explícito o caráter instrumental e téc-

nico do RCN, concebendo-o como um meio inventado para colocar em operação uma 

série de tecnologias que têm por finalidade moldar e modelar as condutas infantis.  

A autora mostra-se ciente de que decorrem dessa operação a criação de inten-

tos que conectam-se com os objetivos políticos mais amplos de gestão social. Por 

isso, ela analisa, de modo enfático, o caráter histórico e político do Referencial. 

Mesmo que se busque outro enfoque, as reflexões de Bujes, sobre o conhecimento 

do mundo, ajudam a fortalecer as perspectivas sobre a infância que contribuem para 

nossa investigação no âmbito da linguagem.  
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É possível desfazer-se da crença de que as formas mais primitivas são neces-

sariamente as mais antigas. E não se deixar enganar pelas artimanhas do capitalismo 

que oferece seus bens culturais, precedentes de dominadores, que se disfarça ao ser 

aceito sem críticas pela coletividade. 

 

2.2.4 A brincadeira de Kaspar Hauser é brincar outra vez 

 

O entendimento de Benjamin (1994) em relação ao brinquedo, isto é, a brinca-

deira é sempre uma confrontação — pois a criança e o brinquedo travam num primeiro 

momento um estranhamento, e diante do utensílio escolhido pelo adulto a criança o 

transforma em sua imaginação em brinquedo.  

A indagação de Benjamin, em seu texto intitulado Brinquedo e brincadeira, 

pode ser refeita nesta situação, presenciando a cena em que Kaspar brinca com o 

cavalo de madeira (Anexo B, fig. 2), indaga-se: não foi um adulto que deu em primeiro 

lugar o brinquedo a Kaspar Hauser?  

O filme O Enigma de Kaspar Hauser ilustra de modo impecável essa relação 

com o brinquedo, como pode ser visualizado na cena do filme (que vai de 9:19 seg. a 

9:36 seg.) onde o personagem, prisioneiro no sótão aparece brincando, ou melhor 

manipulando o utensílio, e só para quando é agredido com pancadas por seu proge-

nitor, o mesmo que lhe traz o caderno e o lápis para ensiná-lo a escrever.  

Para Benjamin (1994) o brinquedo é uma confrontação — e nessa cena se 

exemplifica como a criança e o brinquedo, travam num primeiro momento um estra-

nhamento, diante do utensílio escolhido pelo adulto (homem que aparece entregando 

um brinquedo, um cavalo de madeira a Kaspar) e pela manipulação o selvagem trans-

forma-o em sua imaginação em um brinquedo. Aliás, utensílio com o qual ele nunca 

havia tido contato.  

As cenas que mostram Kaspar Hauser no sótão brincando com o cavalo de 

madeira, denunciam mais uma vez, que o brinquedo é um objeto manipulado pelo 

adulto, e também pela criança, que aprende com o adulto, sendo, portanto, compro-

vado por Benjamin de que se trata de  

 

Um grande equívoco supor que as próprias necessidades infantis determi-
nam os brinquedos. É uma tolice a tentativa contida em uma obra recente, no 
conjunto meritória, de explicar o chocalho de recém-nascido com a afirmação 
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de que “via de regra a audição é o primeiro sentido a ser exercitado”. (BEN-
JAMIN, 1994, p. 250).  

 

Além do equívoco que se tenha cometido com a criança, o que está em jogo 

nessa confrontação com o brinquedo (cena de 9:19 seg. a 9:36 seg.), tão bem exem-

plificada em Kaspar, é que, a valorização da pessoa, não pode ter como condição de 

reconhecimento, a ideia de que ela deve ser considerada como um pequeno adulto e 

consequentemente ter seu espaço na sociedade.  

A brincadeira com seus ritmos mais variados e encantos80 para a criança (e 

hoje nas mais variadas modalidades), também torna-se um meio pelo qual o adulto 

se revela. Isto porque, a criança tende a imitar o adulto quando o vê e, consequente-

mente, denuncia nessa imitação o desejo do adulto.  

“Se até hoje o brinquedo tem sido visto demasiadamente como produção para 

a criança, se não da criança, a brincadeira, por sua vez, é vista excessivamente na 

perspectiva do adulto, e exclusivamente do ponto de vista da imitação”. (BENJAMIN, 

1994, p. 252) 

 A brincadeira tem seus ritmos próprios e possibilita a cada pessoa tornar-se 

senhoras de si. Na brincadeira se estabelece uma grande lei que, além de todas as 

regras e ritmos individuais rege seu mundo: a lei da repetição. “Sabemos que a repe-

tição é para a criança a essência da brincadeira, que nada lhe dá tanto prazer como 

‘brincar outra vez’”. (BENJAMIN, 1994, p. 252).  

O obscuro ímpeto de repetição não é menos violento nem menos astuto na 

brincadeira do que o impulso sexual no amor. Freud bem observou o ímpeto que vem 

da repetição quando afirmou sua descoberta de um impulso “além do princípio do 

prazer”. (BENJAMIN, 2005, p. 253). 

 Segundo Benjamin (2005) uma experiência pode ser considerada como um 

forte desejo, insaciável e que não se esgota até que o objeto seja esgotado em todas 

as suas possibilidades. E se repita de novo, e de novo. “Tudo se arranjaria, se pudés-

semos fazer duas vezes as coisas – a criança age segundo essas palavras de Goethe. 

Somente, ela não quer fazer a mesma coisa apenas duas vezes, mas sempre de novo, 

                                                 
80  Recentemente a ONG brasileira “Eu Conheço Meus Direitos” (IKMR, na sigla em inglês) com o apoio 

do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) reuniu cerca de 100 crianças 
e 100 adultos do Sudão do Sul, Irã, Paquistão, Costa do Marfim, Congo, Colômbia, Angola, 
Camarões, Egito, Líbano e Síria. Disponível em: <http://www.onu.org.br/criancas-refugiadas-que-
vivem-em-sao-paulo-visitam-parque-de-diversoes-pela-primeira-
vez/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ONUBr+%28ONU+
Brasil%29>. Acesso em: 5 jun. 2014. 

http://www.onu.org.br/criancas-refugiadas-que-vivem-em-sao-paulo-visitam-parque-de-diversoes-pela-primeira-vez/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%25253A+ONUBr+%252528ONU+Brasil%252529
http://www.onu.org.br/criancas-refugiadas-que-vivem-em-sao-paulo-visitam-parque-de-diversoes-pela-primeira-vez/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%25253A+ONUBr+%252528ONU+Brasil%252529
http://www.onu.org.br/criancas-refugiadas-que-vivem-em-sao-paulo-visitam-parque-de-diversoes-pela-primeira-vez/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%25253A+ONUBr+%252528ONU+Brasil%252529
http://www.onu.org.br/criancas-refugiadas-que-vivem-em-sao-paulo-visitam-parque-de-diversoes-pela-primeira-vez/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%25253A+ONUBr+%252528ONU+Brasil%252529
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cem e mil vezes”. (BENJAMIN, 1994, p. 253). 

Assim, pode-se analisar essa impetuosa repetição, que se torna violenta e as-

tuta, sem reduzi-la, de forma inocente a um “assenhorear-se de experiências terríveis 

e primordiais” (BENJAMIN, 1994, p. 253) pelo simples acontecimento que vai se fa-

zendo aos poucos, guiado pela imaginação da criança que brinca, que recria seu 

mundo. O que está em jogo para ela é o intenso prazer de saborear “repetidamente 

as mesmas vitórias e triunfos”. (Idem, ibidem, p. 253). 

O adulto alivia seu coração do medo e goza duplamente sua felicidade quando 

narra sua experiência. A pessoa recria, começa sempre tudo de novo, desde o início. 

Talvez seja essa a raiz mais profunda do duplo sentido da palavra alemã Siegen [brin-

car e representar]: repetir o mesmo seria 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 devasta-

dora”. (BENJAMIN, 1994, p. 253). 

Considera-se a questão da infância (pessoa) não submetida ao controle de uma 

natureza, possibilita buscar um entendimento na linguagem, que ressignifique a pró-

pria infância. No sentido que propõe Benjamin de buscar o entendimento no qual a 

essência linguística das coisas é a sua linguagem. 

Tendo presente esta busca proposta por Benjamin (2005, p. 89), é importante 

destacar a “relação, ao mesmo tempo de correspondência e de oposição, entre jogo 

e rito, no sentido de que ambos mantêm um vínculo com o calendário e com o tempo” 

e que perpassam as relações entre sujeito e objeto, ou as relações de manipulação 

do objeto. 

Nesse jogo de linguagem e de tentativa de definição da linguagem, ou ainda a 

tentativa de compreensão desta linguagem. Foi mostrado também, que o que carac-

teriza o jogo é menos o que se busca do que o modo como se brinca. O que significa 

dizer que, é importante se dar atenção ao modo, a modalidade da brincadeira para 

tentar ai captar a linguagem.  

Desse modo, pode-se considerar que o pensamento benjaminiano traz sempre 

uma visão de infância não infantilizada, e de forma alguma simplista ou reducionista. 

Em infância em Berlin ele mostra uma preocupação do sujeito que pode exigir do seu 

eu para estabelecer entre eles uma relação de representação.  

 

E o desejo realizava-se na medida em que cada batimento ou oscilação das 
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asas, das asas que me fascinava, que me tocava com seu sopro ou me fazia 
estremecer. Começava a impor-se entre nós a velha lei dos caçadores: 
quanto mais eu me confundia com o animal em todas as minhas fibras, 
quanto mais eu me tornava borboleta em meu íntimo, tanto mais aquela bor-
boleta se tornava humana em tudo o que fazia, até que, finalmente, era como 
se a sua captura fosse o único preço que me permitia recuperar a minha con-
dição humana. (BENJAMIN, 2013, p. 77).  

 

Poderia ainda somar a esta consideração, a ideia de que sobre o sujeito/criança 

é possível dizer que a criança é muito mais do que ela pode expressar, ou como se 

pode dizer, ela ainda não é aquilo que ela vai se tornar quando crescer, dito de outro 

modo, é como brincar de desenhar nas nuvens e de novo brincar com elas.  

Numa observação da brincadeira que a criança realiza e projeta seu ideal de 

adulto. Como expresso em outro recorte da Infância Berlinense. 

 
Por isso a Potsdam da minha infância se destaca de um ar tão azul que pa-
rece que as bruxas e almirantes, olhos-de-pavão e auroras que aí esvoaça-
vam se espalhavam sobre um daqueles brilhantes de Limoges em que se 
recortam, sobre fundo azul escuro, as ameias e as muralhas de Jerusalém. 
(BENJAMIN, 2013, p. 78). 

 

A brincadeira está no trajeto da infância. Mas o desejo de brincar invade o de-

sejo do adulto, pois ele também é capaz de ressignificar. Tal como faz em diversos 

textos da Infância Berlinense.  

Por isso, essa relação entre o desejo do adulto e a brincadeira da criança, mos-

tra que o brincar já está na origem de todos os hábitos. Esta explicação reflete no 

texto Brinquedo e brincadeira, mas também em outros textos. 

A dialética que se apresenta nesta relação de brincadeira séria, no mínimo ina-

bitual nas relações que estamos acostumados a presenciar. Nesse sentido o as ideias 

inovadoras de Benjamin, presentes nos escritos sobre a memória do brincar e as re-

lações que interligam a infância, cultura e a história na sociedade contemporânea, 

ajuda-nos a entender e desvelar os mais inusitados sentidos que incidem na cultura 

do brincar, isto é, na brincadeira que a criança realiza em seu cotidiano.  

Essa cultura do brincar estaria, então, vinculada tanto ao processo de formação 

da criança, através das imagens, quanto na própria prática de quem educa em nossas 

escolas da modernidade.  

No texto Brinquedo e brincadeira a referência é direta ao mundo da criança, 

mas também à marca presente no mundo dos adultos. Como destacamos antes, os 

brinquedos antigos são impostos à criança. Através dessa confrontação da criança 

com o utensílio, a linguagem se torna passível de ressignificação. 
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A infância e o brinquedo também estabelecem um interesse e uma relação ine-

vitável, por inúmeras razões. Entre elas a possibilidade de se abrir os olhos de uma 

pessoa (criança) pelos brinquedos, o que não é explicável por palavras. Mas essa 

razão incessante, mostra a luta interna entre esse desejo de possuir o brinquedo e 

satisfazer-se a si mesmo, através do desejo infantil.  

Outra razão importante é que, os textos de Benjamin vão abrindo os olhos di-

ante das representações de infância que são apresentadas ao longo da história. Um 

momento importante dessa trajetória brincante, da relação com o brincar, para passar 

a entender a linguagem como tessitura na relação do mundo infantil. 

 



168 

 

3 A FILOSOFIA E O CINEMA 

 

O encontro da filosofia no cinema ou do cinema na filosofia faz pensar na pro-

vocação de Cabrera (2006) que percebe assustador falar do cinema como uma forma 

de pensamento, assim como assustou o leitor de Heidegger ao inteirar-se de que a 

poesia pensa.  

O cinema é uma experiência que se precisa ter para entender a infância sob 

uma outra compreensão, assim como fizeram Victor Erice, Miguel Gutiérrez Aragón, 

Carlos Saura e Francisco Rogueiro. Outra compreensão da infância, segundo Espelt 

(2006), é mostrada nas obras dos referidos autores, tais como “Demonios en nel jardín 

(1982)”, “A prima Angélica (1974)” e “Madregilda (1994)”.  

Estas obras, embora não analisadas nesta tese por questão de espaço, mos-

tram o tratamento de personagens infantis que têm no ambiente familiar fonte de des-

concerto e enigma. (ESPELT, 2006)81. O mesmo empenho e destaque mereceriam a 

infância e as gerações perdidas apresentadas pelo cinema, que inevitavelmente dei-

xaram marcas através do filme “Crianças Invisíveis (2005)”, de Ridley Scott, John Woo 

e Jordan Scott. 

O filme retrata sete realidades em sete países diferentes. O ponto central é que 

o cenário destes personagens infanto-juvenis revela histórias curtas, mas todas com 

grande profundidade no decorrer do mundo das crianças dos respectivos países. 

Merece destaque também a sensibilização que o cinema e as reflexões provo-

cam nas instituições que trabalham pela infância. Entre essas instituições destaca-se 

a Organização das Nações Unidas que, com seus parceiros humanitários, lançou a 

campanha Sem Geração Perdida. O apelo de 1 bilhão de dólares é para garantir edu-

cação segura, apoio psicológico e o fim da exploração, abuso e violência, além de 

oferecer oportunidades de coesão social e estabilidade para mais de 4 milhões de 

crianças sírias. 

 Esta referência é demonstração que a reflexão do cinema vai às ruas e além 

fronteiras. E quando se olha a infância no cinema, ou quando o cinema olha a infância, 

é inevitável se lutar pelo resgate da infância colocada à sombra da biopolítica. 

 

                                                 
81  Ver ESPELT, 2006. Estes filmes são analisados um a um por este autor que em seu texto mostra a 

associação da infância ao cinema. As vezes o cinema serve de espetáculo e domina o imaginário 
popular. 

http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-258/
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-16176/
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-132638/
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3.1 O resgate da infância no cinema 

 

A infância que será apresentada neste capítulo é a infância concebida a partir 

do pensamento de Benjamin, isto é, aquela que se revela como linguagem. E que 

através do cinema, por excelência, é possível ressignificar a própria linguagem, é pos-

sível brincar de ficção, de faz de conta.  

A linguagem cinematográfica não foge dos enigmas da imagem. Estas por sua 

vez, mediam a relação da vida nua e da infância. E, por conseguinte, enquanto lin-

guagem cinematográfica exercem a função de investigação e conduzem a uma ação 

da metaimagem. O cinema mostra a imagem e também mostra a escrita.  

Por isso, a ideia de interação entre escrita e imagem, comunica também a re-

lação com a infância. É a partir da compreensão da realidade, que surge a necessi-

dade da imagem da infância para pensar sobre a própria infância, a vida da infância 

que está à sombra do biopoder.  

Em diversos autores é possível buscar apoio teórico para explicitar a questão 

da tese e afirmar que a vida nua explica o que se fez com a infância. No entanto, para 

fazer este raciocínio é preciso servir-se da linguagem no sentido que Benjamin (1992) 

apresenta quando diz que todas as linguagens se comunicam a si mesmas e, a partir 

desta recorrem ao cinema para esse resgate da infância. 

Por linguagem segue-se, então, a indicação dada por Benjamin como a essên-

cia espiritual das coisas. Postula-se, pois de antemão, a essência espiritual como co-

municável, ou melhor, colocada na comunidade. Como não pretende-se uma análise 

da linguagem e, sim, servir-se da linguagem para aprofundar a compreensão do tema 

da filosofia e do cinema, não necessita-se comprovar que não existe um conteúdo da 

linguagem; enquanto comunicação a linguagem comunica sua essência espiritual, isto 

é, pura e simplesmente comunicabilidade. (BENJAMIN, 1992b, p. 183). 

Assim, entende-se que a linguagem do cinema revela também, sua comunica-

bilidade, enquanto uma linguagem que pode ser ressignificada e, posta em cena para 

que seja possível comunicar a própria infância. Nas palavras de Agamben (2008), é 

através deste círculo da linguagem onde a infância implica a linguagem e a linguagem 

implica a infância. 

A imagem do cinema é uma linguagem que assume um estatuto de pensa-

mento reflexivo, e como tal, possibilita a esse pensamento conduzir a reflexão sobre 
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a própria imagem. Algumas revelações do cinema mostram aquela imagem que se 

encontra à sombra da infância e, por isso, ela é destinada a naturalização. 

A imagem da vida nua seria a figura mais compreensível para facilitar o enten-

dimento do tratamento que os adultos deram à infância na modernidade. E o infeliz 

Kaspar já seria uma miragem entregue a essa mera vida natural. 

Em referência à linguagem, Tomás (2006) em sua tese interpreta os discursos 

das crianças sobre os seus direitos e as representações que têm sobre si, sobre as 

outras crianças, sobre os direitos da criança e sobre o mundo. O que a autora traduz, 

a partir de um olhar sociológico, enfocando como as crianças pensam e concebem 

sua realidade, o mundo num contexto cultural e simbólico.  

Esta autora, com sua tese, fortalece a ideia de pensar a infância como uma 

infância que se mostra através da linguagem. E, não obstante seu olhar a partir da 

sociologia, esta tese nos auxilia, devido sua inspiração na proposta de Benjamin, pos-

sibilitando assim que se ouça a voz da criança, que se conceba o mundo considerando 

a criança como sujeito de voz ativa em nossa sociedade. 

Segundo Tomás (2006) as crianças devem ser consideradas como atores so-

ciais e tornar as suas experiências em presenças, combatendo desse modo um olhar 

sobre a infância que permanece deslocado, desfocalizado e marginalizado. Conside-

rar a criança como sujeito de voz ativa requer investigar as dimensões da globaliza-

ção, a infância e os seus direitos estatutários.  

Desse modo, pode-se afirmar que a linguagem do cinema, comunicada, tam-

bém, através das imagens possibilita a ação condutora para além da ação. Por isso, 

o cinema pode ser essa experiência aberta, que autoriza descobertas e foge do per-

manente das regras.  

 

3.1.1 A linguagem do cinema  

 

A linguagem do cinema de fato impulsiona em direção aos enigmas que a ima-

gem carrega consigo. Esses enigmas só se revelam através das imagens. É através 

da mediação das imagens se lê como a vida nua já explicava, ainda que indireta-

mente, o que se fez com a infância.  

Essa linguagem cinematográfica é como uma janela que possibilita a ação de-

tetivesca e principalmente, conduz para além da ação e para além das imagens. Em 
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referência à linguagem do cinema, façamos uso da reflexão de Herzog. Este entende 

que o cinema serve como instrumento de revelação de uma verdade extática. 

Segundo Paganelli (2009, s/p.) o salto de Herzog com o cinema, revela sua 

aura de filmes aventurosos que o permitem distinguir entre a verdade e os fatos, entre 

a realidade e as suas máscaras: “temos que encontrar algo [...] que vá para além ou 

sob esta realidade, algo que nos dê uma espécie de visão em êxtase, que perdure por 

muito mais tempo do que a própria realidade”.  

Assim como a realidade pode ser modificada e produzir através de nossos sen-

tidos, novos encontros que, de certa forma, confrontam a realidade até então conhe-

cida por nós. Como atenta o próprio Herzog, num tempo no qual é possível retocar a 

realidade, e com esse retoque nossa percepção das pessoas sobre essa realidade. 

“Neste momento confrontamos algo que transformou o nosso sentido de realidade. 

[...] De certa forma, nos meus primeiros filmes, já tinha antecipado este salto” (PAGA-

NELLI, 2009, s/p.). 

Ainda no âmbito da realidade que pode ser retocada, mas através de um olhar 

de Cabrera, considera-se o cinema como essa “experiência aberta, sempre desco-

brindo, fugindo do permanente das regras que procuram aprisioná-lo em algum câ-

none estabelecido”. (CARRIÈRE apud CABRERA, 2006, p. 19).  

Em O Cinema Pensa, Cabrera (2006, p. 19) aponta à necessidade de se con-

siderar o cinema, também, como um “tipo particular de linguagem, uma forma possível 

de Serenidade, uma forma de captação do mundo que promove – como poesia – esta 

atitude fundamental diante do mundo”. E assim, pode-se também, pensar na probabi-

lidade da reflexão imagética de uma questão filosófica, que poderia ser narrada atra-

vés das palavras.  

A análise do cinema feita por Cabrera em O Cinema Pensa leva a cabo a afir-

mação que é possível realizar uma reflexão imagética das questões da filosofia e nar-

rar em palavras, embora no cinema estas questões não apareçam em palavras. No 

dizer do próprio autor, falar do cinema não se trata de definições permanentes e into-

cáveis.  

 

Mas sabemos o que é o cinema por uma razão profunda, na realidade pelo 
mesmo tipo de razão pela qual tampouco sabemos o que é a filosofia. [...] 
trata-se de uma caracterização conveniente do cinema para propósitos filo-
sóficos, isto é para a intenção de considerar os filmes como formas de pen-
samento. (CABRERA, 2006, p. 19). 
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Cabrera (2006), com palavras filosóficas, já havia manifestado que é possível 

uma reflexão imagética de uma questão filosófica. O pensamento, inevitavelmente, 

acompanha essa forma que o filme propõe para instigar o próprio pensar.  

Por isso, o cinema seria entendido como uma forma de linguagem, a partir da 

qual, imagens e palavras, por possuírem um patamar estatutário, interagem entre si e 

reproduzem essa linguagem. E mediante essa necessidade apontada por Cabrera 

(2006), o cinema, também, pode ser entendido como um tipo particular de linguagem, 

capaz de captar o mundo.  

Os filósofos cinematográficos, assim denominados por Cabrera (2006), em três 

atos promovem características das filosofias que dizem bem o que é a linguagem do 

cinema. 

