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7Exercícios de ser infância

1, 2, 3 e JÁ! EXERCÍCIOS  
DE SER INFÂNCIA

Paula Ramos de Oliveira1

Denis Domeneghetti Badia 

Exercícios de ser infância. Exercícios de ser filosofia. Aprendemos com 
Manoel de Barros que nos contou sobre exercícios de ser criança. Queremos 
também aprender a ser infância e filosofia. Mas já o somos. Por isso queremos 
com estes dois livros mostrar o que já temos sido, o que estamos sendo e o 
que podemos ser. Podemos ser infância. Podemos ser filosofia. Podemos ser 
criança. Mas queremos ser infância e filosofia, filosofia e infância, infância da 
filosofia e filosofia da infância. Somos filosoinfantes, fazemos filosofâncias. E 
aqui queremos brincar. Brincar com nossas infâncias e filosofias. E queremos 
começar já. Nosso convite é o de que entrem conosco nesta brincadeira. 
Habitualmente uma apresentação apresenta o livro e quem o escreveu. 
Nós não. Não queremos falar sobre eles, nem por eles e nem re-falar do que 
eles falam. Aliás, do que falamos também, pois não quisemos ficar fora da 
brincadeira. 

1, 2, 3 e já!

A criança é um ser que se insere na cultura e que ao brincar pode produzir 
modalidades de experiência marcantes, subversivas, mas em relação a aparatos 
digitais qual seria seu “lugar de fala”? Machado pensa a infância como um 
“lugar” em que cabem muitas maneiras de ser criança. Além disso toma o 
prefixo “in” da palavra infância não como negação, mas como movimento para 
dentro, compreendendo a “infância” por “em fala”, asseverando que aquele que 
habita esse lugar tem voz e deve ser ouvido e considerado. Contudo, questiona 
se é possível pensar uma concepção de (in)fância, como lugar de fala, em uma 
sociedade capitalista.
1Professores do Departamento de Educação e do Programa de Pós-Graduação em 
Educação Escolar (FCLAr – UNESP – SP). 
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Por assim dizer, verifica-se que estar em movimento é estar na relação 
e encontro direto com pessoas/crianças: é um estar/ouvir e estar de ouvidos 
abertos. Aprender a ouvir. Dizer sim na infância para superar a necessidade 
constante de dizer não. Nossa dificuldade de estar abertos para o sim revela a 
necessidade de antecipar a nossa fala pois, se eu me adianto na fala estou livre 
dela, como se o papel estivesse cumprido. Essa prática (que muitas vezes não 
percebemos), é uma ordem de pensamento que nos foi imposta uma vez que 
estar aberto para ouvir o outro é silenciar o poder da própria fala. Mas, quando 
dizemos sim para a palavra do outro, a próxima que podemos ofertar pode nos 
surpreender visto que dar tempo à fala que não nos pertence possibilita a criação 
de nossa própria futura fala. 

Francesco Tonucci, pedagogo e desenhista italiano, tem desenvolvido desde 
1991 junto ao Conselho Nacional de Pesquisa, órgão público italiano, o projeto 
internacional Cidade das Crianças. Tal projeto propõe para as administrações 
municipais olhar a cidade na altura de uma criança, de modo que não deixe de 
ver ninguém. Os estudos de Tonucci revelam que as cidades foram pensadas a 
partir de um cidadão do sexo masculino, adulto, trabalhador e motorista. Porém, 
tal posicionamento exclui todo e qualquer cidadão que saia desse padrão: no caso, 
uma cidade sem crianças. [...] se uma cidade é boa para uma criança, ela será boa 
para qualquer outro cidadão viver melhor.

A infância de Erick foi muito parecida com a de Rellstab. Por mais que não 
tivesse em Berlim ou no Tiergarten, de certa forma todos nós temos um Tiergarten 
na nossa infância. Quando era mais novo de vez em quando eu ia a um sitio dos 
meus amigos. Eram vários carros com crianças, pois meus pais tinham diversos 
amigos que também tinham filhos. Então as minhas lembranças na praia, no sitio 
e até mesmo no quintal e na rua de minha casa é recheada de infância. Me lembro 
de como meu pai chegava em casa e eu e minhas irmãs brincávamos com ele. E 
quando ele dizia que ia dormir, logo nós três agarrávamos o pé dele para tentar 
impedi-lo de sair da sala e ir dormir, mas sem sucesso. Ele levantava a gente só 
com a perna.

[...] esses mundos estrangeiros. Talvez, trata-se de um olhar sensível que 
possuem ante o mundo e os mundos-pessoas. Talvez, autores assim habitem 
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infâncias, já que podemos pensar nas infâncias como tempos móveis, lugares-
tempos que não só podem, mas, acolhem adultos. Podemos pensar, então, que a 
hospitalidade é característica das infâncias. Elas nos recebem, nos cuidam - nos 
dão lugar. 