 
Certas dimensões fundamentais da realidade (ou talvez toda ela) não podem 
simplesmente ser ditas e articuladas logicamente para que sejam plenamente 
entendidas, mas devem ser apresentadas sensivelmente, por meio de uma 
compreensão “logopática”, racional e afetiva ao mesmo tempo. Sustentam 
também que essa apresentação sensível deve produzir algum tipo de impacto 
em quem estabelece um contato com ela. E terceiro – muito importante –, os 
“filósofos cinematográficos” sustentam que, por meio dessa apresentação 
sensível impactante, são alcançadas certas realidades que podem ser defini-
das com pretensões de verdade universal, sem se tratar, portanto, de meras 
“impressões” psicológicas, mas de experiências fundamentais ligadas à con-
dição humana, isto é, relacionadas a toda a humanidade e que possuem, 
portanto, um sentido cognitivo. (CABRERA, 2006, p. 20).  

  
Assim, a imagem que provoca o movimento de refletir, e pensar na probabili-

dade da reflexão imagética, enquanto uma questão filosófica, que pode ser narrada 

através das palavras. No entanto, parafraseando Tiburi e Cabrera (2013), pode-se 

afirmar que, de fato, o acesso que se tem ao cinema como linguagem é esmaecido, 

pois não há a possibilidade da experiência imediata.  

Acredita-se assim, que essa forma de linguagem do cinema seja capaz de res-

significar a perspectiva de uma infância que é entendida como linguagem e, ao mesmo 

tempo, possibilite o pensar através da mediação das imagens. Então, produzir as ima-

gens enquanto reflexo do próprio pensamento, implica na pessoa82 (infância), por ser 

motivo de ressignificação da linguagem.  

O que permite dizer que, a reflexão imagética poderá mais tarde ser narrada 

em palavras, perseguindo também o que conseguimos saber acerca da própria filo-

sofia, quando propõe-se pensar através do confronto com as imagens do cinema. 

                                                 
82 Continuarei usando esse termo quando referir-me ao conceito de criança e ao conceito de infância.  
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Quer dizer, quando se assiste um filme e sobre ele se faz uma crítica filosófica, acolhe-

se a mediação das imagens para esse exercício do pensamento. 

A análise da linguagem do cinema, a exemplo do que acontece no filme de 

Kaspar Hauser, pode levar ao despertar da reflexão sobre a própria questão da pes-

soa (infância) colocada sutilmente em cena. Esse despertar, no entanto, um momento 

específico, mas abre espaço para outras interrogações de como pensar sobre essa 

pessoa. 

A primeira das interrogações é da ordem linguística, e tem no filme de Kaspar 

Hauser, enquanto signo para nos fazer pensar na infância. E a primeira resposta está 

expressa nas pistas deixadas por Tiburi e Cabrera (2013), em seu livro diálogo/cinema 

(os autores desenvolvem um experimento dialógico dedicado ao cinema) e, por que 

não dizer, também à filosofia. Nessa proposta de uma reflexão sobre a linguagem no 

cinema é possível sempre manter ativa a busca pelo pensamento reflexivo.  

Este pensar reflexivo, seria uma primeira atitude a ser tomada para que não se 

caia na simples análise quando se assiste a história de Kaspar, mas que fique explícita 

a preocupação com a pessoa (infância).  

A partir da questão colocada por estes autores e, pensando como as imagens 

instigam o pensamento, arguem nos seguintes termos: Haveria pensamento no ci-

nema sem a linguagem falada, discursiva que se expõe por palavras?  

Essa interrogação, dificilmente será respondida com um imediato sim ou não, 

mas lança um convite para se pensar além das imagens visualizadas no cinema e 

além da linguagem falada. De fato, é inegável que tal convocação envolva-nos nesse 

contexto cinematográfico, no qual se desenvolve por exemplo no enigma de Kaspar 

Hauser.  

A imagem de Kaspar Hauser83 preso a uma corda, no um sótão, faz referência 

a essa pessoa, talvez esquecida pela sociedade, o enfant.84 Ele simboliza a infância 

que ainda não fala. No filme Kaspar não foi capaz de narrar muitos fatos de sua infân-

cia por estar preso, isolado e sem contato com as pessoas, fora do mundo das ima-

gens.  

                                                 
83 Ver Anexo B, fig. 2 e 3, Kaspar Hauser, personagem emblemático da “vida nua”, vive no soton, preso 

à corrente.  
84 A palavra enfant significa aquele que ainda não fala. 
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Assim, a infância pode ser contextualizada pela linguagem imagética que o 

filme de Herzog nos apresenta, principalmente nas imagens de uma infância que é 

representada por um jovem e não por uma criança.  

As instigantes imagens do filme de Kaspar Hauser, mediadas pelas palavras, 

de certa forma auxiliam a discussão sobre o filme e o cinema, o que permite pensar 

que, a infância já tinha seu abrigo, seu lugar de destino para viver à sombra do biopo-

der. Isto é, o cinema já denuncia o abandono da infância. 

Quando denomina-se a infância como um novo lugar, já se pensa a partir dos 

reflexos da imagem de Kaspar Hauser, essa infância abandonada e presa à corrente. 

Buscando o entendimento por esta linguagem do cinema, a imagem revela a vida nua, 

a mera vida, exemplificada na história de nosso personagem. 

Quando essa criatura abandonada, aparece na cidade de Nuremberg, no ano 

de 1828, ela é recolhida e logo deve ser corrigida, civilizada e educada.  

 
Ele mal sabia andar e só pronunciava uma frase. Depois contou-nos que logo 
após nascer... viveu preso num calabouço, ignorava o mundo exterior e a 
existência de seres humanos pois lhe deixavam seu alimento à noite en-
quanto ele dormia, não tendo noção do que era uma casa uma árvore ou a 
fala. Até que um homem entrou onde ele jazia”. (Comentário inicial do filme 
O enigma de Kaspar Hauser). 

 

O relato inicial do filme já condena essa criatura que ainda não fala, que não 

tem origem e nem nome, pois somente depois o passam a chamá-lo de Kaspar Hau-

ser. Este ser já simula uma relação de biopoder com a sociedade. 

Para Leite (2012) o cinema, esse espaço cultural, pode ser definido como pro-

duto e produtor em nossa sociedade, e dos modos de vida em nossa cultura. Assim, 

é capaz de criar modos de vida, ideologias, atitudes, pode ser atribuída ao fascínio de 

nossa época pela imagem, mas também ao brilhantismo de muitos roteiristas ou dire-

tores. 

Na verdade também é fruto de características pessoais dos indivíduos de nossa 

sociedade, que marcam e influenciam outros indivíduos os quais com a mesma inten-

sidade buscam a aproximação de sua linguagem com nossa forma acelerada de viver.  

O autor deposita toda sua confiança na construção de interfaces entre educa-

ção e o cinema, como algo que não é dado a priori. Portanto, precisa ser construído 

como produto da narrativa. Usando suas mesmas expressões, para concluir sua defi-

nição de cinema, trata-se de uma invenção onde se tecem os fios e as tramas do 

enredo destas interfaces. (LEITE, 2012). 
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3.1.2 A linguagem da escrita e da imagem 

 

A ideia de interação entre escrita e imagem, que Tiburi e Cabrera (2013) expõe 

através do diálogo, ajuda a comunicar mais explicitamente a relação entre infância e 

cinema.  

Pois quando se formula a ideia de um conceito – imagem (TIBURI; CABRERA 

2013, p. 51), ela se tornar mais palpável e mais real é a imagem que vista na tela, 

facilita a compreensão de mundo.  

A partir da compreensão que se tem de mundo, ou da realidade, direciona-se 

a um pensamento que necessita da imagem da infância para pensar sobre a própria 

infância. Estaria assim contemplada a ideia de conceito – imagem – que serve em 

certo sentido, como auxílio para expor a vida da infância que viveu à sombra do bio-

poder.  

E sobre a vida da infância, a imagem/escrita revela, sem primazia, a exposição 

dessa vida. Mesmo que se admita inicialmente a necessidade da linguagem falada 

para que exista o pensamento. Como afirmam os autores: 

 
Não tenho problemas em admitir que não há pensamento no cinema sem a 
linguagem falada, se admitirmos, no mesmíssimo tempo, que não haveria 
pensamento na filosofia sem a linguagem de imagens. (TIBURI; CABRERA, 
2013, p. 59). 

 

É importante fazer essa ressalva para que o cinema a que aqui se faz referência 

não se limite ao cinema de projeção, som e imagens. Não é esse o objetivo da dis-

cussão. O que se atenta é que o pensamento reflexivo (TIBURI; CABRERA, 2013) 

passa a ser uma exigência para analisar esse enigma, mostrado pela imagem.  

E nessa relação que, além de apresentar-se isenta de primazia, possibilita uma 

análise de linguagem. E capacita a comunicação através da imagem/escrita a expor 

a infância submetida a uma situação de abandono, tal qual Kaspar foi submetido du-

rante sua infância.  

No entanto, refletir sobre a infância através do cinema, exige em contrapartida, 

que se faça avançar nessa conexão da imagem com a escrita. Nessa direção o filme 

O enigma de Kaspar Hauser mostra claramente a iniciação do enfant na escrita:  
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“Guarde isso. Escrever”. Assim diz o misterioso homem que cuida de Kaspar. 
[Anexo B, fig. 6]; ou, ainda, em outra cena, diante da sociedade de Nurem-
berg, que ele deve escrever seu nome: Kaspar Hauser. (Anexo B, fig. 20). 
(Cenas do filme O Enigma de Kaspar Hauser). 

 

Embora seja uma iniciação forçada, imposta, como em quase todos os momen-

tos de aprendizagem a que Kaspar é submetido. O que o cinema deixa em evidencia 

é a relação entre a criança e o adulto, sustentada por uma experiência pedagógica 

que testemunha a “falta de sentido da vida, sempre isso, jamais experimentaram outra 

coisa”. (BENJAMIN, 2002, p. 22).  

A aprendizagem que é fruto daquilo que o adulto experimentou e agora se apre-

senta mascarado. A máscara do adulto chama-se “experiência”. (BENJAMIN, 2009, 

p. 21). Porque é uma experiência que não tem expressão, são educadores sisudos e 

cruéis e “querem nos empurrar desde já para a escravidão da vida”. (Idem, ibidem, p. 

21).  

O filme de Kaspar Hauser nos promete revelar a imagem de uma criança que 

perdeu sua infância enquanto jazia trancada no sótão. A surpresa vem pela própria 

representação da imagem, ou melhor, pelo confronto com a imagem inesperada de 

uma infância representada por um jovem e não de uma criança. 

O que o filme revela é uma imagem em potencial, que por sua vez revela seus 

enigmas infantis, entre os adultos, mas Kaspar não pretende que todos o entendam e 

façam parte do seu mundo de linguagem. Pois como ele anuncia: “mas para mim 

parece que minha aparição neste mundo foi um golpe duro”. (Anexo B, figuras 45 e 

46). Kaspar Hauser não é a criança perdida no mundo dos adultos?  

A pergunta talvez não tenha resposta imediata, tal qual o questionamento que 

faz Kaspar ao Sr. Draumer, pois sua existência é um questionamento que expressa a 

incompreensão da criança diante do mundo dos adultos.  

Aqui pode-se propor a partir de Rancière (2012) um modo, ou um “melhor mé-

todo para compreender as alternativas contemporâneas de se olhar para a infância”. 

Embora a preocupação de Rancière seja em reduzir a distância, como pensar a ade-

quação entre o prazer de assistir o cinema, isto é, a inteligência de uma arte e a de 

uma visão de mundo. 

O filme Da nuvem à resistência (Dalla nube a la resistenza – 1979), de Jean-

Marie Straub e Danielle Huillet, segundo Rancière (2012, p. 123) é uma excelente 

referência para fixar as transformações da relação entre política e cinema. E para 

refletir sobre as continuidades e rupturas que hoje caracterizam essa relação.  
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Não se pretende aprofundar essa relação entre política e cinema, mas é inevi-

tável dizer sobre sua importância e não nos deixa imóvel e mudo diante do cinema, 

pelo contrário provoca inquietudes que podem ser inscritas nas histórias das relações 

dos espectadores com o cinema.  

Pensar nessa relação entre política e cinema, requer construir, como especta-

dor, mas não um espectador passivo, incapaz de reagir e interagir com as imagens e, 

sim, estabelecer uma relação entre as formas sensíveis que o cinema apresenta e as 

promessas políticas que ele permite.  

Portanto, trata-se de um termo de consentimento, se assim é possível denomi-

nar, para que aconteça uma história no filme, para que aconteça uma relação com a 

imagem (e a escrita) em potencial.  

Concorda-se com a posição de Rancière que afirma que não existe política do 

cinema enquanto conceito, e existem sim os elementos políticos capazes de ressigni-

ficar a linguagem e a compreensão dos espectadores. E nesse movimento, um enten-

dimento outro da infância.  

Kaspar Hauser, essa infância representada por um jovem, instiga, através de 

seus próprios enigmas toda uma sociedade em Nuremberg. Ele chama atenção à in-

fância que ficou para trás, a infância muda e presa no sótão, que não teve a possibili-

dade de fazer parte da sociedade. Como num grito aterrador, o personagem quer 

também, que se olhe à condição de abandono da criança. Abandono que ele mesmo 

foi vítima. “O que conta não é a dor das vítimas e a força emocional dessa dor, é saber 

quem grita”. (RANCIÈRE, 2012, p. 128). 

O filme analisado por Ranciére Da nuvem à resistência, mostra o quanto o ci-

nema, com suas imagens, envia mensagens capazes de provocar reações em quem 

às visualiza. E do mesmo modo, a irresolução do texto tem um poder de resolução, 

que coloca todos à espera da mensagem de Kaspar.  

A tensão entre texto e imagem oculta ganha duplo sentido. (RANCIÈRE, 2012). 

O que se escreve sobre Kaspar Hauser é a partir de suposições e informações com-

partimentadas. E o que se mostra é uma criança que viveu a margem da sociedade, 

como um selvagem. A tensão entre texto e imagem oculta aparece na infância desco-

nhecida de Kaspar. Em seguida é impressa no mundo, que agora é conhecido por ele. 

Nagib observa que na modernidade o caso de Kaspar Hauser não seria mais 

encarado como banal, ou melhor: que o menino não estava sendo trazido de uma 

cova escura apenas para a luz do sol, mas também para a luz de uma nova razão, 
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uma razão que propugnava a liberdade e os direitos do homem, e substituía as antigas 

superstições e crenças místicas pelo conhecimento científico. (Nagib in A condição 

animal em Kaspar Hauser).85 

Considerando as diversas colocações dos autores sobre o cinema, e sobre o 

filme de Kaspar Hauser, e com ele o movimento das imagens e do pensamento, o que 

se conclui é que o cinema nos move com sua recriação e põe o pensamento em mo-

vimento, sem a preocupação de conceituar, o movimento é muito mais de inventar a 

realidade. 

Mas uma realidade que se apresenta em um ato contínuo, que é acessível atra-

vés do visual e, nos capacita, ao mesmo, tempo a recriar os conceitos até então co-

nhecidos. Conceitos que ao mesmo tempo, descrevem todo o potencial das imagens. 

Isto porque as imagens são significados através do pensamento, tal qual a criança 

que cria e potencializa sua criação.  

Assim, reflete-se sobre o cinema e ao mesmo tempo em que se é levado a 

transmitir as imagens através do próprio pensamento, tal qual a criança quando cria 

e potencializa sua criação. Pode-se assim, considerar que a descoberta da filosofia 

no cinema leva a pensar criticamente a aparente apatia da filosofia e a revelar a pró-

pria logopatia86 da filosofia. (TIBURI; CABRERA, 2013). 

Não se trata, no entanto, de assumir a filosofia – muito menos o cinema! – como 

guia por um impulso ético, mas, em todo caso, por um impulso de esclarecimento. 

(TIBURI; CABRERA, 2013). Num exercício de olhar atentamente o cinema com os 

óculos da filosofia e identificar a cena que melhor nos retira da dúvida. 

Esta ressalva dos autores não os impede de propor uma definição: 

 

Cinema é a forma da linguagem em que imagens e palavras têm o mesmo 
estatuto. Umas são as outras, e todos vêm carregados de graus diferentes 
de afeto e raciocínio. O cinema é, na sua teoria, o novo velho logos dos gre-
gos, que já tinha um certo grau de manchas sensíveis que o racionalismo 
arrancava com pinças assépticas no ato cirúrgico do pensamento. (TIBURI; 
CABRERA, 2013, p. 55). 

 

A definição ajuda a entender o poder fascinante dessa forma de linguagem, 

como meio de controle. Ao rever tantas vezes este filme de Herzog, por exemplo, o 

                                                 
85  Disponível em: <http://www.pensataanimal.net/arquivos-da-pensata/46-laertelevai/227-a-condicao-

animal>. Acesso em: 7 março 2014. 
86  Logopatia – termo que Cabrera usa para designar a confluência do analítico e do existencial.  
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telespectador acaba perdendo-se nesse enigma de imagens. É nesse sentido que as 

imagens conduzem o pensamento a concordar com o roteiro do filme.  

Por isso, é salutar relembrar a crítica de Adorno à indústria cultural, muitas ve-

zes camuflada de indústria do divertimento. O que torna a sétima arte (cinema) um 

elemento contraditório, quando esta passa a ser vista apenas como uma forma de 

divertimento ou de um consumismo desenfreado.  

É preciso estar atento àquele que vê o “cinema como indústria do conhecimento 

e como máquina de ganhar dinheiro”, nas palavras de Tiburi e Cabrera (2013, p. 80). 

A crítica à indústria do divertimento foi demonstrada na década de 90 através dos 

filmes do Cineasta de Hong Kong, John Woo.87 Seus filmes introduzem o debate so-

bre a necessidade da tomada de consciência diante do cinema de consumo. (QUIN-

TANA, 2006).  

A condição de espetáculo de massas dos filmes de John Woo, parecem con-

verter em um cuidadoso espelho sobre os determinados universos marcados pelo ma-

terialismo quando recorrem à infância como caminho para acabar limpando sua má 

consciência. (QUINTANA, 2006). 

Não seria exagero dizer que os filmes de John Woo e a crítica de Adorno con-

duziria a uma reflexão capaz de pensar o cinema liberto da indústria cultural. O eco 

dessa reflexão se estende até nossos dias e atravessa os registros do cinema na 

contemporaneidade.88 

Para Tiburi e Cabrera (2013, p. 117), isto significa dizer que entre o “sujeito 

pensante e coisa pensada existe uma relação” para além das imagens, que não deixe-

o fixado no que lhe é mostrado na tela.  

Tiburi e Cabrera (2013, p. 119) eliminam “a ideia de que os conceitos seriam 

apenas falados e não se dariam na forma de imagem” o que serve para fundamentar 

essa análise potencial da imagem, sobre o impulso de esclarecimento. E também, 

                                                 
87  Em referência aos filmes Bala na cabeça (Die xue jie tou,1990) e A outra face (face/Off,1997). Os 

protagonistas reconhecem a necessidade de salvaguardar, em meio a corrupção da sociedade na 
qual vivem, um espaço para a inocência. Por esse motivo buscam solução para proteger as 
crianças. Uma questão chave para poder entender como a infância é representada em certo cinema 
de consumo. (QUINTANA, 2006, p. 143).  

88  O documentário é um outro exemplo dos efeitos da indústria cultural.  

A Criança a Alma do Negócio. (documentário). Direção: Estela Renner. – Brasil. Produção de 
Marcos Nisti. Itapema, RJ-Brasil. Disponível em: <http://youtu.be/KQQrHH4RrNc>. Acesso em: 5 
jun. 2014. 

http://youtu.be/KQQrHH4RrNc
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porque o filme, como construto concreto, implica uma apreensão imediata, enquanto 

o cinema não.  

Assim se justificaria a urgência de se pensar a “política do olhar” (TIBURI; CA-

BRERA, 2013, p. 83). Isto é, proferir um olhar ao cinema de forma crítica sem preten-

der politizar a filosofia e sem sustentar-se em críticas morais para fazer valer o pen-

samento no cinema. 

 

3.1.3 O Cinema: a potência da crítica e da linguagem 

 

A potência crítica pede espaço para evidenciar-se, enquanto experiências na 

presença de atores em sua ação. Sem submeter-se à indústria do divertimento que 

consome a criança através das imagens.  

Ressalva que Tiburi e Cabrera (2013, p. 80) haviam feito ao perceberem que já 

está posta facilmente a indicação do “cinema como indústria do divertimento e como 

a máquina de ganhar dinheiro; como um complexo aparato de formação de públicos 

irreflexivos e padronizados”; quando não se consegue ver o “potencial crítico”. E al-

guns filmes são apresentados exatamente com essa faceta avessa à crítica. 

No texto A indústria cultural, o iluminismo como mistificação das massas, os 

autores frankfurtianos não deixaram de lançar sua crítica ao cinema que se mostrava 

“como um complexo aparato de formação de públicos irreflexivos e padronizados; 

como uma infatilização dos critérios à luz de serviços eficientes e bem administrados”. 

(TIBURI; CABRERA, 2013, p. 80).  

A discussão sobre esse potencial crítico revela que o cinema é capaz de res-

significar a linguagem, e não limitar-se à reprodução; diz que ele pode mostrar a ima-

gem em sua mais verdadeira versão e impulsiona descobertas. Mas a ressignificação 

da linguagem é que possibilita que alguns filmes apresentem-se já em sua origem 

com potencialidade crítica. 

O cineasta Werner Herzog com o filme O Enigma de Kaspar Hauser nos dá um 

bom exemplo de potencialidade crítica. Kaspar é um jovem que viveu sua infância 

aprisionada em um porão, sem ter qualquer contato com o mundo exterior. No entanto, 

as descobertas no filme mostram o aprisionamento da pessoa.  

Certo dia, esse personagem real e enigmático, é libertado por um misterioso 

homem que o deixa em uma praça na cidade de Nuremberg, em 1928, quando Kaspar 
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teria supostamente 15 anos, porém, sem saber falar, nem andar e, muito menos, se 

comportar como humano, em uma sociedade que para ele será desumana. 

Para Cattellan (2009) através do filme, o cineasta pretende demonstrar que o 

percurso de Kaspar (esse sujeito objetificado) o leva de uma prisão física e espacial 

a uma cadeia de nós que se tecem nos intercâmbios sociais e que, estando estabele-

cida, fixa os limites dentro dos quais ele (e o homem, por consequência) pode se 

movimentar. Quer dizer, o potencial crítico é mostrado abertamente através das pri-

sões que ele percorre.  

Para quem assiste o filme é inevitável o despertar de uma função crítica (TI-

BURI; CABRERA, 2013) através de interrogações subjacentes que se manifestam 

nele. Como que seguindo a mesma linha de uma função crítica, Cattellan (2009) con-

tribui com alguns questionamentos que fomentam essa postura, tais como: 

 
Poderão os homens constituir outra sociabilidade, diferente daquela que dis-
crimina, rejeita e separa o diferente? A sociedade que encarcera os seus 
membros, que os acondiciona em torres com janelas estreitas e que esmaga 
seus nomes próprios, espezinhando-os, pode ser diferente? Ela poderá abrir 
mão da busca de domínio e de controle? O dilema de Herzog refere-se, pois, 
à possibilidade de elucidação de uma cultura e não à de alguém ser iniciado 
nela, quando parece ter passado o momento oportuno. É este o fio da meada 
que se pretende construir doravante. (CATTELLAN, 2009, p. 3). 

 

As respostas para tais questões não são dadas no final do filme, para a socie-

dade e nem aos telespectadores que acreditam em um final feliz e acabado. É neces-

sário um esforço para criticar a sociedade que continua produzindo, transformando e 

controlando a pessoa. Pois o filme não tende a proporcionar diversão a seus teles-

pectadores, mas mostrar a condição da pessoa (infância). 

É importante lembrar que Kaspar Hauser é uma criança que não teve infância, 

isto é, não viveu a fase da vida como as outras crianças e que a revelação do filme, 

através da imagem, não é de uma criança (enfant), embora ele ainda não tenha pas-

sado pelo processo de aprendizado da fala.  

Na análise figurativa de Cattelan, Kaspar é como a farinha de trigo que irá trans-

formar-se em pão, por isso, é passível de ser modelado e forjado pela mão do homem 

que o socializa.  

O personagem tem seu destino marcado pois ele tem sua história manipulada 

e destina-se a subserviência total. E é sobre essa forma de percepção que capta im-

piedosamente o semelhante no mundo que a infância está marcada. (BENJAMIN, 

1994).  
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Mas, no jogo de metáfora que apresenta Cattellan (2009, p. 5), resta ao homem, 

bípede, se “submeter à força do vento que o açoita”, obrigando-o a tornar-se “parte de 

uma massa difusa, homogênea e monótona: sem rosto e sem identidade”. 

O sem rosto e sem identidade representa aquele que será vítima da impulsivi-

dade das massas que aprisionam o objeto e o sujeito, e tudo que se assemelha. E 

esse impulso das massas que marca o destino do próprio sujeito, demonstra também, 

a capacidade dessa forma de percepção de captar impiedosamente o semelhante no 

mundo, para em seguida dominá-lo. (BENJAMIN,1994). 

Mas um “semelhante” (pessoa) que é capaz de fazer experiências pela própria 

linguagem, possui também a capacidade de entender o significado de sua própria 

experiência, ou, de atentar-se às “semelhanças percebidas conscientemente”. A 

questão é que se trata de uma “extinção da capacidade mimética ou de sua transfor-

mação”, alerta Benjamin (1994, p. 109). 

Penso que na contemporaneidade, ao discutir a questão da infância, o apelo 

mais urgente é de ter ciência de que a pessoa não se deixa prender pelas semelhan-

ças produzidas. Tanto no tempo de Benjamin quanto em nosso tempo os “jogos in-

fantis são impregnados de comportamentos miméticos”. (Idem, ibidem, p. 109).  

O questionamento, no entanto, não se direciona somente ao comportamento, 

mas diretamente ao descontrole da imitação, e, o mais importante de tudo isso “é 

saber qual a utilidade para a criança desse adestramento da atitude mimética”. (Ibi-

dem, p. 109). Quando a pessoa se encontra envolto na própria linguagem, não se 

prende ao adestramento e, pela linguagem é capaz de ressignificar a sua história.  

Nesse sentido é preciso considerar, também, que a linguagem seria a mais alta 

aplicação da faculdade mimética: um medium em que as coisas se encontram e se 

relacionam. Por isso, recorro a essa ideia para dar um salto um patamar diferenciado, 

não como antes, “no espírito do vidente ou do sacerdote”, como ele próprio rejeita a 

ideia de uma linguagem que é adestramento, e nos remete para “suas essências, nas 

substâncias mais fugazes e delicadas, isto é, nos próprios aromas. (BENJAMIN, 1994, 

p. 112). 

Quer dizer, ao interpretamos a linguagem precisamos apontar o óbvio, e que a 

clarividência confiou à escrita e à linguagem a dimensão que era necessária ser recu-

perada, não mais da linguagem como pura razão, mas a concepção da linguagem em 

geral. E neste caso, como a infância que pode fazer experiência, herdada como patri-

mônio da infância.  
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O orgulho de ter um patrimônio cultural, nos classifica como uma civilização 

desenvolvida, tecnológica e cientifica, e que nos diferenciam dos bárbaros, parece 

perder seu encanto. Porque já não conseguimos fazer dessas experiências algo pal-

pável e encantador para nossos sucessores.  

A pergunta feita por Walter Benjamin no ano de 1930 ainda ressoa nos dias de 

hoje, na contemporaneidade. Qual o valor do nosso patrimônio cultural, se a experi-

ência não mais o vincula a nós?  

Estamos realmente expostos aos valores culturais que nos subtraem a experi-

ência, onde 

 

A horrível mixórdia de estilos e visões de mundo do século passado mostrou-
nos com tanta clareza aonde esses valores culturais podem nos conduzir 
quando a experiência nos é subtraída, hipócrita ou sorrateiramente, que é 
hoje em dia uma prova de honradez confessar nossa pobreza. Sim, confes-
semos: essa pobreza não é apenas pobreza em experiências privadas, mas 
em experiências da humanidade em geral. Surge assim uma nova barbárie. 
(BENJAMIN, 1994, p. 115). 

 

A experiência, antes tida como uma lição de casa, transmitida entre as gera-

ções, na contemporaneidade, no entanto, aparenta não ter mais importância. Mas 

“talvez isso não seja tão estranho quanto parece”, pois eles “aspiram a libertar-se de 

toda experiência” (BENJAMIN, 1994, p. 118), como se ostentar essa pobreza de ex-

periência fosse um valor para esses povos. 

Penso que seja esclarecedor expor essa vinculação da experiência na contem-

poraneidade. Agamben, leitor de Benjamin, vai como flecha direto ao alvo para inves-

tigar a questão. No entanto, sem deixar-se cegar pelas luzes do século, mas entrever 

nessas a íntima obscuridade.  

E nessa intimidade detecta que o problema da experiência se depara com o 

problema da linguagem. Agamben frisa que a linguagem é o “ponto central do mal-

entendido da razão consigo mesma”. (AGAMBEN, 2005, p. 54). 

A ênfase de Agamben (2005) sobre o problema da experiência fatalmente deve 

deparar-se com o problema da linguagem. Prepositivamente através da crítica de Ha-

mann a Kant, segundo a qual uma razão pura  

 

“Elevada a sujeito transcendental” e afirmada independente da linguagem é 
um contrassenso, pois “não apenas a inteira faculdade do pensamento reside 
na linguagem, mas a linguagem é também o ponto central do mal-entendido 
da razão consigo mesma”, encontra aqui todo o seu peso. (AGAMBEN, 2008, 
p. 54).  
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Mesmo nesse movimento contra a tradição filosófica, Agamben (2005, p. 54) 

reafirma a equação no qual a “razão é língua: logos”. Parafraseando-o, acredito não 

ser relevante aqui, perder tempo como esse osso duro de roer, que Agamben promete 

roer até o fim. Quer dizer, o problema do logos, da racionalidade, não é uma bandeira 

a ser defendida. 

E é na linguagem, também, que se revela a subjetividade desse sujeito, como 

propriedade dela mesma, que por sua vez pode ser identificada no discurso. O que 

mostra que “é na linguagem e através da linguagem que o homem se constitui como 

sujeito”. (BENJAMIN, 2005, p. 56). 

Assim, Agamben (2005) mostra que esse salto (explicar) é possível em uma 

troca de transcendental por linguístico. “O sujeito transcendental não é senão o ‘locu-

tor’, e o pensamento moderno erigiu-se sobre esta assunção não declarada do sujeito 

da linguagem como fundamento da experiência e do conhecimento”. (AGAMBEN, 

2005, p. 57). 

Nesse sentido o transcendental não é subjetivo, pois ele se objetiva na infância 

e nela traduz toda a experiência originária possível. Nessa exposição da linguagem, 

literalmente falando, pode-se afirmar: a infância fala.  

O ponto onde pode -se captar a linguagem, por um instante, que Agamben 

chama de arquievento,89 é somente no ponto de ruptura do diacrônico e do sincrônico 

apontado por ele. E que pode ser mais acessível ao entendimento humano, a partir 

dessa “unidade-diferença de invenção e dom, humano e não humano, palavra e in-

fância”. (AGAMBEN, 2005, p. 61). 

Javier Naranjo (2009) expõe de forma arrebatadora uma experiência de potên-

cia da linguagem, que é infância. Em seu livro a “Casa das Estrelas: o Universo con-

tado pelas Crianças”. Naranjo apresenta um dicionário com 500 definições dadas pe-

las crianças para 133 palavras conhecidas pelos adultos.  

No livro “Casa das Estrelas: o Universo contado pelas Crianças”, Naranjo90 

mantém a voz literal das crianças e a genialidade que há no pensamento infantil. Para 

Naranjo uma criança é capaz de fazer elaborações poéticas e reveladoras. Por exem-

plo, quando uma criança disse que adulto é “uma pessoa que em toda coisa que fala, 

                                                 
89 O termo pode ser entendido como o “fato puro”, o fato primeiro. 
90 Disponível em: <http://youtu.be/wOkRKrY4GPc>. Acesso em: 20 jan. 2014. 

http://youtu.be/wOkRKrY4GPc
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fala primeiro dela mesma”. (NARANJO, 2009, p. 9). O que o levou a ficar mais atento 

na fala das crianças, investigando por 10 anos e recolhendo as definições de A à Z.  

Usando as palavras de Naranjo, de algum modo todos adultos voltam à infância 

em algum momento da vida, através da linguagem. A saga deste professor mostra 

que a linguagem é a experiência possível que não pode ser negada, como limite trans-

cendental.  

Naranjo capta na linguagem das crianças, por um instante esse arquievento, 

assim denominado por Agamben. Como se ele conseguisse nesse ponto de ruptura 

do diacrônico e do sincrônico dar voz ao enfant.  

Agamben (2005) não se ocupa com o problema geral da origem da linguagem, 

ele busca desvendar o que ele próprio suscitou, e não se trata de um fato que pode 

ser isolado, como propunha Rousseau, por exemplo. Porque não é admissível nega-

ção da experiência enquanto limite transcendental da linguagem, sendo ela mesma 

uma experiência originária. Assim, “como infância do homem, a experiência é a sim-

ples diferença entre humano e linguístico. Que o homem não seja já falante, que ele 

seja e tenha sido ainda in-fante, isto é a experiência”. (AGAMBEN, 2005, p. 62). 

Portanto, no confronto inevitável da razão e da língua existe a possibilidade de 

mostrar a relação do homem com sua língua e da sua infância com a linguagem. Os 

homens podem ser compreendidos como homens de linguagem, que é o laço indis-

solúvel que os mantém na unidade e na humanidade.  

E nesse sentido a linguagem mantém a contemporaneidade da humanidade. 

Quero dizer que, pela relação linguagem e infância é possível estabelecer uma rela-

ção do narrador na contemporaneidade. Se é sabido que essa arte de narrar está em 

extinção, cabe ao homem contemporâneo ver na parte da sombra, a sua intima obs-

curidade. (AGAMBEN, 2009).  

Tanto que é, inevitável não fazer referência novamente ao filme O Enigma de 

Kaspar Hauser, do cineasta alemão W. Herzog, pois ele mostra através das imagens 

deste jovem que viveu sua infância aprisionado em um porão, as evidencias da “dife-

rença entre a reprodução” e a também da “imagem”. (BENJAMIN, 1994, p. 170). 

O personagem tem seu destino marcado pois ele tem sua história manipulada 

e destina-se a subserviência total. E é sobre essa forma de percepção que capta im-

piedosamente o semelhante no mundo que a infância está marcada. (BENJAMIN, 

1994). E permanece assim, até que sejam compreendidos como homens de lingua-

gem, pertencentes à humanidade. 
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Para Agamben (2005) a infância literalmente que não fala, ou a infância como 

mudez, como silencio, não é a mesma mudez que precede a linguagem no homem, e 

que ao ser abandonado ao nada, não tendo outra saída, entra na linguagem. E sim 

uma mudez que já coexiste desde o princípio como a linguagem. E aquilo que a lin-

guagem pode ser dita, porque já é infância, já é linguagem.  

 

3.2 A infância na sombra do biopoder 

 

Se hoje não existe mais uma figura predeterminável do homem sacro,  
é talvez porque somos todos virtualmente homines sacri.  

(Agamben).  

 

3.2.1 Os sintomas psicologizantes do biopoder 

 

O indício de que a infância vivia na sombra do biopoder, é também, sintoma de 

que ela teve sua história manipulada e seu destino será a subserviência total. A infân-

cia, quando considerada mera vida, não faz parte da racionalização dos problemas 

postos à prática governamental da sociedade.  

A questão da mera vida, vida nua já havia sido colocada anteriormente por 

Benjamin, quando ele se refere ao elemento sobre o qual incide esta violência que é 

a personificação do poder. Ao se referir a questão da violência mítica (mytischen Ge-

walt), ele identifica como aquela violência que remete à culpabilização da “mera vida 

natural” (blossen natürlichen Lebens). Então, o corpo vivo, agora pode ser qualificado 

pela linguagem, pode ser classificado.  

E quando classificada pode também ser representada. O que demonstra a ca-

pacidade humana de produzir semelhanças. Para Benjamin (1994) a “capacidade su-

prema de produzir semelhanças” deve consistir nos processos que engendram tais 

semelhanças, pois estes denunciam a “forma de percepção do semelhante no 

mundo”. (BENJAMIN,1994, p. 110).  

Com efeito, no sentido ontogenético, a capacidade mimética acompanha os 

jogos infantis de maneira impregnada e brincante. “A questão importante, contudo, é 

saber qual a utilidade para as crianças desse adestramento da atitude mimética”. 

(BENJAMIN, 1994, p. 108). A mimese se repete no processo de aprendizagem, indi-

cando sintomas psicologizantes, trazendo confusão entre o que é percebido sobre a 
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criança e a realidade a ser apreendida, pois o que se conhece é “como a pequena 

pronta do iceberg, visível na superfície do mar, em comparação com a massa subma-

rina”. (BENJAMIN, 1994, p. 109). Marcando assim uma realidade infantil que sintoma-

ticamente deixa à mostra as pretensões psicologizantes do biopoder.91  

Para Benjamin (1994), a linguagem é que nos aproxima de uma concepção 

clara do conceito de semelhança. E de certo possibilitaria o entendimento sobre as 

pretensões psicologizantes, mimetizadas como verdade sobre a criança. 

Mormente nessa indicação benjaminiana, a mais importante das ligações é en-

tre a palavra escrita e a falada. É por elas que a criança comunica-se com o mundo, 

e assim perpassa-o com sua marca no mundo, isto é com a linguagem. 

O poder da linguagem também, mostrou-se no surgimento de diversas ciências 

como a psiquiatria, a psicanálise, isto é, na clínica. Historicamente, a psiquiatria de-

pendeu de complemento psicológico-filosófico para caracterizar seus quadros. 

Quando surge o DSM-1, na década de 1950, como primeiro manual orientado, se 

decide pensar os sintomas psíquicos, pois esta parecia ser a saída da crise que se 

formava.  

 
Entre o conceito de alienação e o horizonte da doença fundadora, a psiquia-
tria dependia, até a Segunda Guerra Mundial, de uma espécie de comple-
mento psicológico-filosófico para caracterizar seus quadros. O início do fim 
desta crise de nascimento ocorre na década de 1950, quando se decide pen-
sar os sintomas psíquicos como uma reação, e a etiologia orgânica como 
ação. Surgia, assim, o DSM-1 como primeiro manual orientado para acabar 
com a confusão de línguas entre organicistas e psicodinâmicos. (DUNKER, 
2013, p. 1-2). 

 

Como nem todos os casos clínicos se englobavam numa causa e efeito, como 

por exemplo, os transtornos sem causa tangível foi adequado pensar na ideia de 

uma mudança estrutural (DUNKER, 2013), subentendido que uma espécie de intera-

ção entre causa e efeito, era possivelmente viável. Desde que essa interação infira na 

unidade das classes de transtornos. 

Considerando que, “clinicamente, a única divisão estrutural que tem sobrevi-

vido aos séculos e a que se dá entre psicoses e neuroses”. (DUNKER, 2013, s/p.). 

                                                 
91  O biopoder é o poder que se estabelece sobre a vida. Foucault entende que esse poder pela vida 

se transformou em uma política, em biopolítica, que é a maneira pela qual tentou desde o século 
XVIII, racionalizar os problemas propostos à prática governamental, pelos fenômenos próprios a um 
conjunto de seres vivos constituídos em população: saúde, higiene, natalidade, raças... 
(FOUCAULT, 1997, p. 89).  
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Com suas polêmicas de definição e confusões de línguas que envolviam essas ciên-

cias, enquanto instâncias classificadoras, a partir de modelos históricos. (FOUCAULT, 

2002).  

Certamente, nesse cenário que Dunker traz à tona, a infância está envolvida 

diretamente e, consequentemente sofre com as mudanças. Primeiro porque fica sem-

pre à margem das relações estabelecidas em seu meio. E, inevitavelmente, essa in-

fância é ocultada. 

E posteriormente, essa infância, que é considerada já a vida nua, por não poder 

fazer parte das relações políticas estabelecidas, ela deve ser posicionada à sombra 

do biopoder.  

Desde o século XVI, como atentou Foucault (2002) a nova forma de poder, o 

Estado, assume a função de individualização e de totalização do sujeito. Esta institu-

cionalização cria mecanismos capazes de fazerem do sujeito suas vítimas favoritas, 

por serem passíveis enquanto vítimas. A psiquiatria não é uma ciência exata, mas se 

encontra condicionada pela episteme do momento histórico. (FOUCAULT, 2002).  

A sociedade presenciou a criação de elementos (como o ultimíssimo DSM-5)92 

que serviram para substituir a neurose da classificação, criada pela própria sociedade, 

como se a classificação garantisse a eliminação das confusões que se criou em torno 

do sujeito. 

O que fica evidente é, que a psiquiatria surgir como a panaceia da moderni-

dade, ainda subjaz o cadáver do psicanalítico da neurose. E isso tanto é verdade que 

a psicanálise toma a neurose como um objeto privilegiado para explicar como única e 

exclusiva hipótese da existência dos vários sintomas, ainda que diferentes em um 

mesmo caso. 

O chamado sequestro da noção de neurose acarreta consequências para as 

pessoas que esperam por tratamento, e inevitavelmente abandonam muitas das con-

quistas que se havia elaborado com a gênese histórica dos sintomas da arqueologia 

infantil, e com as conexões sexuais. E agora sentem-se sancionados por “dispositivo 

                                                 
92  Divididos em quatro elementos, assim se dividia o DSM-5: “transtornos de ansiedade”, cujo 

desencadeamento depende do objeto (de separação, mutismo seletivo, fobias específicas, pânico, 
fobia social), “transtornos depressivos”, cujo modelo é o luto (depressão maior, depressão 
disruptiva, distimia, disforia pré-menstrual), “sintomas somáticos”, organizados ao modo da 
conversão (hipocondria, transtorno de conversão, transtornos factícios) e “transtornos obsessivos-
compulsivos”, nos quais o deslocamento seria a “reação” fundamental (transtorno do dismorfismo 
corporal, acumulação, trocotilomania, transtorno de escoriação). (DUNKER, 2013). 
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diagnóstico com força de lei e poder disciplinar na desconexão entre seus próprios 

sintomas”. (DUNKER, 2013).  

Seguindo por esse caminho psicanalítico, em nossos dias, o caso de Kaspar 

Hauser seria facilmente classificado com vários diagnósticos sobrepostos, em vez da 

única e genérica neurose obsessiva. A incurável obsessão pela neurose, conduz o ser 

humano e seus diferentes sintomas a se exprimir em uma narrativa de sofrimento, 

como experienciou Kaspar Hauser em sua trajetória.   

Comprovação de que, em nosso tempo, os sentimentos, a história de vida, as 

escolhas que cada um faz e as perdas ou ganhos que estas vivenciam em sua exis-

tência, não são consideradas, ainda que estejam sobre o jugo de análises. “A história 

da doença confunde-se com a história do doente, sob o qual, esta age e reage”. (JAS-

PERS, 1883-1969 apud DUNKER, 2013, s/p.).  

A história da doença, nesse sentido, explica como se foi construindo os supor-

tes para colocar a infância nessas subclínicas classificatórias do sujeito, antes mesmo 

que ele crescesse e pudesse se defender. É fácil entender como o “eu da infância” se 

perde e se dilui nesse mar de sintomas. 

Esses mecanismos, em suas formas mais questionáveis, funcionaram como 

mecanismos de controle social, e que tais mecanismos destinavam-se para um grupo 

bem amplo, que pudesse ser controlado e formado, capacitado para atender a socie-

dade, e, entre estes já estava incluso a infância. 

Assim, experiências de linguagem são preponderantes no diagnóstico e des-

cobertas sobre os sujeitos, e num contexto intersubjetivo, imediatamente induzem a 

receptação e a distribuição de tratamentos capazes de cura.  

E Dunker (2013, p. 8-9) aponta essa sanção como um prejuízo, pois os pacien-

tes devem se submeter para um melhor e efetivo controle. 

 
Ou seja, uma das características mais antigas e mais simples da neurose – 
a saber, o fato de que nela o sujeito não liga (aliena) os pontos que unem sua 
vida, seus sintomas e sua personalidade – tornou-se a forma oficial e padro-
nizada de pensar a loucura. A neurose opera pela desconexão entre contex-
tos narrativos, como que a dizer que a vida sexual é uma coisa, a profissional 
é outra, a familiar uma terceira coisa, os cuidados com o corpo são algo a 
parte, as fases da vida um problema isolado. 

 

Este cenário parece propício para compartimentar a vida do sujeito, a vida dos 

mais indefesos na sociedade. A separação entre a vida familiar e a vida da pessoa, 
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para que esta possa lidar solitariamente com seus problemas e com os sintomas de-

correntes. Como se fosse possível resolver solitariamente suas dores e sofrimentos, 

sem conexão com os demais grupos sociais que esse sujeito é partícipe.  

Traçava-se uma linha divisória clara entre os problemas da vida e a verdadeira 

doença mental. Onde os sintomas das doenças ou neuroses, por exemplo, passam a 

ser “sancionados por um dispositivo diagnóstico com força de lei e poder disciplinar 

na desconexão entre seus próprios sintomas”. (DUNKER, 2014, p. 8).  

Então, está claro que o sujeito está jogado na sociedade por uma ação invo-

luntária, sobre a qual ele protestar mas não pode controlar e muito menos fazer valer 

sua vontade sobre essa realidade. Como se ele inocentemente fosse levado à essa 

condição. 

Condição que faz da neurose uma forma de constituir um paradigma clínico 

rigorosamente simétrico à hermenêutica do sofrimento. (DUNKER, 2014, p. 5). Que 

pode ser inscrito através de um discurso e, assim proferir um sofrimento alienado. 

Dunker (2013) instiga: até onde vai o transtorno e onde começa a vida real?  

É nesse sentido que comunicar é sempre uma forma de estabelecer um poder 

sobre o outro, sobre o corpo do outro. Pois através de um instrumento de politização 

ligado à linguagem, o homem pode exercer domínio sobre outro homem.  