Notem, essas conversas com as crianças aconteceram em um desses dias, 
em que o inverno encontra sua porta de saída e a primavera começa a dar os 
primeiros sinais de sua chegada; tempo no qual se mantém uma janela aberta, 
por onde entram e saem os ventos e os sonhos, nos brindando com as suas 
piruetas inesperadas. Final de agosto, comecinho de setembro. Novo semestre, 
retorno das férias, revoo de pássaros, abelhas agitadas, retomada dos cadernos, 
borboletas delicadas, rabiolas de pipa e sonhos. Ah! As rabiolas que sacolejam 
ao vento, tecendo um caminho serpenteante pelo céu. Os sonhos deveriam estar 
em alta, empinados pelas mentes ágeis dos meninos que correndo desembalados 
pelos campos da fantasia, com seus gritos animados, povoam toda a vida. Mas, 
em algumas falas notamos que não era isso que acontecia. Uma questão nos 
atravessava: será que o espaço do sonho está disponível para todos? Percebemos, 
convivendo com essas crianças, que não.

 [...] intentamos um esforço para desbanalizar as violências cotidianas 
contra crianças que impedem a plenitude da infância. [...] Pensar a experiência 
da infância em sua plenitude por meio da promoção de toda sua intensidade exige 
de nós consciência dessa triste realidade e nos obriga, dentro dos meios cabíveis 
e legais, a contribuir com a superação desse estado de coisas [...] no conjunto de 
exercícios reflexivos que visam trazer à consciência o contexto, ainda presente, 
de violências contra a infância.

Muitas dúvidas e questionamentos surgem em todas as pessoas e o desejo 
de comunicação e de encontrar a palavra (símbolo) que conceitua a experiência 
e possa ser narrada, também. Continuamos buscando a palavra que traduza 
perfeitamente a profundeza de nossa existência.

Procuramos palavras novas, lugares de experiência e sentido.

Possibilitar as ciências sociais para as crianças pode significar oferecer 
um lugar de experiência e sentido, pois as ciências sociais partem de conceitos. 
Quando as crianças param para olhar para si, para a sociedade em que vivem 
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ou outras sociedades, são estimuladas a olharem para conceitos de outros, 
demorarem-se em formar suas opiniões sobre os assuntos que se referem a si 
mesmos ou sociedade(s), cultura(s), política(s). As crianças podem suspender 
suas opiniões quando aprendem os conceitos para depois fazer suas experiências 
pelo sentido que encontram. Nos inspiramos em Larrosa para pensarmos sobre o 
educador que faz experiência e dá sentido às suas práticas, mas também em como 
pode o educador oferecer uma disciplina como as ciências sociais como forma de 
suspensão de opinião, ao ensinar conceitos de outros que muitas vezes podem ser 
complementares, mas também podem ser divergentes. Possibilitam momentos de 
pausa e reflexões para que as crianças encontrem o seu sentido ou sem-sentido ao 
que acontece a elas.

Não há terreno seguro na filosofia, mas há a sua história, os caminhos 
que muitos traçaram – e ainda tentam traçar – nessa relação amorosa com 
o saber. Em todos os casos, para nós, seriam exercícios de pensamento. Uns 
mais profundos, outros menos, uns mais totalizantes, outros mais abertos, 
uns mais sistemáticos, outros menos, uns se pretendem eternos, outros 
provisórios. Para nós seriam simplesmente exercícios. Complexos. Tão 
complexos que chegam a produzir filosofias. Sim, torna-se impossível não 
ver muitas filosofias na filosofia. São muitos amores. São muitos amantes. 
São muitos modos de amar. 

Mas, o que é isso tudo?

Isso somos nós. 

Isso é infância. 

Isso é o Grupo de Estudos e Pesquisas Filosofia para Crianças que às 
vezes gostamos de chamar de Filosofâncias ou ainda, pelo que temos feito, de 
Grupo de Estudos e Pesquisas de Filosofias com Crianças e Adultos.

Agora a ciranda é com vocês.

Paula e Denis,

São Carlos, setembro de 2022.
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01. (IN)FÂNCIA E EXPERIÊNCIA NO 
MUNDO DIGITAL

Ari Fernando Maia2

Vanessa Cristina Machado3

Introdução

O brincar é uma necessidade humana presente em todas as culturas 
e tempos, mas as formas e objetos que medeiam o brincar se modificam 
historicamente, o que incide diretamente sobre a atividade lúdica. Levar em 
consideração as formas históricas do brincar, seus objetos e meios, coloca em 
foco duas questões: o caráter pervasivo das novas tecnologias digitais e seu uso 
na infância, de um lado, e o caráter de mercadoria dos brinquedos oferecidos 
às crianças, de outro. Essas duas questões convergem precisamente nas 
tecnologias digitais, já que o design de grande parte dos programas presentes 
nos aparatos é elaborado a partir de demandas relacionadas à produção de 
mais valor. 