É importante enfatizar a questão colocada por Foucault (2008) sobre o diag-

nóstico psiquiátrico como algo que não é objetivo, neutro, e sim que está vinculado ao 

que pode-se denominar a biopolítica (2008) que será entendido por isso,  

 
A maneira como se procurou, desde o século XVIII, racionalizar os problemas 
postos à prática governamental pelos fenômenos próprios de um conjunto de 
viventes constituídos em população: saúde, higiene, natalidade, longevidade, 
raças... Sabe-se o lugar crescente que esses problemas ocuparam desde o 
século XIX e que desafios políticos e econômicos eles vêm constituindo até 
hoje. (FOUCAULT, 2008, p. 431).  

 

Foucault não deixa que se desassocie tais problemas do âmbito da racionali-

dade política no próprio interior de seu surgimento, ou seja, é importante frisar a causa 

destes problemas. A saber, o liberalismo, já que foi em relação a ele que adquiriram 

o aspecto de um verdadeiro desafio. (FOUCAULT, 2008).  

Assim, ao frisar a causa do nascimento da biopolítica, pode-se descrever sobre 

os desafios que tal sistema, de acordo com (Foucault, 2008) preocupado com o “res-

peito do sujeito de direito” e com a liberdade dos indivíduos, qualifica-os pela lingua-

gem, e põe em voga, e que já havia sido apontado por Walter Benjamin, como “vida 
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nua”, a “vida politicamente qualificada” e que através de mecanismos e cálculos do 

poder estatal, e a política se transforma em biopolítica. (AGAMBEN, 2010).  

Os modos estratégicos de racionalizar os problemas postos à prática governa-

mental, pelos fenômenos que são próprios de uma prática de governo. Os problemas 

que se transformam em desafios para a política e para a economia, não podem ser 

vistos dissociados do grande sistema denominado de “liberalismo”.93 Um problema 

que a racionalidade política não foi capaz de pensar de forma ampla, mas apenas 

considerando o sujeito de direito.  

 

3.2.2 O soberano e o isolamento da infância ao estado de natureza  

 

O filme O Enigma de Kaspar Hauser, revela a imagem de uma criança que 

(deve se transformar em adulto) viveu isolada de todos os seres humanos (Anexo B, 

fig. 1) e agora deve aprender a comportar-se segundo as normas da sociedade.  

Pode-se traçar uma relação entre Kaspar e a figura do lobisomem. Pois, aquele 

que estava no inconsciente coletivo como um híbrido monstro entre humano e ferino, 

dividido entre a selva e a cidade – o lobisomem – é, portanto, na origem a figura da-

quele que foi banido da comunidade. (AGAMBEN, 2010). 

Kaspar Hauser, a exemplo do lobisomem, também foi qualificado como "mera 

vida", ele vive na “zona de indiferença e de trânsito contínuo entre o homem e a fera, 

a natureza e a cultura”. Nessa condição em que ele se encontra, segundo o “estado 

de natureza” de Rousseau (AGAMBEN, 2004, p. 108).  

 
O estado de natureza é, na verdade, um estado de exceção, em que a cidade 
se apresenta por um instante (que é, ao mesmo tempo, intervalo cronológico 
e átimo intemporal) tanquam dissoluta. A função não é, na verdade, um 
evento que se cumpre de uma vez por todas in illo tempore, mas é continua-
mente operante no estado civil na forma da decisão soberana. (AGAMBEN, 
2010, p. 108). 

 

Trata-se de uma referência direta à vida nua (de Kaspar Hauser) à qual este 

representante da infância e que deve ser submetido, versa também, de uma forma de 

vida qualificada.  

                                                 
93  Ver FOUCAULT, 2008. O liberalismo deve ser analisado então como princípio e método de 

racionalização do exercício do governo, racionalização que obedece, e é essa a sua especificidade, 
à regra interna da economia máxima.  
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Nessa vida qualificada, a relação de abandono é que determina a história e o 

futuro de Kaspar, e sendo qualificado como anormal, um erro da natureza humana, 

ele deve ser condenado à solidão na torre. Destinado à solidão, todo anormal e todo 

erro da natureza humana, pode agora ser visto de fora de sua dimensão social e his-

tórica.  

Kaspar tem sua pena estabelecida pela sociedade: viver isolado. Primeiro no 

sótão e posteriormente na torre, onde ele pode ser observado e controlado pelos po-

deres da sociedade. Sua liberdade está condicionada à sua trajetória que o leva de 

uma prisão a outra, mais reticulada, tentacular e enoveladora do que a prisão inicial 

em que se encontrava. (CATTELLAN, 2009, p. 3). 

Para Ferrazza e Rocha (2011) os problemas relacionados à infância têm sido 

capturados pelos discursos e práticas do saber médico-psiquiátrico e transformadas 

em psicopatologias que tendem a ser tratadas com o principal recurso disponibilizado 

pela psiquiatria na contemporaneidade.  

Como conferiu Ferrazza e Rocha (2011) esse efeito de verdade que concebe 

como explicação válida para qualquer tipo de desconforto psíquico é a descrição fisi-

calista, sob a qual a vida psíquica do homem é reduzida a sua estrutura biológica. 

(COLLARES; MOYSÉS, 1994 apud FERRAZZA; ROCHA, 2011, p. 240).  

O discurso da medicina psiquiátrica, fundamentou no século XIX, a ideia de um 

determinismo biológico, onde comportamentos considerados inadequados eram ca-

racterizados como um problema orgânico e hereditário. (CAPONI, 2007 apud FER-

RAZZA; ROCHA, 2011, p. 241). Seguindo a mesma configuração, os diagnósticos na 

contemporaneidade são criados pela psiquiatria. 

Partindo de interrogações semelhantes, FERRAZZA e ROCHA (2011) abordam 

sobre o reducionismo biológico do sofrimento psíquico, esteio da estereotipia psiqui-

átrica que tem encontrado nas variadas manifestações de mal-estar e em comporta-

mentos virtualmente inadequados. Para estes autores, estas manifestações são sinais 

e sintomas de alguma psicopatologia. (FERRAZZA; ROCHA, 2011, p. 239). 

Ainda Ferrazza e Rocha (2011) condenam o processo de psicopatologização 

da vida cotidiana, que foi fomentada com o surgimento dos psicofármacos nos anos 

50, e mais ainda nos anos 80. A intensão demonstrada era fornecer um recurso mé-

dico a uma concepção organicista sobre o caráter do sofrimento psíquico que acom-

panha a psiquiatria desde o fisicalismo do século XIX. (FERRAZZA; ROCHA, 2011, p. 

240). 
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Em um mundo que, usa do poder para fazer da violência sua política, parece 

não haver possibilidade de viver como pessoas normais. Consequentemente, nota-se 

que “a atuação medicamentosa da prática médica vem sendo convocada para atenuar 

e apaziguar os conflitos, sejam estes de caráter social, político, ou mesmo psíquicos”. 

(LEGNANI; ALMEIDA, 2008, p. 3 apud FERRAZZA; ROCHA, 2011, p. 241).  

Em situações semelhantes, Kaspar Hauser e a criança, são ensinados que a 

solidão é o sintoma do medo do outro que ameaça-os incessantemente. Então, ao 

mesmo tempo que estes são levados para fazer parte da sociedade, devem manter-

se distante. 

Para Ferrazza e Rocha (2011, p. 243) amiúde as condutas da infância que são 

consideradas inadequadas e/ou indesejáveis estão sendo transformadas, pelo saber 

psiquiátrico, em manifestações sintomáticas de psicopatologias. Diagnosticados ou 

submetidos a tratamentos psicologizantes, a infância por Foucault (1997) nos mostra 

que a criança passa a ser objeto de intervenção e assim, pode ser inscrita não mais 

no eixo verdade-erro-consciência, mas no eixo paixão-vontade-liberdade. (FOU-

CAULT, 1997).  

Como em Foucault (1997) o grande médico do hospício, em nossa contempo-

raneidade, ou o grande psicólogo, é aquele que pode diagnosticar e “dizer a verdade 

da doença pelo saber que detém sobre ela. Está em jogo a função “produção da ver-

dade” (FOUCAULT, 1997, p. 48), para que a soberania seja exercida.  

O desconhecimento de seu passado e a linguagem o distanciam da humani-

dade e o comparam a um desumanizado. “Ele é um fragmento da vida” e um “limiar 

de indiferença e de passagem entre o animal e o homem, a phýsis e o nómos, a ex-

clusão e a inclusão”. (AGAMBEN, 2010, p. 105). 

A soberania deve ser exercida sobre este desconhecido que “habita paradoxal-

mente ambos os mundos sem pertencer a nenhum”. (AGAMBEN, 2010, p. 105). Por 

isso, Kaspar Hauser, exemplo da criança que foi banida, vivia primitivamente, e agora 

retorna à sociedade, isto é, a vida na civis.  

Um controle politicamente correto com um ser que é uma ameaça à ordem 

social, alguém que não tem identidade, não tem família e não tem história. É preciso 

torná-lo um homem da civis, educá-lo como as crianças são educadas, para ter um 

comportamento aprovado. “O estado de natureza é, na verdade, um estado de exce-

ção, em que a cidade se apresenta por um instante”. (AGAMBEN, 2010, p. 108).  
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Ele não precisa participar da vida da sociedade, deve estar longe. Como de-

nuncia, ou melhor, refere-se Agamben (2010, p. 109).  

 
A relação de abandono é, de fato, tão ambígua, que nada é mais difícil do 
que desligar-se dela. O bando é essencialmente o poder de remeter algo a si 
mesmo, ou seja, o poder de manter-se em relação com um irrelato pressu-
posto. O que foi posto em bando é remetido à própria separação e, junta-
mente, entregue a mercê de quem o abandona, ao mesmo tempo excluso e 
incluso, dispensado e, simultaneamente, capturado. 

 

Kaspar Hauser tem sua pena estabelecida pela sociedade: viver isolado. Pri-

meiro no sótão e depois na torre, onde ele pode ser observado e controlado. (Anexo 

B, fig. 27 e 28). O exílio ao qual ele foi destinado pela sociedade de Nuremberg parece 

soar como uma pena, devido à sua condição de selvagem.  

Em Agamben (2010) está dito que a relação caracterizada como relação de 

abandono, apresenta uma imagem enigmática, para não dizer ambígua, mas que 

prende a pessoa de tal maneira que se torna difícil deligar-se dela. Se estabelece uma 

relação de dependência, que transforma-se em relação de infantilização.  

Assim como Kaspar Hauser, que, em sua infância, vivia isolado, na “zona de 

indiferença, na qual a vida de exilado ou de acqua et igni interdictus confina com 

aquela do homo sacer, matável e insacrificável”. (AGAMBEN, 2010, p. 109). 

Assim é a infância, que, em seu confinamento, pode ser e o caráter biopolítico 

que a infância ocupa em nossa sociedade moderna, que a trata de forma infantilizante 

para em seguida mantê-la sobre controle.  

Mas por outro lado, existem aqueles que avaliam ser este exílio um direito e 

um refúgio para um selvagem que não consegue se adaptar aos costumes da socie-

dade civilizada.  

Nas imagens em que o capitão demonstra não saber lidar com Kaspar, esse 

subproduto da significação não verbal, fica mais evidente, pois o controlador da ci-

dade, não tem instrumentos apropriados para avaliar o enigmático visitante, e por isso 

prende-o numa em uma torre bem alta da cidade.  

Esse sujeito que foi condenado a viver separado do bando, posteriormente, 

será adotado por uma família de camponeses pobres, que, através de suas crianças, 

tentam ensinar a Kaspar Hauser coisas que as crianças devem saber. 

Sendo assim, quando essas perspectivas se tornam mais visíveis através da 

análise da vida nua, representada por Kaspar Hauser, é que torna possível entender 

a infância como experimento de linguagem. Ainda que já seja óbvio, mas deve ser dito 
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aqui que essa reflexão não se detém ao campo da semiótica e da linguística, embora 

sirva-se dela em alguns momentos. Além do mais, ao discorrer sobre a história desse 

personagem, suas imagens fascinantes revelam aspectos da linguagem que abrem 

perspectivas para entender a infância.  

 

3.3 A infância oculta de Kaspar Hauser: linguagem além da imagem 

 

Apresentarei Kaspar Hauser como a infância que viveu à sombra do biopoder. 

Pois penso que ele seria a imagem ideal da infância, que é mostrada pelo cinema, 

para que se possa pensar esta questão a partir do prisma da linguagem.  

O motivo pelo qual se recorre à imagem de Kaspar Hauser é uma demonstra-

ção de experiência de infância que é linguagem. E assim como o cinema é narrativa, 

Kaspar Hauser vai sendo narrado em toda a sua trajetória, durante seu percurso entre 

os homens. 

A análise do filme O Enigma de Kaspar Hauser, possibilita revisitar a questão 

da linguagem na filosofia e no cinema. Para fomentar a questão, de acordo com as 

ideias de Benjamin sobre a infância, esse filme se mostra propício pois suscita ideias 

capazes de conduzir para além da imagem. Na tela se mostra a pessoa sempre à 

margem, tratada como "vida nua". (BENJAMIN, 1991). 

Tiburi (2014) em seu texto “Lobisomem juvenil – Uma leitura biopolítica da ado-

lescência propõe uma leitura biopolítica a partir do adolescente, tratado com "mera 

vida", questionando a naturalização, o processo estigmatizante ao qual também foi 

submetida vida tratada como "mera vida".  

E são também os adultos que as escolas e as instituições de cárcere – que 

devem, sobretudo, parecer com escolas –, de outro, os próprios adolescentes como 

que “organizam-se” em grupos por semelhança e afinidade que envolve desde clas-

ses sociais até estilos. (RONSINI, 2007, p. 55 apud TIBURI, 2014, p. 4).  

Falar de Educação significa, então, falar de um campo de ações em que se 

relacionam poder e saber. Falar de educação escolarizada significaria então falar em 

uma instituição onde um sistema de ensino de uma ritualização da palavra se inter-

constituem em um sistema de poder e de saber, ou seja, um lugar desta difusão. 

(LEITE, 2007, p. 158). 
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Ainda que Tiburi se dedique ao adolescente a infância não está desassociada 

pois também ela é alvo de “infantilização” que serve de sinal estético relativo ao cará-

ter ético da irresponsabilidade. A imitação estética traz vantagens morais curiosas. 

(TIBURI, 2014, p. 6). Que a autora demonstra pela imagem do lobisomem, como ale-

goria da vida nua. 

 
Não é, contudo, gratuito que estes seres interessem tanto ao campo do que 
podemos chamar de “indústria cultural da adolescência”, pois é domesticada 
e controlada em tais filmes que a “monstruosidade” adolescente se torna mer-
cadoria. (TIBURI, 2014, p. 6). 

 

Falar do devir na infância, ou do lobisomem, é falar do percurso de transforma-

ção destes seres que ainda não são, porque não falam, não possuem razão, e nem 

linguagem, em seres de palavra, de linguagem. (LEITE, 2007). 

O filme Um Lobisomem Americano em Londres, bem como “O Enigma de Kas-

par Hauser”, possibilitam revisitar a questão da linguagem na filosofia e no cinema. 

Embora o primeiro, alegoricamente, denuncie a oposição entre a qualificada vida 

adulta (urbana) e a desqualificada vida “adolescente” (na margem), onde pode-se co-

locar também a infância.  

A enigmática história de Kaspar Hauser é uma prova inconteste de que as de-

finições permanentes e intocáveis não são sinônimas de cinema, pois os filmes refe-

ridos abrem espaço para se colocar, através da linguagem e da filosofia, o tratamento 

comum e excludente no “sentido mais “des-qualificado” possível, a saber, aquele que 

implica o banimento do cenário coletivo, comum, político, responsável como sujeito 

de direitos e deveres”. (TIBURI, 2014, p. 8). 

Quando se assiste o filme, despercebidamente, num primeiro olhar a realidade 

de Kaspar Hauser parece ser toda confusa, misturada e desproporcional à realidade 

que o envolve e o afasta de tudo e de todos. Mas Kaspar Hauser é um caso para ser 

apreendido e não assistido, simplesmente.  

Com a intensão de fomentar a reflexão, outro exemplo desse des-qualificado 

corpo infantil, aparece no filme Cidade dos homens94 e possibilita deixar a vista a vio-

lência epistemológica (TIBURI, 2013) que as crianças são submetidas.  

No capítulo segundo, já destaquei a ideia ressaltada por Benjamin em seu texto 

Brinquedo e brincadeira. Observações sobre uma obra monumental, o equívoco dos 

                                                 
94 Disponível em: <http://youtu.be/2lH8AO9X0fk>. Acesso em: 20 jan. 2014. 

http://youtu.be/2lH8AO9X0fk
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adultos é de supor que as próprias necessidades infantis são determinadas pelos brin-

quedos.  

É também um equívoco qualificar ou considerar a criança a partir do brinquedo 

que ela escolhe, pois o mesmo é uma escolha anterior do adulto, então trata-se na 

verdade de uma denominação da criança feita de forma manipulada pelo adulto. Nas 

palavras de Benjamin (1992, p. 250),  

 
A criança só deseja na sua boneca o que vê e reconhece no adulto. Por isso, 
até o século XIX a boneca vinha de preferência com roupas de adultos; o 
bebê com fraldas ou o bebê que hoje predomina no mercado dos brinquedos 
não existiam antes. 

 

Assim as crianças são consideradas como extensão de seus brinquedos e en-

caminhadas às escolas para aprenderem. Recordando o tratamento dado à infância 

no século XIX, lembro a afirmação de Ariès (1978) de que o sentimento da infância 

era ausente e surgia na cultura, dentro de um espaço privatizado e privilegiado, como 

um centro de cuidado e de importância que é a família.  

E como afirma Ariès (1978) em a “infância era prolongada até quase toda a 

duração do ciclo escolar”. Embora a escola permanecesse indiferente em relação à 

repartição das idades, pois “seu objetivo essencial não era a educação da infância”. 

(ARIÈS, 1978, p. 187).  

Assim, olhar para a figura de Kaspar Hauser, como uma criança que percebe 

a realidade, é, uma forma de confirmar como a representação vai se tornando um 

modo de entrar em contato com a realidade através da linguagem. 

Perceber a realidade, tal qual percebeu Kaspar, na condição de aprendiz em 

um novo ambiente, não lhe garante fazer parte desse mundo de linguagem. Acompa-

nhando Kaspar, pode-se entender o modo como a criança apreende o “mundo pela 

linguagem, por signos linguísticos” (BLIKSTEIN, 2003, p. 17), embora seja um pro-

cesso dinâmico.  

A tentativa de apreender a realidade coloca a pessoa no mundo da linguagem, 

da representação, onde a aprendizagem se dá em um processo progressivo, e no qual 

os “significados já vão sendo desenhados na própria percepção/cognição da reali-

dade”. (BLIKSTEIN, 2003, p. 17).  
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O sistema perceptual da criança é aparelhado da prática social, que por sua 

vez se entrelaça com a linguagem. E é possível criar, através da linguagem, repre-

sentações para entender e transmitir a compreensão desta mesma realidade. Kaspar 

parece acompanhar essa dinâmica, embora surpreenda com sua lógica. 

E ainda de oferecer um bom pretexto para indagar mais sobre a linguagem no 

plano cinematográfico. Pois Kaspar Hauser é como uma criança de linguagem, não é 

aceitável a simples abordagem da semiótica e da linguística em geral. (BLIKSTEIN, 

2003). 

Uma abordagem dos enigmas apresentados pelas imagens do filme de Herzog, 

não são suficientes em si mesmas, elas precisam de impulsos que possibilitem explo-

rar outros aspectos da linguagem. Aspectos como aqueles denominados por Rancière 

(2012) de palavra muda, que não é única e exclusivamente a palavra que equaliza no 

silêncio da escrita aquela linha contínua da narração e os sons da voz da interlocução.  

Mesmo que o filme de Kaspar Hauser represente um rico exemplo de como a 

criança conhece a realidade através da linguagem, é preciso considerar essa palavra 

que faz falar o que é mudo. Que intimamente aparece em diversos momentos do filme 

e que nos fazem apelar para a imaginação em torno das imagens. Como afirma o 

próprio Rancière (2012, p. 55), 

 

A palavra que faz falar o que é mudo decifrando os signos não audíveis es-
critos sobre as coisas ou, ao contrário, entrando no diapasão de sua ausência 
de significação para registrar as intensidades mudas e os barulhos anônimo 
do mundo e da alma. 

 

Decifrar os signos é como um jogo de troca de palavras sobre a realidade e 

que deixa sempre uma brecha para continuar jogando, e de novo, e de novo. En-

quanto, aguarda para ser surpreendido pelo ressoar da “palavra que faz falar o que é 

mudo”.  

Rancière (2012) apresenta, além desse ressoar, outro aspecto de reflexão a 

partir do cinema, que é os aspectos econômico do filme, que leva a narrativa a um 

grau superior de abstração.  

No que não há concordância é com sua afirmação de que o cinema precisa 

reduzir esse excesso de visualidade pelo qual a literatura se projeta imaginariamente, 

além de seus próprios poderes. Pois não há excesso de visualidade e sim a essência 

do cinema que se mostra pelas imagens. E também pelas palavras. 
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É através desse jogo de palavras que pode-se descobrir as dificuldades mais 

secretas propostas pelas imagens do filme de Herzog. Então, não se trata de simples-

mente apreender a realidade, até porque isto não é simples, mas de resolver o engodo 

que se apresenta quando se apreende a realidade.  

Desse modo, Kaspar Hauser resgata consigo, ao sair do sótão, a experiência 

da linguagem. Ou, ao menos, nos instiga a pensar sobre o pensamento tendo a ima-

gem como mediadora para uma questão que nos foi apresentada através de imagens 

esmaecidas.  

Em um dado momento, revisitando a questão da linguagem, pelo filme O 

Enigma de Kaspar Hauser somos levados a pensar como a filosofia filma suas ideias 

e a relação com a infância.  

A análise do filme O Enigma de Kaspar Hauser, deixa mais evidente que a 

linguagem na filosofia e pode falar da infância sem tirá-la de cena, isto é, considerando 

esse poder da linguagem de ressignificar a cultura. Como mostram algumas cenas do 

filme, a experiência da linguagem no cinema possibilita que o selvagem faça parte da 

civilização.  

Ao assistir as imagens do cinema, isto é, do filme referido, descobre-se que é, 

necessário ir além das imagens, considerando que a relação de quem se confronta 

com a linguagem do cinema, não é feita somente de palavras. As palavras no cinema 

não precisam ser usadas de maneira compulsiva. Haja vista que muitas cenas do filme 

Kaspar Hauser aparecem sem falas.  

Discorrer sobre a história desse personagem não civilizado que, viveu preso 

num calabouço, ignorando o mundo exterior e sem noção do que era a fala, significa 

ao mesmo tempo pensar a criança que vive subjugada ao controle, no qual ela é im-

pedida de fazer a experiência da linguagem. 