Segundo Oliveira, Souza e Araújo (2019, p. 29): “A tecnologia 
materializada no brinquedo retira da criança a possibilidade de exercitar 
o pensamento e a criação para manusear um brinquedo, e compromete 
a autonomia social”. O brincar imerso nas tecnologias digitais torna-se 
capturado pela lógica da indústria cultural, na medida em que a atividade 
lúdica se realiza a reboque de atividades determinadas fortemente pela 
natureza dos aparatos digitais. As implicações do brincar com aparatos 
digitais ainda não são completamente compreendidas. Faltam investigações 
empíricas que demonstrem suas consequências, e que a infância não é um 
momento em que o sujeito é simplesmente passivo, pois está em formação. 

2Professor do Departamento de Psicologia da Unesp Bauru e do Curso de Pós 
Graduação em Educação Escolar da Unesp Araraquara.
3 Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar (FCLAr – UNESP – 
SP). Diretora do Instituto de Educação Atheneu, em São Carlos – SP.



12 Exercícios de ser infância

Mas é razoável supor que o brincar com aparatos digitais merece ao menos 
reflexões teóricas que indiquem pontos problemáticos decorrentes da 
natureza dos aparatos em uma sociedade em que eles são programados em 
acordo com demandas de mercado. 

Se para os adultos os aparatos digitais representam uma revolução, 
alterando formas de trabalho e atividade, gerando demandas ininterruptas 
que modificam a experiência do tempo, desconstruindo formas consolidadas 
de atenção e pensamento e moldando o desejo sob a forma do pré-prazer 
(TÜRCKE, 2010), quando se trata da atividade típica da infância, o brincar, 
esses aparatos devem ter consequências tão ou mais importantes. Se 
adultos se dobram aos imperativos dos aparatos digitais impondo pouca 
resistência, cabe a inquietante pergunta: que lugar de fala tem a infância 
no ambiente digital? Que formas de brincar ainda são possíveis nessa nova 
temporalidade? Que capacidades humanas se desenvolvem ou declinam para 
as novas gerações? Este texto pretende dialogar com conceitos importantes 
para pensar essas questões. 

Reflexões acerca da infância

Se partirmos da etimologia da palavra infância, verificamos que a 
palavra vem do latim infantia, do verbo fari que significa falar, onde fan 
significa falante e o in significa a negação do verbo, o que nos leva a concluir 
que a infância abarca aquele que não fala. Machado (2022) questiona se 
a palavra infância não deveria se referir apenas ao período da primeira 
infância ou se não estaríamos diante de um novo conceito de infância. Crucial 
é considerar que se trata de conceito polêmico, relativamente aberto, e que 
deve ser modificado na medida em que caminha a história e a sociedade se 
modifica.

O conceito de infância mais difundido a compreende como uma etapa da 
vida, no tempo cronológico (chrónos)4, como um vir a ser, como momento em 
4No grego clássico há mais de uma palavra para designar o tempo: chrónos, kairós 
e aión. Conforme Kohan (2004, p. 54) Chrónos é uma palavra grega que designa 
a continuidade de um tempo sucessivo; é a numeração ordenada da percepção do 
movimento; é a soma do passado, presente e futuro. 
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que é possível tomá-la como meio de introduzir mudanças e transformações 
sociais. Dentro dessa perspectiva, é importante considerar as reflexões do 
historiador Ariès (1986), publicadas no Brasil na década de setenta. O autor 
tem grande contribuição para a compreensão da infância como construção 
histórica e social. Para ele a descoberta da infância acontece no século XIII, 
mas o sentimento de infância se desenvolve, de modo significativo, entre os 
séculos XVI e XVII. Recorre aos trajes e retratos para justificar o desinteresse 
pela infância antes desse período. 

Assim que a criança deixava os cueiros, ou seja, a faixa de 

tecido que era enrolada em torno de seu corpo, ela era vestida 

como os outros homens e mulheres de sua condição. [...] a 

Idade Média vestia indiferentemente todas as classes de idade, 

preocupando-se apenas em manter visíveis através da roupa os 

degraus da hierarquia social. Nada, no traje medieval, separava 

a criança do adulto. (ARIÈS, 1986, p. 69-70).