 

3.4 A imagem da infância descrita no enigma de Werner Herzog 

 

O primeiro a escrever sobre Kaspar Hauser foi Paul Johann Anselm Ritter von 

Feuerbach (Hainchen, 14 de novembro de 1775 – Frankfurt am Main, 29 de maio de 

1833) um jurista alemão.95  

                                                 
95 Ver sobre a bibliografia do famoso jurista alemão Paul J. Anselm Ritter von Feubarch. Disponível 

em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Paul_Johann_Anselm_von_Feuerbach>. Acesso em: 20 jan. 2014. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Paul_Johann_Anselm_von_Feuerbach
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Feuerbach é o fundador da moderna doutrina do direito penal da Alemanha, 

com a teoria da dissuasão psicológica; foi o autor do Código Penal da Baviera de 

1813. Ele tornou-se mundialmente famoso por ter sido o tutor legal de Kaspar Hauser, 

sobre quem publicou em 1832 o livro Kaspar Hauser. Beispiel eines Verbrechens am 

Seelenleben des Menschen (“Kaspar Hauser. Exemplo de um crime na vida mental 

do homem”, em livre tradução). 

Baseado no filme anterior do francês Truffaut El Pequeño Salvaje, essa obra 

cinematográfica de Werner Herzog, em alemão é intitulada Jeder Für Sich und Gott 

Gegen Alle – e significa “cada um por si e Deus contra todos”. Título no mínimo insti-

gante. E no Brasil se adotou como título O Enigma de Kaspar Hauser.  

Como bem atenta Blikstein (2003) não é o título original do filme que atrai a 

curiosidade detetivesca de quem o assiste, e sim, o enigma que espera para ser des-

vendado. 

O personagem de Werner Herzog é representado pelo ator Bruno S., que en-

cena um jovem que viveu toda sua infância em um calabouço, sem contato com as 

pessoas do mundo exterior. Ainda hoje continua instigando aos leitores e espectado-

res pretendentes por saber sua origem e seu destino.  

Werner Herzog, nascido em Munique a 5 de setembro de 1942, é um cineasta 

alemão que se formou em história e literatura, e, prodigiosamente escreve aos 15 

anos seu primeiro roteiro.  

Considerado um dos grandes nomes do moderno cinema alemão, se destaca 

por sua capacidade de escrever obras abertas. Na sua recém estada no Rio de Ja-

neiro, em 22 de novembro de 2012, para a Aula Magna, na 3ª edição do Festival de 

Cinema 4+1 reuniu novos cineastas e amantes do cinema.96  

Muito se escreveu sobre Herzog, entre livros, artigos, capítulos, dissertações e 

diversas entrevistas.97 Merece destaque a dissertação de Tonelo (2012) que faz uma 

                                                 
96 Herzog, sempre contra a corrente, o cineasta alemão incitou os interessados em fazer cinema a fugir 

das escolas cinematográficas: “fiquem longe da teoria cinematográfica, dessa atividade intelectual 
que é simplesmente acadêmica. As academias são o inimigo, elas matarão qualquer instinto que 
vocês tenham. Fujam o mais rápido possível… em vez de gastar horas numa escola, trabalhem 
como taxistas, num clube erótico ou num sanatório… deste modo vocês conseguirão dinheiro para 
fazer um filme”. Também sugeriu aos aspirantes a cineastas que “leiam, leiam, leiam… se vocês 
não lerem nunca serão cineastas. E não livros de cinema, leiam poesia, leiam livros que os ajudem 
com o caminho interior…” para isso, indicou a leitura obrigatória do livro ”The peregrine”, de J.A. 
Jaker, que fala da experiência de um observador de falcões peregrinos. Disponível em: 
<http://www.alohacriticon.com/elcriticon/article4746.html>. Acesso em: 7 fev. 2014. 

97 Disponível em: <http://www.wernerherzog.com/>. Acesso em: 7 fev. 2014. 

http://www.alohacriticon.com/elcriticon/article4746.html
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análise da obra de documentários do cineasta alemão Werner Herzog a partir da au-

torreflexão do diretor, através de sua voz e de seu corpo, em seus documentários e 

da relação que se estabelece entre Herzog e a narrativa em cada filme. Com ênfase 

à evolução das peculiaridades em sua filmografia ao longo das cinco décadas. Nesse 

processo o sujeito (Herzog) insere-se na teoria. 

Tendo o cineasta Herzog, a especialidade de realizar obras abertas, como pode 

ser confirmado em outros filmes,98 é, letal que sua obra mais enigmática cause o efeito 

inacabado quando se tenta escrever sobre ela. A análise potencial da imagem é uma 

abordagem além da linguagem.  

 

3.4.1 Crianças, animais e a linguagem 

 

Blikstein (2003) ao se referir ao caso de Kaspar Hauser, contesta a simples 

abordagem da semiótica e da linguística em geral que se atém à análise dos signos 

apenas nos campos do significante e do significado, desprezando o referente no pro-

cesso de cognição.  

A preocupação de Blikstein (2003) em seu livro “Kaspar Hauser ou a fabricação 

da realidade”, perpassa por diversas áreas do conhecimento, linguística, teoria do co-

nhecimento, e outras, e chega aos mais diversos questionamentos “da relação entre 

língua, conhecimento e realidade”. 

O signo seria, afinal, algo que substitui ou representa as coisas, isto é, a reali-

dade. E na realidade extralinguística que envolvia Kaspar e, que sobre ele todos ten-

tavam impingir na tentativa de educá-lo. 

As cenas na quais as crianças, filhas dos camponeses, em sua tentativa de 

ensinar a Kaspar Hauser a aprender e utilizar as palavras, demonstram que o pro-

cesso educação e constituição do que é especificamente humano ocorre, portanto, 

tendo como base mediações com signos. 

Afirmei, em meus escritos que esse processo pode ser verificado no decorrer 

tanto da história do signo quanto no processo de desenvolvimento do humano. Na 

                                                 
98 Ver Anexo 3. Herzog segue uma linha muito instigante, onde sua ficção parassem documentários 

pelo realismo com que os maneja e seus documentários exploram a vida de personagens insólitos, 
sempre em contraponto com a natureza. Herzog mostra que o ser humano tende a criar o caos e 
nele se perder.  
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certeza de que o processo educacional exige a concepção do ensino-aprendizagem 

com duas dimensões interconectadas. (BENTES, 2009, p. 42).  

A tentativa da criança é de ensinar ao selvagem como representar as coisas, e 

inseri-lo no mundo dos signos. Este seria o início do processo de civilização, para 

colocá-los em igualdade. E mostrar, também, que para Kaspar é possível um processo 

de aprendizagem.  

É evidente que em Hauser (2003) o sistema perceptivo está desaparelhado de 

uma prática social. Pois o selvagem viveu muito tempo isolado da cultura. Ele é a 

prova de que “sem práxis não há significação”. (HAUSER, 2003, p. 54). 

Hauser (2003, p. 52) é um exemplo de como a imagem ajuda a entender que 

no mundo “a percepção depende, sobretudo de uma construção de uma prática so-

cial”. Também, subsidia a análise da realidade no momento em que esse personagem 

é atravessado pela linguagem e, inevitavelmente, se estabelecem relações com seus 

iguais.  

No entanto, o enigma volta à tona, pois estas relações com iguais dependem 

da ação da linguagem, que Kaspar adquire somente na fase da juventude. Portanto, 

está posto o impasse primeiro: suas experiências de linguagem estão além das fron-

teiras da infância, pois, ele vive isolado em um sótão durante toda sua infância. 

Como afirma Blikstein (2003), Kaspar evidencia o sistema perceptual desaparelhado 

de uma prática social, que por sua vez o envolve na linguagem. “E é nessa prática 

social ou práxis que residiria o mecanismo gerador do sistema perceptual que, a seu 

turno, vai ‘fabricar’ o referente. O itinerário realidade/referente/linguagem seria assim 

ampliado”.99 (BLIKSTEIN, 2003, p. 53). 

Sem pretender deter-me nesse trajeto semiológico, que reúne essa tríade, 

penso ser importante enfocar a percepção que se estabelece com a realidade. Ou, 

em outros termos, é importante reforçar a afirmação de que sem práxis não existe 

significação.  

A percepção e a linguagem é que estariam indissoluvelmente ligadas à práxis 

social, que é indefectível e vital para a existência de qualquer comunidade. (BLIKS-

TEIN, 2003, p. 58). 

                                                 
99 Ver BLIKSTEIN, 2003. 
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Assim, traçando um paralelo entre a criança e Kaspar, sair do sótão, é a condi-

ção para ressignificar uma realidade social que lhe é totalmente nova, e corresponde 

a necessidade de que a criança sai do sótão que a naturaliza.  

A imagem de Kaspar100 preso a uma corda, em um sótão, configura alguém 

que não é tratado como ser humano. Alguns casos emblemáticos também analisam 

crianças encontradas fora do convívio social, como se não fossem humanos.  

A problemática impressa nas relações realidade/referente/linguagem, sem co-

nexão com a prática social, conta com diversos exemplos de crianças selvagens, isto 

é, que foram criadas por animais e que poderiam ser suficientes para explicar como 

se desenvolve essa tríade: realidade/referente/linguagem.  

A apresentadora e antropóloga britânica, Mary Ann Ochota,101 apresentou em 

uma série de TV, casos de crianças criadas por animais. Como o caso de ‘John’, um 

menino que viveu com macacos nas florestas de Uganda. Ou, o drama de ‘Oxana’, 

uma garota ucraniana que, abandonada por sua mãe alcoólatra, achou companhia 

entre cães. E ainda, a história de ‘Sujit’, em Fiji, que viveu trancado com galinhas. 

Esses casos, assustadores e animalescos, embora contenham relatos dos pró-

prios sujeitos e tenham sido cuidadosamente descritos por Ochota, não são suficien-

tes para explicar as relações que se estabelecem entre realidade/referente/linguagem. 

Por não considerarem, por exemplo, a relação que as crianças estabelecem com a 

representação.  

Por isso, é importante colocar em cena um pouco mais desse misterioso caso 

de Kaspar Hauser que desafia a qualquer homem falante que pretenda fabricar uma 

compreensão inconteste da realidade. E também por que essa “experiência de existir” 

na pele das crianças de Ochota, “criadas por animais”, confronta-se com a experiência 

vivida por Kaspar Hauser. Embora Kaspar vá além e forneça mais dados pelo signo 

que ele representa. 

Assim, nesse confronto de existências, os enigmas da linguagem poderiam ser 

iluminados, mas não resolvidos imediatamente no fim dos relatos de Mary Ann Ochota 

– nem no final do filme.  

                                                 
100 Ver Anexo 2, fig. 1, com o título do filme em alemão, Jeder Für Sich und Gott Gegen Alle – e significa 

“cada um por si e Deus contra todos”.  
101 Ver VARELLA in Criadas por animais.  



204 

 

Para Izidoro Blikstein (2003) o instigante segredo de Kaspar Hauser resistirá à 

dissecação de seu cadáver e até mesmo à retaliação de seu cérebro,102 que aparece 

no decepcionante final do mesmo filme. (Anexo B, fig. 70). 

E ainda que essa experiência, que perpassa a realidade, desencadeie aos 

olhos do espectador a percepção defasada de Kaspar, quando assemelhado ao de 

uma criança. Mas quem inventa a criança? E de que realidade nós falamos?  

Para quem assiste ao filme passivamente, a realidade de Kaspar Hauser pa-

rece ser toda confusa, misturada e desproporcional à realidade que o envolve e o 

afasta de tudo e de todos. E jamais responderá a interrogação anterior, sobre a inven-

ção da criança.  

No entanto, um olhar atento que vai além das imagens do cinema, pode ajudar 

a descobrir aspectos relevantes sobre essa infância oculta. Inicialmente uma insti-

gante frase, quase despercebida também faz pensar: “Estes gritos assustadores ao 

redor... são o que chamam de silêncio”? 

Um questionamento forte e aterrador que não sofre uma “subordinação da ima-

gem” porque vem antes de qualquer imagem e faz imaginar que sujeito seria capaz 

de tal questionamento diante de uma multidão, ou diante da sociedade civilizada. 

Kaspar Hauser é um caso para ser apreendido e não assistido. Enquanto nosso 

personagem não fala, a sociedade o interpreta, o define, sem conseguir compreendê-

lo, sem ouvir seus gritos. Ele é de linguagem, mas ainda é uma pessoa, que por ser 

enfant, isto é, que ainda não fala, não é passível de fazer parte desse mundo de lin-

guagem.  

O filme começa com a câmera focalizando um campo de trigo que é açoitado 

pelo vento e que é curvado pela força da ação poderosa que o comete. As imagens 

ao passarem despercebidas não falam do tempo propício para a colheita do trigo, que 

coincide com o tempo da festa religiosa de pentecoste, período em que Kaspar foi 

deixado, e logo encontrado, na praça de Nuremberg. 

O homem que cuida de Kaspar, que no filme intitula-se de seu pai, é uma pes-

soa completamente estranha e misteriosa, usa capa preta, mais tarde o ensina a es-

crever, a andar e também o que ele deve almejar: “Devo me tornar tão bom cavaleiro 

quanto meu pai foi”. (Anexo B, fig. 10 aos 14:56). 

                                                 
102 Ver anexo B, fig. 68 e 69.  
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A imagem de Kaspar Hauser preso a uma corda, em um sótão, certamente 

impressiona pela figura de um alguém que não é tratado como ser humano. Então, a 

figura deste personagem simboliza a imagem da pessoa103 (criança) criada sob o julgo 

do adulto que determina o comportamento desta própria pessoa.  

Em lugares não tão distantes de nossa sociedade moderna, ainda é possível 

ouvir histórias sobre pais que deixavam seus filhos amarrados ao pé da mesa por não 

terem quem os cuidasse enquanto eles estavam no trabalho.  

Outra alusão que pode ser feita é das instituições ou dispositivos,104 criadas 

para educar a infância e prepará-la para viver segundo as regras modernas da socie-

dade.  

Então, as crianças privadas muito cedo do convívio social – as crianças cha-

madas ‘selvagens’ – não teriam esta proteção institucional e, certamente devido à sua 

fragilidade, pareceriam inferiores às crianças ‘normais’.  

Criado como um animal por seu dono e protetor, Kaspar Hauser entra para a 

lista de análise das crianças selvagens. O problema da natureza, é tema de análise 

das correntes psicológicas da contemporaneidade entre elas, o behaviorismo e o psi-

cólogo Wallon. (LUCIEN, 1697).  

Como este mesmo autor afirma, as crianças começam por andar de quatro e 

necessitam do nosso exemplo e das nossas lições para aprenderem a andar de pé... 

A criança de Hesse, que fora alimentada pelos lobos, habituara-se de tal modo a ca-

minhar como os animais, que foi necessário amarrar-lhes uns paus que a obrigaram 

a manter-se... em equilíbrio sobre os pés... O mesmo acontecia com a criança que 

encontraram... nas florestas da Lituânia e que vivia com os ursos. (LUCIEN, 1697).  

No livro de Lucien (1697),105 são diversos os exemplos de crianças criadas 

como animais o que não deixa de ser uma demonstração da falta de cuidado que se 

tinha com a criança. Voltando ao caso de Kaspar Hauser, através da decupagem das 

imagens se submerge nas mesmas e se acompanha o trajeto de Kaspar Hauser. Ve-

jamos. 

Um homem estranho e misterioso que carregou Kaspar Hauser e o deixou na 

praça de Nuremberg, quando Kaspar trazia na mão esquerda uma carta endereçada 

                                                 
103 Friso novamente este termo quando me refiro ao conceito de criança e de infância. 
104 Ver Agamben, 2009. O que é um contemporâneo? E outros ensaios.  
105 Ver KATHY, M. (20 de jan de 2007); LUCIEN, Malson. (1967). Descreve sobre o caso de Kaspar 

Hause e outros casos de crianças criadas com os animais.  
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ao capitão da cidade, e na mão direita carregava um rosário, uma bíblia e um livro de 

orações cristãs, além de um chapéu. (Anexo B, fig. 12-13).  

E outra cena revela como alguns moradores da cidade observam-no com es-

panto e admiração. Um senhor o leva até o capitão, mas este, após um longo interro-

gatório não consegue decifrar a identidade de Kaspar e muito menos sua origem. En-

quanto nosso personagem não fala, a sociedade o interpreta, o define, sem conseguir 

compreendê-lo, sem ouvir seus gritos. (Anexo B, fig.14,15,16 e 17).  

Quando Kaspar é levado para um circo e ali apresentado como uma magnífica 

aberração da natureza, pelo apresentador do espetáculo, entre os outros “corpos ex-

postos” ao espetáculo ele é destacado por ter um comportamento estranho e uma 

infância totalmente desconhecida. (Anexo B, fig.31-32). 

Posteriormente, quando ele foge do circo, o Senhor Daumer o leva para sua 

casa e passa a tutorá-lo, a fim, de prepará-lo ao convívio em sociedade da época. 

Pacientemente o Senhor Daumer tenta ensinar-lhe as palavras e a escrita, mas seu 

aluno apenas consegue aprender o sentido literal das palavras e escreve com muita 

dificuldade e de forma ainda desconectada. Kaspar é rejeitado pela sociedade à qual 

é apresentado; a mesma sociedade, no entanto, que testemunha o duplo ataque à 

sua vida, por alguém misterioso e que não deixa evidências, a não ser um bilhete, 

onde está escrito que Kaspar Hauser saberá identificá-lo; o segundo ataque, porém, 

é fatal, e, ele não resiste, sendo levado à morte. (Anexo B, fig.49,50,51 e 52). 

Segundo Blikstein (2003) o segredo de Kaspar Hauser perpassa à dissecação 

de seu cadáver e, também, à retaliação de seu cérebro; mesmo após sua morte, o 

enigma instiga aos criminalistas, os quais retiram seu cérebro para análise (Anexo B, 

figuras 68 e 69). Ele é dissecado para que a sociedade encontre a razão pela qual o 

protagonista agia de forma tão peculiar.  

Para o espanto coletivo, a única explicação aparente e, pouco convincente, é 

que um dos lados de seu cérebro, o lado responsável pelas artes, era mais desenvol-

vido que o outro. E depois do exame inútil, aos pontificiais cientistas – parece que 

saindo do quadro de Rembrandt – só resta ir embora e dar de ombros septicamente. 

(BLIKSTEIN, 2003). 

Ao observar o olhar enigmático de Kaspar Hauser, é possível chegar a algumas 

considerações sobre a realidade que as imagens do cinema nos apresentam: Será 

que a realidade existe ou a criamos com o auxílio da linguagem?  
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Como é sabido, a infância, por exemplo, é uma realidade que se conhece atra-

vés da representação que se fez dela através da linguagem. O cinema mostra através 

dos filmes a possibilidade de ressignificar com a linguagem imagética. E a infância é 

possível de ser ressignificada no cinema?  

Esta pergunta pode ser respondida através de uma ação reflexiva, e que o ci-

nema ilustra, nas cenas em que Kaspar Hauser foi inserido em outra “realidade” com 

padrões sociais estranhos a ele, dificultando sua integração nessa realidade.  

Percebe-se que a realidade é fabricada pelas próprias convenções, criadas no 

mundo por meio de conceitos intrínsecos passados de geração em geração. Acei-

tando a proposta de um sujeito que não é imediatamente social (pois viveu no sótão) 

e que se torna social através da “socialização da psique”. (CHARLOT, 2000, p. 48). 

Quando Kaspar Hauser é apresentado à sociedade de Nuremberg. 

Charlot (2000) entende que, a “socialização da psique” é o cartão de visita da 

sociologia clássica, e a partir dessa critica ele analisa o sujeito e sua relação com o 

saber. O que o leva a apontar o equívoco de violência mutua cometido pelas ciências 

sociais.  

A sociologia clássica considera que “as grandes forças sociais jamais agem 

diretamente sobre os indivíduos e, sim, através dos coletivos, grupos ou instituições 

aos quais o indivíduo pertence". (MOSCONI apud CHARLOT, 2000, p. 48).  
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4 A FILOSOFIA E A EDUCAÇÃO 

 

Quando desconectamos o que fazemos do que sentimos,  

transmitimos essa desconexão à criança – que capta essa contradição –  

e, aí, sim, erramos com ela.  

“Nós precisamos educar pelo amor”.  

(Humberto Maturana). 

 

Neste capítulo, através do documentário La Educacion Prohibida, reflete-se so-

bre experiências educativas não formais, como outra via educativa da infância.  

Além disso, apresenta-se uma análise crítica da educação na contemporanei-

dade. Na trilha de Morin, Charlot e Foucault interroga-se principalmente sobre o que 

a escola faz com as crianças em nome da identidade da infância. Propõe-se pensar a 

“infância como conceito”, evitando assim limitá-la a determinações cronológicas. Ini-

cia-se igualmente uma discussão sobre a expressão e o entendimento que se tem do 

sujeito da infância, sem submetê-lo à mecânica de poder. 

 

4.1 A Educação proibida e a psicologização da infância 

 

No decorrer desta tese cheguei a elaborar a seguinte definição: educar consiste 

em mostrar um mundo maior que o do outro. Mas tenho consciência que nos proces-

sos de aprendizagem não precisamos de mais uma definição, e sim, ajudar as pes-

soas a pensarem conceitualizações associadas à pratica educativa. 

Nessa tese me confrontei com diversas experiências teóricas que mostram a 

importância da educação no desenvolvimento do ser humano. E principalmente 

quando este humano é ainda criança. O processo educativo precisa considerar a 

forma de fazer educação, isto é, as metodologias inadequadas para uma nova gera-

ção de sujeitos que não permitem mais ficar à margem, ou à sombra do processo de 

ensino-aprendizagem. 

Pensar sobre a infância que vive na sombra da infância, como denominei na 

tese inicialmente, torna-se uma tarefa um tanto desafiadora. Para ilustrar esses desa-
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fios recorre-se novamente às imagens, através do documentário La Educacion Prohi-

bida. O mesmo refere-se ao trabalho onde German Doin,106 segue pelas trilhas do 

cinema, investigando e questionando experiências educativas, diante das experiên-

cias de educação não-formal. Através de 90 entrevistas, ele colhe opiniões de diver-

sos educadores sobre a escola e a educação moderna.  

Nesse documentário destaca-se a importância de que as experiências educa-

tivas sejam também socializadas entre os diversos grupos sociais. Assim, pode-se 

ajudar a formação da criança, através de valores importantes para a própria socie-

dade. 

A iniciativa de Doin, mostra que a reflexão teórica não está desassociada da 

prática e que a escola, apesar de ser um local de educar as crianças, não é soberana 

e, por isso, precisa aprender com as diversas experiências educativas além escola.  

Partindo do princípio que a educação é importante e valorosa para a sociedade, 

o documentário questiona a estrutura educativa que a sociedade criou e que apesar 

do esforço não consegue mudar. O documentário indica a importância de uma apren-

dizagem que é continua, permanente e, que nenhum conceito deve ser considerado 

fechado e absoluto. 

A frase inicial do documentário é: Um filme dedicado a todas as crianças e 

jovens que querem crescer em liberdade. Esta soma-se às opiniões e as ideias dos 

educadores entrevistados, sem a pretensão de buscarem a concordância com o todo. 

Ou seja, sem a definição de um conceito definitivo. Estas opiniões dos diversos teóri-

cos da educação comprovam isso: 

Foram eleitas as mais diversas pedagogias a partir de outros enfoques, distinto 

da educação formal. Os educadores obviamente têm os mais diversos questionamen-

tos a respeito da educação e da escola: “onde aprendemos juntos, nos ensinam a ficar 

(mapeados) longe uns dos outros”; Não existe um caminho único? Qual o objetivo da 

educação, “as crianças devem sair livre da escola”? “Como se enfrentam as dificulda-

des”? “A escola tem que ser um banco de experiências”. “Todos falamos de educação 

                                                 
106 Um jovem argentino de 24 anos, formado em comunicação, que desenvolveu o projeto durante 3 

anos. Segundo o autor o filme sobre a educação é pensado para a sociedade. O projeto foi 
financiado por um crowdfunding de 704 coprodutores. Seu projeto posterior é o desenvolvimento de 
uma rede: Reevo (Red de Educacion viva) que visa partilhar experiências educativas, não formais, 
que se comunicam entre si para ser uma rede social de educação. Disponível em: 
<http://www.reevo.org/pt-br/>. Acesso em: 5 jun. 2014. 

http://www.reevo.org/pt-br/
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para a paz, mas quem educa para a paz”? “Educamos para a competência e a com-

petência é o princípio de qualquer guerra”? (Questionamentos dos educadores entre-

vistados em La educacion prohibida). 

A partir desses questionamentos, já se poderia justificar a importância do do-

cumentário ser inserido neste capítulo, mas almeja-se também, que estes questiona-

mentos de educadores, que propõem uma educação distinta das escolas formais, se-

jam também um questionamento para as práticas nas escolas de nosso tempo.  

O documentário La educacion prohibida começa com uma alusão ao Mito da 

Caverna de Platão. Para despertar uma reflexão sobre a detenção do conhecimento.  

Na caverna os homens vivam prisioneiros de nascimento, que só podiam ver o 

que acontecia no fundo da caverna. Esta era a única referência que conheciam do 

mundo exterior e, essas sombras eram seu mundo, sua realidade. Um dos prisioneiros 

era libertado e se permitia ver a realidade fora da caverna, mas o que aconteceria se 

esse homem voltasse à caverna? Isto poderia ser um profundo temor à realidade, 

poderia entender que o que se passava no fundo da caverna era somente a sombra 

da realidade que conhecera fora da caverna. Não há dúvidas que esse homem livre 

teria a necessidade de voltar para caverna, e ao regressar, relatar aos outros sem 

hesitação tudo que tinha visto fora da caverna.  

Muitas das histórias mitológicas ou fictícias que se escreveram na história da 

humanidade, tem seu início na caverna. Dois destes exemplos são O Mito da Caverna, 

de Platão, e o Enigma de Kaspar Hauser, de Herzog. Nesse retorno ao mito da ca-

verna de Platão pode-se colocar ao seu lado o “Enigma de Kaspar Hauser” enquanto 

representação.  

Possivelmente, o poder de representação da mitologia somado ao poder das 

imagens, tenham sido levados ao cinema. As imagens ajudam a fixar interrogações 

na memória das pessoas, sejam nas sociedades antigas ou nas sociedades moder-

nas.  

E nessa relação de linguagem da imagem e da escrita, a educação pode se 

beneficiar quando opta por promover processos de reflexão, que demonstram sua 

concepção.  

O problema da educação, nas palavras de Muñoz (2008), está no modo como 

a escola é concebida, ou seja, é um problema de concepção básica de uma educação 

simulada, "escolarizada" pela própria escola mediante a tal situação se poderia olhar 
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para fora da escola e para outros modos de educação, como a educação dos povos 

antigos na Paideia, por exemplo e, aprender com eles. 

Para Muñoz (2008) a educação foi simulada – escolarizada – na escola, como 

um mapa representa uma paisagem. O mapa ajuda mas não resolve, é necessário 

mas não é o suficiente.  

O mapa se caracteriza por se referir ao território, não a si mesmo. Para Muñoz, 

na escola se subverteu o critério e o mapa se tornou a auto referência. Fazendo um 

paralelo com quem simula uma doença, por exemplo, ainda que duvidoso, e apresente 

algumas características da doença, o sujeito não pode ser tratado como doente e nem 

como sadio. Então, a ciências se confrontam com uma realidade desconhecida.  

 
Aqui é aonde nasce a crise da escola. A escola, ao longo de um processo de 
escolarização crescente, há logrado simular a realidade educacional, com to-
das as consequências que carrega consigo. (MUÑOZ, 2008, p. 22).  

 
O conhecimento passa por mudanças permanentes e os paradigmas seguem 

o mesmo caminho, mudam muito rapidamente. Mas isso só será possível diante da 

mudança de paradigma na educação.  

Porque um novo paradigma na educação considera que a relação com o tempo, 

não são percebidas de forma linear, e consequentemente a mudança dos espaços, 

tendem a provocar que a linguagem inclua também outras operações celebrais.  

Embora se reconheça e se valorize o suporte do pensamento linear, acredita-

se ser um erro limitar-se a ele. (MUNÕZ, 2008, p. 35). Diante de tais constatações, é 

inevitável afirmar que uma verdadeira reforma educacional exige um outro entendi-

mento de educação, que promovam o conhecimento a transbordarem os muros da 

escola.  

O entendimento de Munõz (2008) da aprendizagem como um processo educa-

tivo é polifacético, entre outras razões, se deve ao fato de não excluir nem a analise 

nem a instrução nos processos educativos.  

E isso pode indicar de antemão, que signifique uma decorrência do processo 

educativo, no concernente à possibilidade de aprender várias coisas diferentes de 

uma vez, graças a enorme capacidade cerebral. Por isso a insistência de Muñoz 

(2008, p. 37), 

 
Reconhecemos as dificuldades escolares para recuperar a dimensão polifa-
cética da aprendizagem, mas igualmente insistimos que a qualidade da 
aprendizagem escolar tem que ver com a criação de estratégias de ensino e 
de aprendizagem que favoreçam o aprendizado polifacético. 
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A conclusão, ainda que parcial, é de sustentar, que essa dimensão polifacética, 

só acontece na medida em que seja aprofundada a criação e o incentivo de novas 

estratégias pedagógicas.  

Concordando com as ideias de Munõz, sobre a educação, acredito ser meritório 

afirmar que a escola não é sinônimo de educação, a escola pode ser um mapa da 

sabedoria. Mas a educação é o território onde os processos de aprendizagem acon-

tecem. 

Sem essa conscientização, continuar-se-ia crendo que a única forma de ensi-

nar seria dirigindo os passos, as atividades da criança. Assim, foi aprendido e assim 

se transmite, equivocadamente como se a mais verdadeira experiência que temos de 

educar é, dizer ao outro o que fazer e como fazer.  

Atento a esses equívocos, Maturana afirma, no documentário “La educacion 

prohibida”, que todo viver humano ocorre em conversação e é nesse espaço que se 

cria a realidade em que se vive. 

As iniciativas de educação não formal107 apresentadas no documentário de 

German Doin demonstram que é possível outro verso do processo educativo, isto é, 

que não se limite à educação do corpo.  

Retornarei a Foucault trazendo à tona a reflexão sobre o corpo, ou seja, o poder 

sobre o corpo. Em seu texto Os corpos dóceis, ele mostra que a descoberta do corpo 

como objeto e alvo de poder, possibilitou a fácil manipulação, modelação e treina-

mento do corpo.  

Como apontou Foucault (2009) desde o século XVI, com a revolução industrial, 

até a modernidade, o corpo é objeto de investimentos tão imperiosos e forçosos pela 

sociedade.  

 
O corpo está preso no interior de poderes muito apertados, que lhe impõe 
limitações, proibições ou obrigações. Muitas coisas entretanto são novas nes-
sas técnicas. A escala, em primeiro lugar, do controle: não se trata de cuidar 
do corpo, em massa, grosso modo, como se fosse uma unidade indissociável, 
mas de trabalhá-lo detalhadamente; de exercer sobre ele uma coerção sem 
folga, de mantê-lo ao nível mesmo da mecânica – movimentos, gestos, ati-
tude, rapidez: poder infinitesimal sobre o corpo ativo. (FOUCAULT, 2009, p. 
132-133). 

 

                                                 
107 As iniciativas de educação não-formal, entre outras, são: A Escola Waldorf, a educação em casa, 

a educação libertaria, Escola Rudolf Steiner, A Educação Popular de Paulo Freire. 
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Entendendo que para Foucault (2009) o que está em foco quando se objetiva 

o sujeito, através da disciplina do corpo, é algo que seja fabricável. E quando a escola 

atende a essa mecânica, ela também atende a esses objetivos, quando simplesmente 

disciplina os corpos. 

A partir de Foucault (2009, p. 133) é possível afirmar que a maior implicância 

dessa atuação da escola está na “coerção ininterrupta”, sobre o sujeito. E diferente de 

outras formas de atuação, os métodos disciplinares usados, “têm como fim principal 

um aumento do domínio de cada um sobre seu próprio corpo”. Não é assim a pratica 

da disciplina nas escolas?  

A indicação de Foucault (2009, p. 134) é que um processo está nascendo na 

sociedade moderna, para que operem com se quer com as técnicas, de modo rápido 

e eficaz. Decorrentes de uma multiplicidade de procedimentos ao longo do tempo. 

“Em uma palavra ela desassocia o poder do corpo”108. 

Por outro lado, se é a linguagem que integra todo este processo de aprendiza-

gem na escola, à criança deve ser facilitada a interação com a linguagem e o conhe-

cimento diversificado, e não a “coerção ininterrupta”, como metodologia de aprendi-

zagem.  

Pensar no ser humano implica inevitavelmente criar a consciência de que a 

mudança na educação em nosso tempo não é simplesmente uma necessidade do 

sistema, mas que as pessoas que vivem nesse sistema é que precisam da mudança.  

Pensar de acordo com esse sistema de dominação, é concordar com um sis-

tema que visa o domínio sobre o corpo do ser humano. Atualmente, parece absurdo 

e trágico que se considere como boa educação aquela que possibilita ao maior nú-

mero de crianças apenas atravessar as barreiras do vestibular.  

Agindo assim sustenta-se o sistema, do qual falou Foucault (2009) que faz do 

corpo humano participe da maquinaria que o esquadrinha, o desarticula e o recompõe. 

Além de fomentar a “mecânica do poder” que baseia-se na disciplina, capaz de definir 

e submeter o corpo desse ser humano.  

A disciplina, na visão foucaultiana, facilita em primeiro lugar à distribuição dos 

indivíduos no espaço. Ela exige a separação, a especificação de um local heterogêneo 

                                                 
108 Ver FOUCAULT, 2009. Não quero aqui entrar em detalhes sobre a racionalização utilitária do 

detalhe. Foucault vê o “detalhe” como categoria da teologia e do asceticismo: todo detalhe é 
importante, pois aos olhos de Deus nenhuma imensidão é maior que um detalhe, e nada há tão 
pequeno que não seja querido por uma dessas vantagens singulares.  
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a todos os outros e fechado em si mesmo. (FOUCAULT, 2009, p. 137). Nesse modelo 

as relações entre as pessoas parecem ser proibidas, obrigando cada um a reduzir as 

possibilidades de conhecer.  

Nos Colégios do século XVII e XVIII, o modelo do convento se impõe pouco a 

pouco; o internato aparece com o regime de educação senão o mais frequente, pelo 

menos o mais perfeito. (FOUCAULT, 2009, p. 133). Esta é outra herança da qual ainda 

não se conseguiu se desfazer, o que demonstra que ainda se entende o indivíduo 

como o átomo da sociedade.  

O século XVII e XVIII obedece ao esquema onde, segundo Foucault pode ser 

caracterizado como um modelo no qual o indivíduo é sem dúvida o átomo fictício de 

uma representação ‘ideológica’ da sociedade; mas é também uma realidade fabricada 

por essa tecnologia específica de poder que se chama disciplina. (FOUCAULT, 2009).  

Na modernidade não se aceita mais uma educação que represente essa ideo-

logia e conceba o espaço escolar como “uma máquina de ensinar, mas também de 

vigiar, de hierarquizar, de recompensar”. (FOUCAULT, 2009, p. 142). Pois isto signi-

fica aceitar um sujeito objetivado. 

A objetivação do sujeito é fruto de uma “mecânica de poder” (idem, ibidem, p. 

133), que já determinou sua submissão às experiências de dominação. E que são 

mecanismos de nossa racionalidade política. Uma racionalidade que se mostra na 

relação dos professores sobre os estudantes.  

Como consequência, segundo Morin (2005) nossa sociedade contemporânea 

ao criar uma escola capacitada a vigiar e controlar o sujeito, certamente desenvolverá 

uma formação complexa em uma sociedade complexa.  

A educação precisa ser a possibilidade de promover novas formas de individu-

alidade, a uma infância que não seja conceitualizada e tenha consciência de sua his-

tória.  

Por isso, é importante se lançar ao desafio de confrontar sobre o que nossa 

sociedade entende, ou se deseja com a educação, promover novas formas de indivi-

dualidade.  

O século XX, nas palavras de Morin (2005) lançou desafios que nos confronta, 

e fizeram-nos defrontar com o desafio da complexidade. Que nessa formação escolar, 

e universitária, nos ensina a separar os objetos de seu contexto.  

Essa separação e fragmentação das disciplinas é incapaz de captar “o que está 

tecido em conjunto”, isto é, o complexo, de acordo com o sentido original do termo. A 
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fragmentação conduz facilmente à contradição e, “quanto mais multidimensionais se 

tornam os problemas, maior a incapacidade para pensá-lo em sua multidimensionali-

dade”. (MORIN, 2005, p. 19).  

Como já dito, vive-se as consequências de uma escola que vigiar e controlar o 

sujeito, promovendo assim a “separação entre cultura humanista que nutria a inteli-

gência geral e a cultura cientifica”. (MORIN, 2005, p. 19). A separação entre a cultura 

geral, que incita à reflexão sobre os problemas humanos, e a cultura cientifica, que 

incentiva o pensamento consagrado à teoria, fomenta tais consequências. 

A crítica de Morin a essa separação da cultura humanista e cultura cientifica, é 

acolhida somada à crítica de Charlot. Para este último, o equívoco da filosofia clássica, 

é definir a “essência do homem pela razão, mente e entendimento”. (CHARLOT, 2000, 

p. 60). Como se fosse possível realizar sua pretensão de separar a relação do sujeito 

com o saber. 

Para Charlot (2002) o sujeito de saber desenvolve uma atividade que lhe é pró-

pria: argumentação, verificação, experimentação, vontade de demonstrar, provar va-

lidar. Portanto, não pode haver separação quando a atividade que lhe é própria, é 

também, a ação do sujeito sobre ele mesmo. A saber: “tomar o partido da Razão e do 

saber é endossar exigências e proibições relativas a si próprio”. (CHARLOT, 2000, p. 

60). 

Em sua pesquisa Charlot (2001), apresenta a escola como o lugar onde é pos-

sível estabelecer uma relação pessoal e significativa como o(s) saber(es), tão rele-

vante para o êxito da aprendizagem.  

Quando Charlot (2001, p. 46) a destaca em seu livro Os jovens e o saber como 

o espaço escolar visto pelo jovem de maneira ambígua: “Ora sobressai como um dos 

poucos lugares onde podem conviver com os amigos; ora revela-se como um lugar 

de conflitos, quer entre os próprios alunos, quer entre os professores”. 

Este autor também nos instiga a pensar sobre a importância relativa na aquisi-

ção do (s) saber (es). Por exemplo, quando na perspectiva dos jovens que fazem parte 

de sua pesquisa, o ler e o escrever são simplesmente mencionados, e os conheci-

mentos mais valorizados são essencialmente ético – morais (SARTI, 1996, apud 

CHARLOT, 2001, p. 46). Confirmação de que nem sempre a aprendizagem está as-

sociada a escola de modo privilegiado.  
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Assim sendo, encontramos o pouco valor que os jovens conferem ao aprendi-

zado de conteúdos curriculares não como resultado do desinteresse, e sim da dificul-

dade de encontrar um “sentido” no que é ensinado na escola. Não seria pessimismo 

e nem exagero dizer que a escola, em muitas sociedades, é evocada como um “lugar 

de pouco apoio e de fracas referências positivas”. (CHARLOT, 2001, p. 47). 

A lógica que obedecem projeta a escola como lugar de ambiguidades. En-

quanto que poderia ser um espaço de convivência e oportunidades de experiências. 

Capaz de modificar a sociedade e as relações humanas, as restrições e os mecanis-

mos inumanos da máquina artificial com sua visão determinista, quantitativa, forma-

lista, que ignora, oculta e dissolve tudo o que é subjetivo, afetivo, livre e criador. (MO-

RIN, 2005). 

A título de conclusão, pode-se considerar que tanto quanto um invento cientí-

fico, a educação formal é resultado de um processo profundamente caótico passando 

de caos à ordem alternadamente. Portanto, ter um conhecimento ou estar preparado 

para o vestibular, não significa ter uma boa educação.  

Dito de outra forma, a experiência precisa ser constituída, a partir de condições 

nas quais o ser humano se sinta orientado a vivenciá-las, independentemente do lugar 

(ou escola) em que se encontre e, onde o ser humano não se sinta fragmentado.  

 

4.1.1 A psicologização da infância 

 
Há, na loucura, uma aptidão essencial para imitar a razão  

que oculta, enfim, o desproposito que nela pode haver  
(Foucault, 2002). 

 

A separação entre a cultura geral e a cultura científica, fortalece o aprendizado 

como um processo fragmentado. Neste mundo de separação é urgente repensar o 

processo educacional.  

No processo educacional poderia se pensar a infância como conceito, evitando 

assim limitá-la a determinações cronológicas. Um processo de aprendizagem que não 

seja integral, desconsidera o sujeito e o deixa a deriva da psicologização.  

No mundo do conhecimento, no qual tudo é marcado pela complexidade e pela 

incerteza, a escola está instruindo a criança a inserir-se em um processo de psicolo-

gização, como se fosse algo natural. Esta análise encontra eco quando Foucault abre 

espaço para os estudos de sua arqueologia, dedicada ao estudo das regras discursi-

vas de formação do saber. (SILVEIRA; SIMANKE, 2009).  
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Nos passos de Foucault que investiga os motivos arqueológicos para a obtura-

ção destas falhas, e o modo como a mesma se processa. O que Foucault (2002) mos-

tra é que o contexto prático-discursivo da loucura, que jaz sustentado através de dis-

cursos, pelo poder e pelo saber, capacitados para dizer sobre o corpo, como elemento 

do próprio discurso. 

Em História da Loucura, Foucault (2002) mostra as reconfigurações discursivo-

arqueológicos dos dizeres da loucura, agora diagnosticável pelo discurso, e por isso 

pode ser desvendado e dito desde o período do Renascimento109 até a Modernidade. 

O que se tem é um contexto prático-discursivo da loucura no qual discursos e poderes-

saberes, na edificação dos dizeres sobre nossos corpos-almas enquanto elementos 

de seus embates e exercícios, se remetem mutuamente. (SILVEIRA; SIMANKE, 

2009). Assim, os dispositivos de controle e de exercício de poder, que se refere Fou-

cault, emergem através do discurso.  

Diferentemente do período medieval, onde a convivência com a loucura era 

tolerada, no século XVII os loucos vão ser confinados, juntamente com toda sorte de 

ociosos, como os idosos, os desempregados, as prostitutas e os doentes. A interna-

ção é uma criação institucional própria ao século XVII. (FOUCAULT, 2002). 

Para Foucault (2002) está explícito que o problema real é determinar o conte-

údo desse juízo que, sem estabelecer nossas distinções expatriaria do mesmo modo 

aqueles que teríamos tratado. (FOUCAULT, 2002).  

Não há bipolaridade ou separatividade110 entre arqueologia e genealogia em 

Foucault mas sim imbricações entre discursos e as relações de poder e saber deles 

inerentes. A natureza da loucura é ao mesmo tempo sua útil sabedoria. (FOUCAULT, 

2002). 

Quer dizer, em cada período da história a sociedade tratou o diferente com uma 

técnica diferente. Estas incertezas talvez decorram de nossa ignorância declarada, 

isto é, por havermos conhecido mal a natureza da loucura. 

                                                 
109 Ver FOUCAULT, 2002. No renascimento os loucos eram exilados em navios, que se perdiam pelos 

oceanos.  
110 Entre o empreendimento crítico e o empreendimento genealógico, a diferença não é tanto de objeto 

ou de domínio, mas sim, de ponto de atraque, de perspectiva e de delimitação (FOUCAULT, 1996 
[1970]). Estes empreendimentos alternar-se umas nas outras e complementarem. (SILVEIRA; 
SIMANKE, 2009, p. 25). 
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A escola amiúde, por causa de sua lenta evolução, corre o risco de ser consi-

derada ainda como o lugar de confinamento. Com seus modelos de convento ou in-

ternato, e seu regime educativo... mais perfeito. (FOUCAULT, 2009).  

Entretanto, o advento da Sociedade Industrial no século XVIII, restringiu o con-

finamento apenas aos que não podiam trabalhar, no caso os loucos, introduzindo aí a 

questão do tratamento de caráter médico para os mesmos, que terá reforço, a partir 

do século XIX pelos saberes do âmbito da psicologia. 

Foucault (1994), em sua obra “Doença Mental e Psicologia” sustenta a tese de 

que o reconhecimento da loucura como doença mental deu-se em decorrência do 

valor que esta teve na sociedade. E que foi se alterando ao longo dos tempos, de 

acordo com as mudanças sociais. Sua legitimação veio a partir do século XVIII pela 

medicina e posteriormente pela psicologia. 

Por isso, é plausível olhar a “História da Loucura”, e por ela entender a noção 

de psicologia, enquanto a investigação foucaultiana discursa sobre as práticas sociais 

que a constitui historicamente.  

Quando afirma-se que a formulação das políticas de saúde mental, causaram 

confusões em meio às práticas sociais, está em acordo com os argumentos que Dun-

ker (2003) apresenta. E não somente com este autor, pois tais confusões ao envolve-

rem suas críticas, diretamente à psicanálise e à psiquiátrica, invadiram os campos da 

educação. 

Landeira-Fernandez e Cheniaux (2010) no livro Cinema e Loucura exemplifi-

cam como as confusões entre psiquiatria e cinema acontece fazendo dos filmes uma 

sessão psiquiátrica. Principalmente quando o filme é usado como técnica psicoterá-

pica.  

A análise de Landeira-Fernandez e Cheniaux (2010) é questionável, pois este 

autor classifica simploriamente como retardo mental os casos apresentados nos fil-

mes “O garoto selvagem” e “O enigma de Kaspar Hauser”. A insuficiência desse olhar 

é típica de uma visão de mundo que tenta entender a infância submetendo-a à psico-

logização.  