O autor revela que é a partir do final do século XVI que o menino passa a 
ter um traje que o distingue dos adultos, e as meninas, as quais continuavam 
a usar as roupas iguais a dos adultos, eram diferenciadas por duas fitas largas 
presas ao vestido atrás dos dois ombros5. Ainda relata que nesse período os 
retratos das crianças isoladas e vivas se multiplicam e os retratos de família 
passam a se organizar em torno da criança, expressando um sentimento de 
querer conservar a infância. Entretanto, vale observar que esse sentimento 
sobre a infância se dá nas camadas mais nobres da sociedade. A criança do 
povo continua a não conhecer o verdadeiro significado da infância e continua 
a usar os mesmos trajes dos adultos. Importante salientarmos que até os dias 
atuais é possível verificar essa população condenada a não ter infância, ou 
seja, além de ser fenômeno histórico, a infância também precisa ser pensada 
em termos de classe e inserção social.

Pensar a infância como uma construção social nos conduz a pensar que 
a infância pode se apresentar de modos distintos nas diversas culturas e em 

5De acordo com Ariès (1986) essas fitas também eram usadas pelos meninos como 
mais uma forma de diferenciar o mundo do adulto do mundo da criança.
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diferentes estratos sociais. Oliveira et al. (2016) apresenta o estudo de Clarice 
Cohn, uma análise de uma etnia indígena do Pará, os Kayapó-xikrin. Essa 
autora “vai mostrar que entre os xikrin se é criança até o momento em que o 
menino ou a menina passam a ter uma criança que é sua.” (OLIVEIRA et al., 
2016, p. 9). 

A Antropologia da criança vai nos mostrar que em outras 

culturas e sociedades, a ideia de infância pode não existir ou 

então ser formulada de outros modos. O que é ser criança, 

ou quando acaba a infância, pode ser pensado de maneira 

diferente dependendo do contexto cultural. (OLIVEIRA et al., 

2016, p. 8).

Outro autor de grande relevância para pensar a infância é Postman 
(1999). Assim como Ariès, o autor defende que a ideia de infância emerge no 
século XVI, como resultado da invenção da tipografia, a qual revolucionou a 
sociedade criando com a palavra impressa a separação dos que sabiam ler 
e a dos que não sabiam, apontando que a tipografia criou um novo mundo 
simbólico. 

 De acordo com Postman (1999) as revoluções sociais e tecnológicas, 
que em determinado momento da história tornaram a infância possível, estão 
conduzindo ao “desaparecimento da infância”. O autor refere-se de forma 
específica à televisão, isto é, a uma cultura que deixa de ser voltada para o texto, 
como modelo do mundo adulto, e se torna uma cultura predominantemente 
visual. Isso não significa que o mundo deixou de produzir crianças, mas tão 
somente que as crianças estão se tornando “adultas” muito mais cedo ou os 
adultos já não se organizam pela lógica da leitura de textos, o que os torna 
infantilizados ou, ainda, que a distinção entre adultos e crianças deixa de 
fazer sentido.

 Apesar da visão da infância cronológica se estender e predominar 
na atualidade, a contemporaneidade é marcada por diferentes maneiras de 
ser criança, de modo que já é possível perceber outras formas de conceber 
a infância atualmente. Kohan (2004) sugere um tempo de intensidade além 



15Exercícios de ser infância

do tempo cronológico para a infância, associando aion à Infância, originando 
uma infância que denominamos infância aiônica.

[...] aión é uma criança que brinca (literalmente, ‘criançando’), 

seu reino é de uma criança. Há uma dupla relação afirmada: 

tempo-infância (aión-paîs) e poder-infância (basileíe-paîs). 

Este fragmento parece indicar, entre outras coisas, que o tempo 

da vida não é apenas questão de movimento numerado e que 

esse outro modo de ser temporal parece com o que uma criança 

faz. Se uma lógica temporal segue os números, outra brinca 

com os números. (KOHAN, 2004, p. 54-55).

Uma infância que envolve tudo aquilo que nos acontece enquanto 
somos crianças e que produz experiências marcantes que nos acompanharão 
durante toda a vida. Uma infância da experiência que nos acontece, que nos 
toca, recorrendo ao conceito de experiência de Larrosa (2002). “A experiência 
é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não 
o que acontece, não o que toca. A cada dia se passam muitas coisas, porém, 
ao mesmo tempo, quase nada nos acontece”. (LARROSA, 2002, p. 21). Trata-
se de um tipo de vivência que “ao nos passar nos forma e nos transforma”. 
(LARROSA, 2002, p. 26)