Assim, além de inaceitável, o uso de filmes como uma técnica terápica, pode 

incentivar aos curiosos a classificarem a infância, isto é, levar à infantilização. Lira 

(2008) faz o mesmo alerta, quando em sua pesquisa, critica a análise das práticas 

com os infantis. A autora identifica como o poder é exercido mediante técnicas que 

tomam o corpo infantil como objeto. 
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Segundo Lira (2008) as características de disciplinarização na modernidade e 

controle adentram em todos os tempos e espaços escolares, determinando as con-

cepções e experiências na instituição escolar. Uma atitude necessária em toda análise 

é usar “novas lentes” para “ver” os fenômenos educativos na educação infantil. (BU-

JES, 2002b apud Lira, 2008, p. 317). 

Na análise feita por Dunker (2013) se constata que as novas lentes o ajudam a 

argumentar que o estabelecimento de uma linha divisória clara entre os problemas da 

vida e a verdadeira doença mental são importantes.  

Basta lembrar que no surgimento da “História da loucura”, de Michel Foucault 

(1965), do movimento antipsiquiátrico, e filmes como “Estranho no ninho (1975)”, 

a luta dos civil rights movements norte-americanos pela despatologização da homos-

sexualidade, ficou claramente posta a ideia da unificação de linguagens, para uma 

classificação convencional, normativa e arbitrária, de transtornos mentais e outros.  

Entretanto, o que se perdeu de vista com o sequestro da neurose como cate-

goria diagnóstica, foi que não se percebeu na “narrativa de sofrimento” (DUNKER, 

2013) como os diferentes sintomas de um sujeito se exprimiam e se articulavam. As-

sim, a história da doença confunde-se com a história do doente, sob o qual essa age 

e reage, dizia Jaspers (apud DUNKER, 2013).  

Assim com as experiências de linguagem em contexto intersubjetivo induzem 

aos tratamentos, obrigando o sujeito a ser sancionado por um “dispositivo diagnóstico 

com força de lei e poder disciplinar na desconexão entre seus próprios sintomas”. 

(DUNKER, 2013, p. s/p.).  

Dunker (2013). A vida do sujeito, da criança, aliena os pontos de união com 

seus sintomas e sua personalidade, e este procedimento, tornou-se a forma padroni-

zada de pensar a loucura, também, na escola.  

Esta evidencia, de acordo com Bautheney (2002), não é um fenômeno recente 

no processo de psicologização no dia a dia da escola no Brasil. A imersão do cotidiano 

escolar em um contexto de psicologização permite uma confusão por parte dos sujei-

tos (as crianças) envolvidos no processo pedagógico, no que diz respeito ao objeto 

da educação.  

As estratégias pedagógicas, que objetivam desenvolver as capacidades de ma-

turação, já indicariam o esvaziamento do ato educativo, que é transmissão do legado 

cultural acumulado pela humanidade ao longo dos anos.  
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Para Bautheney (2002) a falta de um campo epistemológico da psicopedagogia 

não está relacionada a esta estrutura de mascaramento de interesses políticos no 

âmbito educacional, e ao próprio paradoxo oriundo desta prática, que procura extirpar 

o fracasso escolar, mas que pressupõe sua existência para se constituir. 

Desse modo, pensar processos educativos para a infância exige também pen-

sar sobre a identidade da infância. Pois a anormalidade ou a loucura de que falou 

Foucault (2002) compõe este cenário. E nele a criança naturalizada agora pode ser 

diagnosticada através do discurso. 

A naturalização da criança expõe a produção da biopolítica, que por sua vez 

serve de sustentação para essa violência epistemológica, sobre a qual acenamos an-

teriormente. Este foi o paradigma que sustentou por muito tempo a representação da 

infância. Mas não deu certo! 

A mudança de paradigma é capaz de buscar um conhecimento sobre uma ideia 

que transcende a toda estrutura com a noção de que as crianças estão vazias, como 

pensou Rousseau. E por esse motivo sua individualidade pode ser preenchida, pode 

sofrer intervenção de acordo com as necessidades externas, isto é, da sociedade mo-

derna. 

Segundo Ramos (2001) a educação moderna pretende adequar a educação às 

demandas do mundo contemporâneo, tomando-se como base pressupostos e teorias 

psicológicas.  

O ensino é definido pela produção de competências verificáveis em situações 

concretas e específicas. Ao que se denomina de “pedagogia das competências”, (RA-

MOS, 2001, p. 1) pois esta pedagogia não somente extrapola o campo teórico com 

pretensões de sobrepor-se nas organizações curriculares, mas também resulta no 

compromisso com os processos de produção e não com o saber. 

 

4.1.2 Educação na contemporaneidade: a voz da Infância 

 

A educação na contemporaneidade, seguramente não isenta de sua reflexão, 

a infância. A reflexão vem acompanhada de uma autocrítica. Porque reconhece-se 

somente representações sobre a infância, e por meio daquelas pessoas representa-

das como crianças. 
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É importante interrogar sobre o que a escola faz com as crianças em nome da 

identidade da infância? 

A urgência da reflexão parte da necessidade percebida por pensadores con-

temporâneos como Benjamin e Nietzsche, que entenderam a infância a partir da lin-

guagem e ao criticarem o acontecimento moderno que colocou seus personagens 

principais – as crianças – deslocados do centro do processo educativo.  

Enquanto Rousseau acredita que a humanidade tem uma nobre tendência hu-

mana à liberdade, por isso as crianças desde cedo devem ser disciplinadas para con-

trolar seus impulsos. Assim as crianças devem ir cedo para escola, para que apren-

dam a ser obediente e dóceis, seguindo o modelo de uma “educação pública, gratuita 

e obrigatória”111 – segundo o despotismo ilustrado. 

  

Essa educação vem-nos da natureza ou dos homens ou das coisas. O de-
senvolvimento interno de nossas faculdades e de nossos órgãos é a educa-
ção da natureza; o uso que nos ensinam a fazer desse desenvolvimento é a 
educação dos homens; e a aquisição de nossa própria experiência sobre os 
objetos que nos afetam é a educação das coisas. (ROUSSEAU, 1995, p. 9). 

 

Para Neukamp (2008), Kant nos apresenta uma obra elaborada que atinge o 

ápice do projeto educativo. No pensamento kantiano a educação é um processo de 

evolução da humanidade. Através dela a humanidade seria aperfeiçoada, liberta de 

sua “menoridade”. (KANT apud NEUKAMP, 2008, p. 25).  

 
O Iluminismo é a saída do homem da sua menoridade de que ele próprio é 
culpado. A menoridade é a incapacidade de se servir do entendimento sem 
a orientação de outrem. Tal menoridade é por culpa própria se a sua causa 
não reside da falta de entendimento, mas na falta de decisão e de coragem 
em se servir de si mesmo sem a orientação de outrem. Sapere aude! Tem a 
coragem de te servires do teu próprio entendimento! Eis a palavra de ordem 
do Iluminismo. (KANT, 1995, p.11 apud NEUKAMP, 2008, p. 25).  

  

Deixar-se “dominar pelo medo que lhe foi impingido” (NEUKAMP, 2008, p. 26), 

significa também, deixar de tomar seu próprio processo educativo pela mão e pensar 

sobre o desenvolvimento desse processo, o que significa dizer, deixar de pensar sobre 

o que os outros estão lhe imprimindo em nome da educação. 

                                                 
111  Ver sobre a referência à escola prussiana. O despotismo esclarecido (ou ilustrado, ou 

ainda absolutismo ilustrado) é a expressão que designa uma forma de governar característica 
da Europa continental da segunda metade do século XVIII, que embora partilhasse com 

o absolutismo a exaltação do Estado e do poder do soberano, era animada pelos ideais de 
progresso, reforma e filantropia do Iluminismo. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/De 
spotismo_esclarecido>. Acesso em: 18 jan. 2014. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Europa_continental
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%2525C3%2525A9culo_XVIII
http://pt.wikipedia.org/wiki/Absolutismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Iluminismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Despotismo_esclarecido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Despotismo_esclarecido
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Kant não abandona o antigo modelo, apenas põe uma nova roupagem, isto é, 

ele “desloca os antigos valores, para confirmá-los e fortalecê-los por interiorização”. 

(NEUKAMP, 2008, p. 30). Quando o homem se emancipa de qualquer autoridade ex-

terior, aparecem em cena a razão e a consciência que o obrigam a seguir obede-

cendo. 

Aceita esta crítica à educação, deixe-se de lado uma razão sem limites e se 

propiciem à infância experiências significativas no âmbito da linguagem. Experiências 

como a que propôs JanBen e Steuernagel (2005) em seu livro “A Universidade das 

Crianças”, onde os professores passam por uma nova experiência na qual as crianças 

invadiam o prédio principal, a Nova Aula à Universidade de Tübingen, na Alemanha.  

Assim, as crianças desmistificam o mundo Universitário, quando os professores 

passam a responder as perguntas elaboradas pelas crianças. Estas consequente-

mente influenciam a conduta dos professores da Universidade. Em “A Universidade 

das Crianças”, a infância ensina que não precisa ser devorada pela instituição, mas 

pode filiar-se simbolicamente e humanizar-se com ela.  

Segundo Lajonquière (2006, p. 9), uma educação que zele pela filiação simbó-

lica de humanização, pressupõe que o adulto receba a criança como se fosse um 

‘estrangeiro’. Já a ‘a educação de um selvagem’ é a priori um fato de difícil aconteci-

mento. Como demonstrou-se no segundo capítulo, o caso de Kaspar Hauser, não 

poderia se exigir que ele seja filiado simbolicamente, pois não é estrangeiro e também 

não é criança. 

Nesse sentido as palavras de Lajonquière (2006) servem de orientação para o 

selvagem, pois ele é um típico exemplo de uma “contradição em seus termos. Porque 

só pode advir ‘uma educação para um sujeito’ se, porventura no des/encontro com 

uma criança”, pois no confronto do mundo civilizado (da criança) com o mundo selva-

gem (de Kaspar Hauser), os adultos permitirem deparar-se com o retorno da (im) pró-

pria estranheza a si mesmos.  

Porém, Kaspar Hauser, não pode ser visto nem mesmo como estrangeiro, pois 

ele não faz parte desta civilização. Ele continua sendo um selvagem que não pode 

ser educado, ele não possui filiação simbólica da humanidade. 

Em nome de uma identidade para essa pessoa denominada criança, a huma-

nidade criou mecanismos de controle sobre a criança, que a impossibilitaram de ser 

apresentada com um sujeito livre de manipulações.  
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O próprio discurso proferido pela ciência moderna denomina e qualifica os su-

jeitos que fazem parte dessa própria história, no entanto, sem fazer parte dela, verda-

deiramente, porque sempre viveram à sombra dessa infância. Em relação às quais a 

experiência de certa maneira se opõe. 

Por isso, acredita-se ser importante colocar a criança no centro do processo 

investigativo, enquanto sujeito de sua própria infância, para que ao se promover uma 

reflexão sobre a infância, esta não seja tratada como um adulto em miniatura.  

A possibilidade de que a experiência da infância seja transmitida dentro da pró-

pria escola cada vez que esta escola reinventa-se, isto é, se expressa com linguagens 

capazes de se relacionar com a infância, através das artes ou mesmo na apreensão 

brincante do conhecimento. E também quando deixa a infância se expressar, evitando 

de tratar a criança como o sujeito que ainda não fala, isto é, o enfant.  

 

4.1.3 Educação na contemporaneidade: o sujeito de saber e a saída da psicolo-

gização 

 

A discussão sobre o modo como a infância se expressa, acompanha o enten-

dimento que se tem sobre o sujeito da infância. Pois o tratamento à infância na mo-

dernidade não pode desconsiderar o sujeito de saber (CHARLOT, 2001), isto é, não 

pode pretender sua objetivação na relação com o mundo. Mas um relacionar-se, sem 

submetê-lo a uma mecânica de poder. (FOUCAULT, 2009). 

O aceno de Foucault (2009) a essa mecânica de poder já mostrara um sujeito 

submisso às experiências de dominação. Foucault considera estes como mecanismos 

de nossa racionalidade política. Uma racionalidade que se mostra na relação dos pro-

fessores sobre os estudantes, ou seja, entre sujeitos de saber.  

Assim, para libertar-se dessa racionalidade, urge pensar na contemporanei-

dade uma educação como possibilidade de promover novas formas de individualidade 

e de saber. E quando se refere à infância, não submetê-la a métodos psicologizantes. 

Pois isso significaria o mesmo que educar um sujeito sem consciência de sua história. 

A partir da afirmação de Charlot (2001) de que não há sujeito de saber e não 

há saber senão em uma certa relação com o mundo. A relação com o saber na con-

temporaneidade parece muito pulverizada. E fazer a conexão entre o sujeito e o saber, 

entre o saber e o sujeito é o desafio.  
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Considerando, principalmente as “formas de existência do saber nas institui-

ções e dos efeitos que essas formas implicam” (CHARLOT, 2001, p. 18). E nesse 

caso a escola além de receber os sujeitos de saber, é, também, um lugar que induz à 

relação com o (s) saber (es). (Idem, ibidem, p. 18).  

Lugar no qual a relação com o saber possibilita uma amplitude variável e cone-

xões de saberes. E as bases de apoio dessa conexão, como afirma Charlot (2001) 

estão na “perspectiva antropológica”. O que não impede de serem colocadas em uma 

perspectiva psicológica, sociológica ou didática.  

Para Charlot (2001) uma perspectiva antropológica “permite organizar o campo 

problemático da noção”. Enquanto fundamento para elaboração teórica sobre a rela-

ção com o saber, possibilita que “a criança, enquanto indivíduo humano inacabado”, 

não é e nem pode ser entendida como um “objeto incompleto situado em um ambi-

ente” de educação como é a escola. A criança é aberta as transformações, mas tam-

bém se transforma em sujeito humano. E se apropria do humano já presente no 

mundo onde ele chega. “A educação é o triplo movimento de humanização e pressu-

põe o aprender”. (CHARLOT, 2001, p. 25).  

O mundo foi construído por atividades humanas, visando a sobrevivência, mas 

desenvolvidas em sociedade, que “produz obras nas relações sociais”. Esta conside-

ração permite apresentar proposições sobre o aprender:  

Como propõe Charlot (2000) o aprender é um movimento interior que não pode 

existir sem o exterior. O mundo que é oferecido ao homem é percebido, sentido, ima-

ginado e pensado porque ele tem aos significados, ao “simbólico”. O que lhe permite 

a relação com o outro e consigo mesmo.  

Assim sendo, pode-se concluir que a relação com o saber é relação com o 

mundo, relação consigo mesmo, relação com os outros. (CHARLOT, 2000, p. 79). E 

não um relacionar-se por acidente, mas uma relação com o saber112 que se constrói 

é se torna uma forma de relação com o mundo.  

Assim se constrói o prender: na construção de si que só é possível pela inter-

venção do outro. Assim, sobre o aprendizado é, possível traçar um paralelo com Vi-

gotski (1998) quando o mesmo faz referência à relação entre o aprendizado e desen-

volvimento, ele afirma que o aprendizado é mais do que aquisição de capacidade para 

                                                 
112 Quando Charlot (2000, p. 86) se refere à “relação com o saber” ele designa a relação com “o 

aprender”, qualquer que seja a figura do aprender e, não apenas, a relação com um saber objeto, 
que representa apenas uma das figuras do aprender.  
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pensar; é a aquisição de muitas capacidades especializadas para pensar sobre várias 

coisas. (VIGOTSKI, 1998, p. 108). 

O aprendizado não é desenvolvimento, entretanto, o aprendizado adequado 

leva ao desenvolvimento. O aprendizado é um aspecto necessário e universal do pro-

cesso de desenvolvimento das funções psicológicas culturalmente organizadas e es-

pecificamente humanas. (Idem, ibidem, p. 118). 

Nas palavras de Vigotski (1998) o bom aprendizado é somente aquele que se 

adianta ao desenvolvimento. E através da aquisição da linguagem, que inicialmente é 

meio de comunicação entre as crianças e seu meio, no seguinte momento ela des-

perta outros processos.  
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5 CONCLUSÃO 

 

As considerações sobre a infância já assinalam algumas confirmações a partir 

das hipóteses que apresentei no início desta tese. A primeira delas, aparentemente 

obvia, é que as crianças sempre estiveram presentes em nossa sociedade, a infância 

não. Pois, como foi comprovado por Ariès, a criação da infância deu-se diante da 

necessidade sentida pela sociedade de dar nome à essa criança que vivenciava a 

fase inicial da vida. 

Neste percurso como educador, foi constante a inquietude diante do rosto enig-

mático da infância, sempre contada cronologicamente. Não contente com os estereó-

tipos e classificações estatutárias, representações, definições, que eram atribuídas à 

infância, procurou-se saber além do que já estava dado.  

Por isso, buscou-se outro caminho para pesquisar sobre a infância. E nesse, 

procurando entrever, ancorado na ideia de Agamben (2009), a parte da sombra, a sua 

íntima obscuridade, que mostre a experiência, do que se chamou de infância.     

Primeiramente, quando se propõe pensar a história da infância que constrói a 

identidade da infância, aceitam-se as exigências de uma pesquisa sobre as diversas 

concepções de infância e criança. Quer concordando ou contrapondo às diversas 

ideias e concepções de autores que escreveram sobre a infância a partir de um de-

terminado campo de pesquisa.   

Por conseguinte, ao pensar à sombra da infância – não notado por Benjamin é 

que, o próprio conceito de “vida nua” explica o que se fez com a infância. Buscou-se 

verificar mais a fundo esse conceito de “vida nua” em Benjamin (1998) e Agamben 

(2010) e o que Foucault (1988) denominou de biopoder. E consequentemente, inves-

tigando também sobre o surgimento da biopolitica na sociedade moderna.     

A partir das ideias destes autores citados, problematizou-se sobre a questão 

da infância. E não somente por causa das exigências da tese, mas também, pela 

necessidade de tomar distância das concepções estereotipadas e classificadas esta-

tutariamente, ou por representação, fez-se o esforço de estabelecer essa relação de 

dissociação com o tempo da infância, o que foi facilitado com as leituras sobre os 
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temas desenvolvidos pelo filósofo do anacronismo, Walter Benjamin. Sem deixar de 

manter fixo o olhar nesse tempo que fazemos nosso. Isto é, considerando o valor de 

outros olhares pela história, sociologia, psicologia e correntes pedagógicas.  

Um esforço contínuo nessa relação com o tempo, também, foi de seguir as 

condições que Agamben (2009) faz ao contemporâneo, a saber, de não se deixar 

cegar pelas luzes do nosso século e conseguir entrever nessas a parte da sombra, a 

sua íntima obscuridade. 

Além de observar essa condição de Agamben, buscou-se seguir mais de perto 

alguns filósofos, pelo fato destes possibilitarem pensar a infância a partir de outro en-

foque. Nietzsche, por exemplo, é um destes que a representou como metáfora, como 

linguagem. Para Nietzsche (2010) a infância é inocência, e a criança, é esquecimento. 

A criança representa o novo começo.   

A infância que Benjamin entendeu como linguagem, e que seu leitor Giorgio 

Agamben (2005) acredita que se mostra na ideia de uma experiência pura. E de uma 

infância inscrita no pulsar da linguagem como lugar da infância. O autor chama aten-

ção e instiga o pensamento quando se refere às crianças e as larvas – como signifi-

cantes instáveis – representam, ao contrário, a descontinuidade e a diferença entre 

os dois mundos. (Agamben, 2005, p.103). 

Buscando dar um salto epistêmico na tese, indo ao cinema, isto é, procurou-se 

investigar na linguagem do cinema, a compreensão e o modo de olhar a infância.    

O cinema, e sua constituição imagética, possibilitaram uma síntese da história 

da infância. No cinema é possível um outro modo de conhecer as crianças e sua cul-

tura, seu modo de brincar, sua linguagem, sua experiência. E, assim, ampliar o campo 

de estudos da infância, independentemente do tempo em que o ser criança se encon-

tra. 

Com o cinema também é possível conhecer as gerações de crianças e as fron-

teiras da infância, enquanto horizonte de certo cinema contemporâneo. Ele possibili-

tou conhecer a representação da infância herdada, por exemplo, do pós-guerra, dos 

filósofos naturalistas e de diversas outras culturas, através de cineastas que se preo-

cuparam em falar da infância além do que já estava determinado. 
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Werner Herzog é o cineasta que mais sensibilizou e possibilitou uma aborda-

gem da “vida nua”. Através do filme “O enigma de Kaspar Hauser” que aliás, repre-

senta a imagem da geração perdida da infância e, também, representa a experiência 

que possibilita olhá-la profundamente. Assim, Kaspar Hauser foi identificado nesta 

tese como o personagem emblemático da infância “naturalizada”.  

As dificuldades sentidas vieram principalmente com a tentativa de buscar na 

filosofia um entendimento da infância como linguagem. E também, quando da tenta-

tiva de um salto epistêmico na tese, para investigar a infância através da linguagem 

do cinema, e também da literatura.  

Em alguns momentos de solidão foi inevitável a identificação com Bartleby, 

(personagem da literatura) um desses seres que escrevia como se tivesse faminto de 

coisas para escrever. E com esse desejo chega-se ao final da tese.  

Ao concluir esta investigação não tenho dúvidas de que as teses apresentadas 

e as hipóteses levantadas têm sua veracidade confirmada. E pode-se ainda afirmar 

que a experiência é o que morre quando morre a infância.  

Por outro lado, persiste a inquietude sobre a questão da infância e a necessi-

dade de aprofundar mais os estudos sobre esse tema. Particularmente através do 

cinema, que me parece um espaço capaz de nos fornecer elementos contemporâneos 

para pensar a infância que ainda não couberam nesta tese.  
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GLOSSÁRIO 

 

 

Biopoder - Embasa uma crítica do contrato social, mito de fundação da moderni-

dade.     

Biopolítica - A maneira como se procurou, desde o século XVIII, racionalizar os pro-

blemas postos à prática governamental pelos fenômenos próprios de um conjunto de 

viventes constituídos em população: saúde, higiene, natalidade, longevidade, raças... 

(Foucault, 2008).     

Criança – Do latim creare, que significa produzir, erguer, relacionado a crescere, ou 

seja, crescer, aumentar.   

Dispositivo - Do grego, sustema, o lado sistemático de um grupo, quando o todo é 

maior que a soma das suas partes. Segundo Michel Foucault o dispositivo funciona 

como um sistema de poder e de saber. 

Enfant – (criança) que quer dizer não falante. 

Ferdydurke – Personagem do romance de Witold Gombrowicz, um adulto que é 

transformado em estudante de primário.  

Homo sacer - Figura do direito romano arcaico, na qual o caráter da sacralidade liga-

se pela primeira vez a uma vida humana como tal.   

Infância – No sentido benjaminiano que, trata-se de uma experiência original e origi-

nária a ser recuperada (BENJAMIN, 1984). 

Kaspar Hauser – Personagem do filme de Werner Herzog, no Brasil intitulado O 

Enigma de Kaspar Hauser.    

Naturalização – Para Rousseau o homem deve permanecer próximo a sua condição 

natural.   

Pessoa - Termo cunhado para referir-se à infância (destaque meu).  

Psicologização – Refere-se a um predomínio da abordagem da psicologia sobre a 

vida da criança.  

Vida nua ou mera vida – É o elemento sobre o qual incide esta violência que é poder. 