Essa concepção de infância é ampliada pelas reflexões apresentadas por 
Agamben (2005) para quem a infância é uma condição da experiência. Kohan 
denota acerca do pensamento desse autor que “O ser humano é o único 
animal que aprende a falar, e não poderia fazê-lo sem infância”. (KOHAN, 
2004 p. 54). Ademais, toda infância implica também uma certa concepção 
sobre o tempo e a história, uma inserção de novos seres humanos no universo 
da cultura através dos mecanismos do ritual e do brinquedo, por meio dos 
quais ocorre tanto a permanência de formas culturais, como a criação de 
novas formas de existir. Nesse sentido, se ritualiza e se brinca durante toda a 
vida, evidentemente, mas o momento da infância é aquele em que a abertura 
a produzir experiências se encontra vinculada ao brincar e à participação em 
rituais.
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 A criança é um ser que se insere na cultura e que ao brincar pode 
produzir modalidades de experiência marcantes, subversivas, mas em relação 
a aparatos digitais qual seria seu “lugar de fala”? Machado (2022) pensa a 
infância como um “lugar”6 em que cabem muitas maneiras de ser criança. 
Além disso toma o prefixo “in” da palavra infância não como negação, mas 
como movimento para dentro, compreendendo a “infância” por “em fala”, 
asseverando que aquele que habita esse lugar tem voz e deve ser ouvido e 
considerado. Contudo, questiona se é possível pensar uma concepção de (in)
fância, como lugar de fala, em uma sociedade capitalista.

[...] esse “lugar” é o lugar da experiência, um lugar de 

inquietação, de reflexão, de compreensão da realidade, de 

resistência e de transformação; é o lugar de construção de 

memórias, de modo a combater a amnésia contemporânea que 

esquece todas as barbáries e é o lugar da fala. [...] esse “lugar” 

é um lugar de tensão, mas é também lugar de prazer, é o lugar 

de regra, mas é também o lugar de ser livre, é o lugar de criar, 

de imaginar, de reinventar; é sobretudo o lugar do brincar7, do 

espírito lúdico.” (MACHADO, 2022, p.106).

 Abordando uma reflexão importante, na medida em que relativiza a 
captura da infância pela lógica da mercadoria, Santos (2018) aponta que, para 
Adorno, a criança ainda consegue se esquivar das relações capitalistas que 
impregnam a vida e a percepção dos adultos, e “é justamente essa possibilidade 
peculiar da infância de distanciamento relativo da lógica da mercadoria que 
transforma esse período da vida em um aceno para a vida certa” (SANTOS, 
2018, p. 328) em meio à vida falsa. Porém, embora a infância carregue a 
possibilidade de uma vida não danificada, ela não é vista por Adorno como 
um território de pureza. Ele “está ciente de que a infância consiste também 
no campo de batalha que serve de palco para que a cultura se imponha à 

6Nesse lugar a criança é considerada apenas um outro que tem particularidades 
psíquicas e sociais, o que não significa que ela é menos que o adulto, de modo que o 
conceito de infância passa pelo conceito de alteridade.
7De acordo com Machado (2022) é o lugar do brincar enquanto experiência.
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natureza – não sem violência” (SANTOS, 2018, p. 331). Adorno adverte que o 
“defeito mais grave com que nos defrontamos atualmente consiste em que os 
homens não são mais aptos a experiência.” (ADORNO, 1995, p. 148). Em suma, 
jogo e ritual estão em estado de supressão, uma vez que o brincar e o falar 
se encontram capturados pela atividade diretamente modulada por aparatos 
digitais.

Experiência na contemporaneidade

Assim como Adorno, outros autores, como Benjamin e Larrosa, 
apontam a crise da experiência na modernidade. A relação da infância com 
a experiência, portanto, diz respeito à emergência de formas históricas e 
sociais de atividade que inibem a possibilidade de que o brincar resulte 
em experiências significativas para a criança. Benjamin (1987) apontava 
a “pobreza da experiência” desde 1933, demonstrando que as ações da 
experiência estavam em baixa e que tendiam a desaparecer. O autor associa a 
perda da experiência ao declínio da narrativa que acontece, segundo o autor, 
em virtude da difusão do romance e da informação, ao desenvolvimento das 
forças produtivas, ao desenvolvimento da técnica e rompimento das novas 
gerações com a herança cultural, ou seja, ao ajustamento de adultos e crianças 
ao mundo que emerge na modernidade.

Schlesener (2011, p. 131) aponta sobre a obra de Benjamin que “a 
modernidade se caracteriza como um modo de vida que institui uma nova 
temporalidade centrada na vivência individual, concomitante com a perda do 
sentido da experiência resultante da vida coletiva”, o que nos conduz a pensar: 
o que diria Benjamin do mundo contemporâneo, com a difusão acelerada 
da informação que abarca atualmente adultos e crianças? Admitiria que 
chegamos ao desaparecimento da experiência? Pensaria, como Adorno, que 
a infância ainda é território não completamente tomado?

Ao encontro dessa ideia de declínio da experiência, Larrosa (2002) 
indica que a experiência é cada vez mais rara: “a cada dia se passam muitas 
coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece” (LARROSA, 2002, 
p. 21). No entanto, “a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, 
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requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos 
que correm.” (LARROSA, 2002, p. 24).

[...] requer parar para pensar, para olhar, parar para escutar, 

pensar mais devagar, olhar mais devagar; parar para sentir, 

sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a 

opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o 

automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir 

os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender 

a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, calar 

muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço. (LARROSA, 2002, 

p. 24).

Esse autor aponta alguns fatores que contribuem para tornar a 
experiência cada vez mais rara. O primeiro deles é o predomínio da informação 
que não é sinônimo de conhecimento ou sabedoria, e que dá ao sujeito a 
falsa ideia de que pode opinar sobre tudo. O segundo fator é justamente o 
excesso de opinião, que faz da opinião uma dimensão “significativa” de 
uma “aprendizagem significativa”. Outro fator apontado é a falta de tempo 
denunciando que a aceleração provoca a falta de silêncio e de memória. 
“A velocidade com que nos são dados os acontecimentos e a obsessão pela 
novidade, pelo novo, que caracteriza o mundo moderno, impedem a conexão 
significativa entre acontecimentos.” (LARROSA, 2002, p. 23). E, por fim, 
remete a raridade da experiência ao excesso de trabalho, distinguindo-o da 
experiência, já que às vezes um é tomado como sinônimo do outro, numa 
proposição de que apenas no trabalho se adquire experiência, relacionando-a 
à ação e, consequente, definindo o sujeito por sua atividade laboral. 

 Larrosa (2002), porém, afirma que o que define o sujeito da 
experiência é o contrário disso: é sua passividade8, receptividade, 
disponibilidade e abertura. O que significa dizer que o sujeito da experiência é 
aquele que abre mão do controle; é aquele que se deixa tombar, colocando-se 
numa relação não autoritária, sendo simultaneamente capaz de reconhecer 
8Para Larrosa (2002, p. 24) “trata-se, porém, de uma passividade anterior à oposição 
entre ativo e passivo, de uma passividade feita de paixão, de padecimento, de paciência, 
de atenção, como uma receptividade primeira, como uma disponibilidade fundamental, 
como uma abertura essencial.” 



19Exercícios de ser infância

aquilo que dá ao objeto de seu. É, de acordo com o autor, a forma como o 
sujeito se expõe, com tudo o que isso tem de vulnerabilidade e de risco, que 
define o sujeito da experiência, seja ele a criança ou o adulto9 que habita esse 
lugar chamado infância.

O sujeito da experiência, esse sujeito que temos caracterizado 

já como aberto, vulnerável, sensível e exposto, é também um 

sujeito singular que se abre à experiência desde sua própria 

singularidade. Não é nunca um sujeito genérico, ou um sujeito 

posicional. Não pode situar-se desde alguma posição genérica, 

não pode situar-se “enquanto/como”, enquanto professor, 

ou enquanto aluno, ou enquanto intelectual, ou enquanto 

mulher, ou enquanto europeu, ou enquanto heterossexual, 

ou enquanto indígena, ou enquanto qualquer outra coisa que 

lhes ocorra. O sujeito da experiência é também, ele mesmo, 

inidentificável, irrepresentável, incompreensível, único, 

singular. [...] A possibilidade da experiência supõe que o sujeito 

da experiência se mantenha, também ele, em sua própria 

alteridade constitutiva. (LARROSA, 2011, p. 18).

O autor argumenta que a experiência passa pelo “princípio de alteridade”, 
pelo “princípio da exterioridade” e pelo “princípio da alienação”, pois implica 
uma relação com algo ou outro diferente do sujeito da experiência, exterior 
e alheio a ele. Na experiência, a exterioridade não deve ser interiorizada, a 
alteridade não deve ser identificada e tampouco a alienação apropriada; 
passa pelo “princípio da subjetividade”, porque o lugar da experiência é o 
sujeito, a sua subjetividade, e, uma vez que se dá no sujeito, essa experiência 
é única. Passa também pelo “princípio da reflexividade” porque o eu vai 
ao encontro do acontecimento e esse afeta o sujeito. E, por fim, passa pelo 
“princípio da transformação” porque na experiência o sujeito está aberto à 
sua própria transformação, permitindo que seja formado e transformado, o 
que nos leva a admitir que a experiência envolve algo ou alguém que atravessa 
e transforma o sujeito.
9Nos referimos ao adulto por ser a infância um lugar habitável pelas diferentes idades 
cronológicas.
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Sendo assim, a experiência exige espaço e tempo para que o sujeito 
caminhe na direção desse algo ou alguém em uma relação que transcende 
o apropriar, o que está em consonância ao pensamento de Larrosa (2011), o 
qual aponta que a experiência talvez seja um modo de reivindicar, um modo 
de habitar os espaços e tempos, um modo de estar no mundo. O problema 
fundamental é que essa temporalidade e esse modo de estar no mundo 
parecem ser bloqueados pela imersão cada vez mais comum dos sujeitos 
num ambiente digital em que ritualizar e brincar se tornam praticamente 
impossíveis. 