Benjamin chama de violência mítica (mytischen Gewalt) aquela que remete à culpabi-

lização da “mera vida natural” (blossen natürlichen Lebens). E Michel Foucault deno-

minou “biopoder” enquanto “cálculo” que o poder faz sobre a vida.  
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ANEXO A – Ficha Técnica de Decupagem do Filme O Enigma de Kaspar Hauser 

 

Comentário inicial e descrição do filme de Werner Herzog. 

No domingo de Pentecostes no ano de 1828 recolhemos na cidade de Nurem-

berg uma criatura abandonada que, mais tarde... chamamos de Kaspar Hauser. Ele 

mal sabia andar e só pronunciava uma frase. Depois contou-nos que logo após nas-

cer... viveu preso num calabouço, ignorava o mundo exterior... e a existência de seres 

humanos...pois lhe deixavam seu alimento a noite...enquanto ele dormia, não tendo 

noção do que era uma casa...uma árvore ou a fala... até que um homem entrou onde 

ele jazia. O mistério de sua origem nunca foi esclarecido.  

 

Tempo  Vídeo  Áudio  Tema  Comentários (in-
terno ao material) 

Sugestões  
(Conexões externas) 

In Out    
O 
enigma 
de Kas-
par Hau-
ser 

  

  Estes gritos assustadores ao redor... são o que chamam de silêncio? 

      A câmera focaliza um campo de trigo 
que é açoitado pelo vento e que é cur-
vado pela força da ação poderosa que 
o comete. 

2’03  2’44      

3’50 4’47     Kaspar Hauser, sentado, “brinca” com 
um cavalo de madeira, fazendo-o movi-
mentar-se de acordo com sua vontade 
e o enovelando com as tiras de pano 
que tem à disposição. 

4’40  4’51    Kaspar brinca com o 
cavalo 

 

5’50  6’02     Kaspar Hauser se ali-
menta 

 

7’06 8’03     Homem de capa preta, ensinar Kaspar 
a escrever. 

8’25     Quando aprender a 
escrever, ganhará um 
lindo cavalo do papai. 

 

8’37 8’47    Kaspar Hauser fala as 
primeiras palavras: ca-
valo. Cavalo. Cavalo 
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7’41     Seu pai diz: escrever. 
Escrever. Guarde isso. 
Escrever. 

 

7’58 8’43    Escrever. Escrever. 
Guarde isso. Escre-
ver. 

 

9’35 9’39     Kaspar é corrigido 
com pauladas. 

 

10’38  12’35    Kaspar é vestido por 
seu pai com uma 
calça e jaqueta e le-
vado p/ fora da gruta 

 

14’18 15’10    Kaspar é ensinado a 
andar 

  

15:40 16:02    Devo me tornar tão 
bom cavaleiro quanto 
meu pai foi. Guarde 
bem isso. Devo me 
tornar tão bom cava-
leiro quanto meu pai 
foi.  

 

18’47 19’06    Deixado na praça pelo 
homem de capa preta 

 

0:20’ 0:22’30    É levado até a casa 
do Capitão 

 

0:23’01 0:23’30    Colocado no estábulo 
junto aos cavalos 

 

0:31’2     Colocado na torre  

0:34’30 0:35’02    Kaspar se alimenta  

0:37’05 0:38’08    Criança ensina para 
Kaspar 

 

0:39’05 0:40’17    Menina ensina Kaspar  

0:40’32 0:42’35    O soldado testa a rea-
ção de kaspar c/ o 
fogo 

 

0:44:01 0:45:52    Kaspar segura a cri-
ança 

Mãe... sou desprezado por todos. Kas-
par expressa raramente seus senti-
mentos. 

0:46:15 0:46:20    Kaspar aprende  

0:47:18     Brinca com o gato  

0:53:51 0:54:55    Apresentado no circo  

0:57:41 0:57:45    Kaspar fala  

0:59:45 1:00:45    Kaspar aprende a to-
car piano 

 

1:01:01 1:0122    Kaspar e a torre  
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1:02:40 1:03:50    Kaspar e os padres  

1:04:47 1:05:50    Kaspar e a maçã  

1:06:01 1:06:10    Kaspar e a mulher  

1:08:01 1:09:36    Kaspar sonha, es-
creve 

 

1:10:33 1:11:50    Kaspar e o Sr. Dau-
mer (seu tutor)  

 

1:14:10 1:15:33    Kaspar e o professor  

1:19:25 1:20:20    Kaspar escreve  

1:01:01 1:02:32     Kaspar descreve as sensações que 
sentia quando estava no quarto, na 
torre, e compara com a sensação do 
espaço fora dela. Reportando ao pro-
blema filosófico de Platão, sobre do 
mundo sensível e o inteligível. A cons-
trução do conhecimento platônico é 
uma conjugação de intelecto e emoção, 
de razão e vontade; a epistemé é fruto 
de inteligência e de amor. 

 Fonte: Jackson Bentes 
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ANEXO B – Cenas do Filme O Enigma De Kaspar Hauser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – O título do filme em alemão que significa: “Cada Um por si e Deus 
ContraTodos” 
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Figura 2 – (4:30) Brincando, manipulando o cavalo de brinquedo 
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Figura 3 – (4:59) Solitário, ele deve se alimentar 
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Figura 4 – (5:59) Seu alimento é o pão 
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Figura 5 – (7:43) Na presença de um homem misterioso ele tem contato com a 
escrita 
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Figura 6 – (8:03) Ele tem que escrever a palavra que o homem ordena 
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Figura 7 – (8:38) A primeira lição é aprender a dizer a palavra cavalo 
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Figura 8 – (9:30) Brincando, novamente com um cavalo de madeira 
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Figura 9 – (12:11) Carregado, ele é retirado do sótão 
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Figura 10 – (14:56) Kaspar Hauser deve aprender a andar 
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Figura 11 – (16:41) Exausto Kaspar dorme durante a viagem 
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Figura 12 – (19:00) Kaspar Hauser é deixado na praça de Nuremberg 
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Figura 13 – (20:32) Paralisado na praça de Nuremberg, Kaspar traz uma carta e 
outros objetos na mão 
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Figura 14 – (21:49) Kaspar Hauser é abordado por um morador 
 

 

 

 

  



267 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – (23’01) Ele é colocado em um estábulo com os cavalos 
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Figura 16 – (25’55) O relator do caso de Kaspar Hauser 
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Figura 17 – (27’20) Kaspar Hauser é interrogado pelas autoridades da cidade 
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Figura 18 – (28’53) Kaspar Hauser é examinado 
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Figura 19 – (30’32) Kaspar Hauser deve passar por um teste de escrita 
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Figura 20 – (30’42) A palavra que ele escreve é Kaspar Hauser 
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Figura 21 – (31‘4) Kaspar Hauser é preso na torre 
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Figura 22 – (35‘4) Kaspar participa das refeições à mesa 
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Figura 23 – (37’ 8) As crianças o ensinam a conhecer seu corpo 
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Figura 24 – (38’38) A família de camponeses cuida de Kaspar Hauser 
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Figura 25 – (38’46) A frase “arranca a pele” instiga-nos a pensar sobre a ques-
tão da corporeidade 
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Figura 26 – (40‘9) As crianças testam o conhecimento de Kaspar 
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Figura 27 – (40’21) Em sua relação com a natureza 
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Figura 28 – (41’55) Seus sentidos são postos à prova 
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Figura 29 – (42’59) Kaspar derrama lágrimas ao sentir seus dedos queimarem 
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Figura 30 – (45’36) A mãe proporciona-lhe a experiência colocando a criança 
nos braços de Kaspar Hauser 
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Figura 31 – (54’50) Ele é exposto no circo como “espetáculo” para satisfazer a 
curiosidade do povo 

... 
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Figura 32 – (55’18) Kaspar Hauser é apresentado no circo como uma aberração 
da natureza 
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Figura 33 – (59’57) Em conversa com seu tutor sobre a música 
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Figura 34 – (1:06:00) Em conversa sobre a dificuldade de aprendizagem com o 
seu tutor, o senhor Daumer 
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Figura 35 – (1:00:33) Em conversa com seu tutor, Sr. Daumer, que tenta que ex-
plicar sua condição 
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Figura 36 – (1:01:29) Ele se encontra diante da torre onde morou durante al-
gum tempo 
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Figura 37 – (1:03:50) Sendo catequizado pelos padres da Igreja Católica 
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Figura 38 – (1:03:50) Kaspar Hauser deve aprender o princípio da fé e deve ser 
catequizado 
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Figura 39 – (1:06:17) Kaspar Hauser interroga sobre as mulheres 
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Figura 40 – (1:07:41) Em diálogo com a governanta, Kaspar Hauser fala sobre 
suas histórias inconclusas 
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Figura 41 – (1:07:48) Continuação do diálogo sobre as histórias inconclusas de 
Kaspar Hauser 
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Figura 42 – (1:08:37) O sonho enigmático sobre o passeio no lago 
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Figura 43 – (1:09:45) Kaspar Hauser escreve seu nome com sementes de 
agrião 
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Figura 44 – (1:11:04) Conversa com seu tutor sobre o sonho que teve 
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Figura 45 – (1:13:02) kaspar Hauser fala com Sr. Daumer sobre seus sentimen-
tos diante dos homens 
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Figura 46 – (1:13:34) Ele fala sobre si e sua condição neste mundo 
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Figura 47 – (1:17:06) Kaspar Hauser é interrogado novamente pelo professor e 
o surpreende 
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Figura 48 – (1:20:52) Kaspar Hauser escreve sobre sua história 
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Figura 49 – (1:22:19) Kaspar Hauser em sua apresentação à alta sociedade 
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Figura 50 – (1:22:54) Todos o observam estranhamente e o classificam 
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Figura 51 – (1:22:57) Kaspar Hauser é classificado como selvagem pelas pes-
soas da alta sociedade 
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Figura 52 – (1:23:24) Kaspar Hauser tem que contar sua história 
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Figura 53 – (1:23:52) Em seu discurso à alta classe social 
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Figura 54 – (1:24:24) Ele deve mostrar suas habilidades musicais 
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Figura 55 – (1:27:50) Ele faz tricô, e escandaliza pois esta é uma atividade das 
mulheres 
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Figura 56 – (1:28:42) Kaspar Hauser foge da igreja 
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Figura 57 – (1:30:26) Em seu reencontro com o mesmo homem que cuidava 
dele enquanto estava preso no sótão 
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Figura 58 – (1:32:28) Com um duro golpe Kaspar Hauser é ferido 
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Figura 59 – (1:35:51) Kaspar Hauser vê sua imagem refletida na água 
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Figura 60 – (1:37:00) Recuperado do atentado ele volta a tocar piano 
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Figura 61 – (1:39:23) Novamente Kaspar Hauser é ferido  
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Figura 62 – (1:41:08) Após o atentado kaspar Hauser recebe cuidados médicos 
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Figura 63 – (1:42:21) Kaspar Hauser recebe orações no leito de morte 
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Figura 64 – (1:44:48) Kaspar Hauser conta sua última história 
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Figura 65 – (1:44:29) Na última história de Kaspar Hauser é o cego quem ori-
enta para onde o povo deve seguir 
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Figura 66 – (1:45:35) Kaspar Hauser no leito de morte 
 

 

 

 

  



319 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67 – (1:46:08) Após sua morte ele será objeto de análise 
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Figura 68 – (1:46:58) Seu cérebro será submetido à análise 
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Figura 69 – (1:47:04) …e se detecta uma anomalia para explica-lo  
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Figura 70 – (1:48:24) O relator do processo de Kaspar Hauser anunciará sua 

descoberta  
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ANEXO C – Filmes de Werner Herzog 

 

Filmes de Werner Herzog113 

 
Lista:  

1. AGUIRRE, A IRA DE DEUS  

2. BAD LIEUTENANT – PORT OF CALL: NEW ORLEANS 

3. BALLAD OF THE LITTLE SOLDIER 

4. BELLS FROM THE DEEP 

5. CAVE OF FORGOTTEN DREAMS 

6. CHRIST AND DEMONS IN NEW SPAIN 

7. COBRA VERDE 

8. DEATH FOR FIVE VOICES 

9. ECHOES FROM A SOMBRE EMPIRE 

10. ENCOUNTERS AT THE END OF THE WORLD 

11. EVEN DWARFS STARTED SMALL 

12. FATA MORGANA 

13. FILM LESSON 1 – 4 

14. FITZCARRALDO 

15. GAME IN THE SAND 

16. GOD’S ANGRY MAN 

17. GRIZZLY MAN 

18. HANDICAPPED FUTURE 

19. HAPPY PEOPLE – A YEAR IN THE TAIGA 

                                                 
113 A fonte: http://www.wernerherzog.com/  

http://www.wernerherzog.com/
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20. HEART OF GLASS 

21. HERAKLES 

22. HOW MUCH WOOD WOULD A WOODCHUCK CHUCK 

23. HUIE’S SERMON 

24.  INTO THE ABYSS – A TALE OF DEATH, A TALE OF LIFE 

25. INVINCIBLE 

26. JAG MANDIR 

27. LA BOHÈME 

28. LA SOUFRIÉRE 

29. LAND OF SILENCE AND DARKNESS 

30. LAST WORDS 

31. LES FRANCAIS VUS PAR 

32. LESSONS OF DARKNESS 

33. LITTLE DIETER NEEDS TO FLY 

34. MY BEST FIEND 

35.  MY SON, MY SON, WHAT HAVE YE DONE 

36. NO ONE WILL PLAY WITH ME 

37. NOSFERATU 

38. ODE TO THE DAWN OF MAN 

39. PILGRIMAGE 

40. PRECAUTIONS AGAINST FANATICS 

41. RESCUE DAWN 

42. SCREAM OF STONE 

43. SIGNS OF LIFE 

44. STROSZEK 
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45. TEN THOUSAND YEARS OLDER 

46. THE ENIGMA OF KASPAR HAUSER 

47. THE FLYING DOCTORS OF EAST AFRICA 

48. THE GREAT ECSTASY OF WOODCARVER STEINER 

49. THE TRANSFORMATION OF THE WORLD INTO MUSIC 

50.  THE UNPRECEDENTED DEFENCE OF THE FORTRESS DEUTSCHKREUZ 

51. THE WHITE DIAMOND 

52. THE WILD BLUE YONDER 

53. WHEEL OF TIME 

54.  WHERE THE GREEN ANTS DREAM 

55. WINGS OF HOPE 

56. WODAABE – HERDSMEN OF THE SUN 

57. WOYZECK 
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ANEXO D – Educação Para Todos – Marco de Dakar 

 
Educação Para Todos – Marco de Dakar114 

 

 

  
 
 
 
 
 
Marco de Ação de Dakar 

 
 

A Educação para Todos (EPT) é um compromisso global firmado por 164 go-

vernos reunidos na Cúpula Mundial de Educação, em Dakar (2000), para oferecer a 

todas as crianças, jovens e adultos uma educação que satisfaça suas necessidades 

básicas de aprendizagem, no melhor e mais pleno sentido do termo, e que inclua 

aprender a aprender, a fazer, a conviver e a ser. 

Os participantes se comprometeram a alcançar, até 2015, seis metas que es-

tabelecem um Marco de Ação destinado a permitir que todos os indivíduos realizem 

seu direito a aprender e cumpram sua responsabilidade para contribuir para o desen-

volvimento de sua sociedade: 

 

1. Expandir e melhorar o cuidado e a educação da criança pequena, especial-

mente para as crianças mais vulneráveis e em maior desvantagem; 

2. Assegurar que todas as crianças, com ênfase especial nas meninas e crianças 

em circunstâncias difíceis, tenham acesso à educação primária, obrigatória, 

gratuita e de boa qualidade até o ano 2015; 

3. Assegurar que as necessidades de aprendizagem de todos os jovens e adultos 

sejam atendidas pelo acesso equitativo à aprendizagem apropriada, a habilida-

des para a vida e a programas de formação para a cidadania; 

                                                 
114 Disponível em: <http://educacaosec21.org.br/objetivos-pos-2015/desafios-pos-2015/links-para-

sites-e-documentos/#sthash.VZ5JTxIt.dpuf>. Acesso em: 02 de fevereiro de 2014. 

http://educacaosec21.org.br/objetivos-pos-2015/desafios-pos-2015/links-para-sites-e-documentos/#sthash.VZ5JTxIt.dpuf
http://educacaosec21.org.br/objetivos-pos-2015/desafios-pos-2015/links-para-sites-e-documentos/#sthash.VZ5JTxIt.dpuf
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4. alcançar uma melhoria de 50% nos níveis de alfabetização de adultos até 2015, 

especialmente para as mulheres, e acesso equitativo à educação básica e con-

tinuada para todos os adultos; 

5. eliminar disparidades de gênero na educação primária e secundária até 2005 

e alcançar a igualdade de gênero na educação até 2015, com enfoque na ga-

rantia ao acesso e o desempenho pleno e equitativo de meninas na educação 

básica de boa qualidade;  

6. melhorar todos os aspectos da qualidade da educação e assegurar excelência 

para todos, de forma a garantir a todos resultados reconhecidos e mensuráveis, 

especialmente na alfabetização, matemática e habilidades essenciais à vida. 

 

No Marco de Ação de Dakar foi atribuída à UNESCO a tarefa de coordenar a ação 

desses parceiros, em colaboração com as outras quatro agências que patrocinaram 

o Fórum (PNUD, UNFPA, UNICEF e Banco Mundial). 

Leia na íntegra a Declaração de Dakar 

  

O Brasil e as metas do EPT 

 

Segundo a UNESCO, O Brasil está entre os 53 países que ainda não atingiram 

os objetivos do Educação para Todos até 2015, apesar de ter apresentado os seguin-

tes avanços no campo da educação ao longo das duas últimas décadas: 

 

– Acesso ao ensino fundamental está quase universalizado, com 94,4% da população 

de 7 a 14 anos incluídos nesse nível de ensino. 

– A proporção de jovens na idade própria que se encontra no ensino médio é mais 

que o dobro da existente em 1995, mostrando expressivo avanço no acesso à educa-

ção secundária. 

– Redução das taxas de analfabetismo entre jovens e adultos. 

– Aumento no acesso ao ensino superior 

 

  

http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Direito-a-Educa%2525C3%2525A7%2525C3%2525A3o/declaracao-de-dakar.html
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ANEXO E – Relação dos Casos – Crianças Selvagens 

 

Relação dos Casos – Crianças Selvagens 
 

 DESIGNAÇÃO DO CASO DATA DA 

DESCOBERTA 

IDADE POR OCA-

SIÃO DA DESCO-

BERTA 

PRIMEIRAS COMUNI-

CAÇÕES DE CERTA 

IMPORTÂNCIA 

 A criança-lobo de Hesse 1344 7anos Camerarius 1602 Rousseau 
1754 

Linné 1758 

 A criança-lobo de Wettera-
vie 

1344 12 anos Von Schreber 
1755 

 A 1ª criança-urso da Lituânia 1661 12 anos Linné 1758 

 A criança-carneiro da Irlanda 1672 16 anos Tulp 1672 

 A criança-vitela de Bamberg Cerca de 1680  Linné 1758 
Camerarius 1602 

 A 2ª criança-urso da Lituânia 1694 10 anos Linné 1788 
Condillac 1746 
Rousseau 1754 

 A 3° criança-urso da Lituânia  12 anos Connor 1698 

 A rapariga de Kranenburg 
(Holanda) 

1717 19 anos Linné 1788 

 Os dois rapazes dos Pirenéus 1719  Rousseau 1754  
Linné 1758 

 O selvagem Peter, de Hanô-
ver 

1724 13 anos Rousseau 1754 
Linné 1758 

 A rapariga de Sogny, Em 
Champagne 

1731 10 anos Louis Racine 1747 
La Condamine1755 

Linné 1788 

 Jean de Liège  21 anos Digby 1644  
Linné 1758 

 Tomko de Zips (Hungria) 1767  Wagner 1794 

 A rapariga-urso de Karpfen 
(Hungria) 

1767 18 anos Bonnaterre 1800 

 Vítor, a criança selvagem de 
Aveyron 

1799 11 anos Itard 1801 

 Gaspard Hauser, de Nurem-
berga 

1828 17 anos Von Feuerbach 1832 
(+1833) 

 A rapariga-truta, de Salis-
burgo 

 22 anos Horn 1831 
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 A criança de Husanpur 1843   Sleeman 1858 

 A 1ª criança de Sultanpur 1843  Sleeman 1858 

 A 2ª criança de Sultanpur 1848  Sleeman 1858 

 A criança de Chupra 1849  Sleeman 1858 

 A 1ª criança de Lucknow   Sleeman 1858 

 A criança de Bankipur   Sleeman 1858 

 A criança do 
Capitão Egerton 

  Sleeman 1858 

 Clemens, a criança-porco de 
Overdyke 

  Tylor 1863 

 A criança-lobo de Overdyke   Tylor 1863 

 

 

Continuação... 

 

 DESIGNAÇÃO DO CASO DATA DA 

DESCOBERTA 

IDADE POR OCA-

SIÃO DA DESCO-

BERTA 

PRIMEIRAS COMU-

NICAÇÕES DE 

CERTA IMPORTÂN-

CIA 

 Dina Sanichar de Sékandra 1872 6 anos Ball 1880 

 A 2ª criança de Sékandra 1874 10 anos Ball 1880 

 A criança de Shajahampur Cerca de 1875 6 anos Ball 1880 

 A 2ª criança de Lucknow 1876  Ball 1880 

 A rapariga de Jalpaïguri 1892 8 anos Jornal da Sociedade 
Antropológica de 

Bombaim 

 A criança de Batzipur 1893 14 anos Frazer 1929 

 A criança-lobo de Kronstadt  23 anos Rauber 1885 

 A criança de Sultanpur 1895 4 anos Ross 1895 

 Lucas, a criança-babuíno da 
África do Sul 

1904  Foley 1940 

 A criança-pantera indiana 1920  Demaison 1953 

 Amala de Midnapore 1920 2 anos Squires 1927 

 Kamala de Midnapore 1920 8 anos Squires 1927 

 A 1ª criança leopardo   Stuart Baker 1920 

 A criança do Maïwana   The Pionõer 5 de 
Abril de 1927 
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 A criança de Jhansi 1933   

 Uma criança-lobo indiana   Zingg 1940 

 A criança de Casa-mance Cerca de 1930  Hutton 1953 

 Assicia da Libéria 1930  Demaison 1953 

 A 2ª criança leopardo  8 anos Zingg 1940 

 Ana da Pensilvânia 1938 6 anos Davis 1940 

 Edith de Oio 1940  Maxfield 1940 

48.   A criança-gazela da 
Síria 

1946  Demaison 1953 

 Ramu, a criança de 
Nova Deli 

1954 12 anos AgênciaFrance 
Presse, 8 de feve-

reiro de 1954 

 A criança-macaco de Teerão 1961 14 anos Agência 
France Presse, 28 de 

setembro de 1961 

 Yves Cheneau, de 
Saint-Brévin 

1963 7 anos Agência France 
Presse, 24 de maio 

de 1963 

 Fonte: MALSON, Lucien. As Crianças Selvagens. Mito e Realidade. Barcelos: Cia Editora do 
Minho, 1967. 

 
 

 

 