Não se pode negar que a presença constante das tecnologias e mídias 
digitais mudam o sentido da separação entre o mundo adulto e infantil, mas 
não parece haver um “desaparecimento” da infância; o que parece ocorrer 
é uma constante ressignificação, tanto da infância como do mundo adulto, 
de tal forma que as continuidades e rupturas entre as duas esferas do tempo 
histórico geracional se tornam fluidas e incertas. Sem que desapareça, 
portanto, trata-se de pensar que significados são colados à infância e ao 
brincar. A hipótese que nos parece mais plausível é que se trata de uma 
incorporação desses significados à esfera do consumo de imagens.

Considerações finais

Quando indicamos a infância como um lugar admitimos que ela envolve 
espaços e tempos próprios, dificultados pela “nulodimensionalidade”10 que 
caracteriza a contemporaneidade, pela perda da experiência e pela ocupação 
de espaços e tempos da lógica da cultura digital. Consequentemente, tomar a 
infância como um lugar de fala significa admitir que ela implica uma relação 
com a fala, e, consequentemente uma relação com as linguagens, e nos leva a 
pensar que esse lugar com espaço/tempo não deve reduzir o outro à lógica dos 
que já o habitam ou o habitaram. Significa assumir uma postura de abertura 
ao outro nos deixando tombar, para que o outro nos alcance. Significa admitir 
-  conforme Larrosa (2019) aponta ao resgatar o pensamento de Hannah 
Arendt e sua teoria da “novidade radical” - uma postura que lida com o novo, 

10Conceito desenvolvido por Flusser (2011).
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com o “outro” que nasce, que defronta com a incerteza, que encara a mudança 
elaborando os medos e os traumas, individuais e coletivo.

Nesse sentido, a reflexão sobre a infância e o brincar com aparatos 
digitais precisa ser considerada urgente e mobilizar nossas melhores forças, 
seja realizando investigações empíricas seja elaborando conceitualmente a 
questão. Adorno (2000) nos alertava que se queremos que Auschwitz não se 
repita é fundamental atentarmos para o que estamos fazendo com as crianças. 
A um olhar imediato, estamos abandonando-as aos cuidados de aparatos 
digitais sem saber exatamente o que se produzirá a partir disso. O brincar e o 
ritual, elementos fundamentais dos tempos históricos, vem sendo abolidos em 
favor de uma temporalidade cada vez mais acelerada e avessa à possibilidade 
de construir experiências. Resgatar tempos e espaços do brincar diversos é 
o mínimo que se poderia propor, ao lado de uma consideração amorosa pela 
infância, tomada como um outro que merece nosso respeito e consideração. 
Não parece tão difícil, mas o fato de termos de dizer algo tão singelo já indica 
que algo não está nada bem. 
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02. ABRAÇOS DE GALEANO: PENSAR 
A INFÂNCIA NA AMÉRICA LATINA

Cesira Elisa de Fávari11

Abraços não se fazem sozinhos. A atual escrita parte de uma das 
frentes de pesquisa bibliográfica proposta na tese Narrativas benjaminianas: 
discrição e engenhosidade como figuras pedagógicas possíveis (FÁVARI, 
2020) que tinha como objeto de estudo o teórico Walter Benjamin pensando 
a cidade de Berlim para crianças em um programa de rádio. Por meio de 
personagens e lugares que o acompanharam no desejo de contar uma boa 
história, A hora das crianças: narrativas radiofônicas de Walter Benjamin 
(2015) reuniu textos provenientes desses programas de rádio entre os anos de 
1927 e 1932, os quais foram transmitidos em emissoras de rádio de Berlim e 
Frankfurt com as temáticas propostas para atingir o público alemão daquele 
período.

Nosso caminho a partir daí teve como propósito definir narradores 
aproximados culturalmente e atentos aos territórios da infância. O Livro dos 
abraços (2016), de Eduardo Galeano, foi um entre outros sete autores/artistas 
analisados e denominados em pequenos ensaios como “Nossas horas” – em 
referência à Hora das crianças, de Benjamin (2015). Naquele momento, nosso 
texto foi estruturado por meio dos parâmetros teórico-metodológicos que 
cercaram o conjunto daqueles programas de rádio e, agora, buscou tratar das 
partes integrais e também redefinidas de uma escrita que propôs a análise de 
fragmentos literários de Galeano.

Os três minicontos, de Eduardo Galeano, ofereceram singularidades 
filosóficas de personagens crianças em textos soltos e contos-poemas que têm 
como marca a criação de memórias ou simplesmente causos que oferecem 
acesso a tantos outros lugares. Entre os personagens, alguns deles com nome 

11 Doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar (FCLAr – UNESP – 
SP). Professora da Rede Municipal de Educação de Jundiaí-SP.
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e sobrenome, o ponto de vista adotado pelo autor parece se modificar à 
revelia dos elementos narrativos que surgem: isso porque Galeano escreveu 
a braços soltos sobre o momento que antecede o abraço, bem como o espaço 
existente entre o vazio e o afeto.

Assim, ao passo que para Octávio Ianni (2005) a América Latina 
continua em busca de uma visão de si mesma, O livro dos abraços poderia 
oferecer essa mesma América nas paredes, nos gritos, nas armas, na infância 
e na velhice; abraçando todos eles, sujeitos/objetos colonizados ou não.

No decorrer da iniciação científica, mestrado e doutorado, teve-se como 
intuito principal o de encarar o pensar orientado pela literatura e a filosofia, e 
definir aos poucos o que poderia ser interpretação e o que poderia fazer parte 
de um processo no qual são submetidas a criação de conceitos dentro da 
própria obra central de estudo. Enquanto ainda não fundamentamos nossos 
próprios conceitos, tomamos emprestados os termos “Múltiplas direções”, 
“Espanto” e “Alusões e imagens” em Pineda (2004), nossa primeira referência 
acerca das aproximações entre Filosofia e Literatura, critérios estes que 
subdividem a análise de cada passagem literária de Galeano neste artigo.

Sobre os critérios para o pensar filosófico/literário, no artigo Literatura 
e educação filosófica, é afirmado por Diego Pineda (2004) que, assim como 
os filósofos se apoiaram em histórias, mitos e poderosas imagens, é possível 
encontrar textos literários com diversos problemas filosóficos tendo em vista 
que estes não podem ser feitos por uma simples questão de gosto, mas sim, 
possibilitar “múltiplas direções”. Além disso, o narrador deve deixar espaço 
para a “surpresa, o espanto e a perplexidade” e “deve ser rico em alusões e 
imagens que ajudem integrar reflexão” (PINEDA, 2004, p. 88-89). Deve 
expressar emoções e, por fim, possuir passagens com diálogos. É também 
enfatizado que esses critérios não devem seguir uma didática, como se 
possuíssem uma regra fechada e ordem de critérios uma vez que eles atuam 
como ponto de encontro para as leituras que buscam superar limites do 
pensar. 

A partir daqueles textos em tese, apresentamos neste momento o que os 
fragmentos literários podem continuar a nos colocar em pensamento sobre 
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a Infância na América latina e, assim como Eduardo Galeano colecionava 
histórias, precisávamos descobrir outras tantas direções. Por essa razão, 
para cada conto selecionado vemos outras leituras que, de alguma forma, nos 
jogam em abraços com Galeano ao território da infância que ainda estamos 
por conhecer.

Múltiplas direções

Sobre a história da América por meio do princípio do não descobrimento, 
seria possível seguir uma linha em menção aos “astecas, maias, quéchuas, 
aymaras, guaranis, tupis e outros” (IANNI, 2005, p. 4) ilustrada com 
personagens crianças onde o céu também poderia ser morada. Por essa razão, 
assim como expresso nas palavras de Todorov (1999, p.4)) em A conquista da 
América, escolheu-se neste estudo “[...] contar uma história. Mais próxima 
do mito do que da argumentação”, com o intuito de seguir com aqueles que 
pincelaram territórios literários como em A arte das crianças, onde o céu 
pertence apenas aos coelhos e às estrelas:

Mario Montenegro canta os contos que seus filhos lhe contam. 

Ele senta no chão, com seu violão, rodeado por um círculo de 

filhos, e essas crianças ou coelhos contam para ele a história dos 

setenta e oito coelhos que subiram um em cima do outro para 

poder beijar a girafa, ou contam a história do coelho azul que 

estava sozinho no meio do céu: uma estrela levou o coelho azul 

para passear pelo céu, e visitaram a lua, que é um grande país 

branco e redondo e todo cheio de buracos, e andaram girando 

pelo espaço, e saltaram sobre as nuvens de algodão, e depois 

a estrela se cansou e voltou para o país das estrelas, e o coelho 

voltou para o país dos coelhos, e lá comeu milho e cagou e foi 

dormir e sonhou que era um coelho azul que estava sozinho no 

meio do céu. (GALEANO, 2016, p. 41).

Repare que, exceto Mário, cada qual pode ter seu próprio país. Ou seria 
um pequeno círculo também um território? Parece justo que no país onde 
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se vive é possível cagar, comer e dormir em paz para compor uma América 
latina definida como “Um laboratório complexo, heterogêneo, contraditório, 
simultaneamente polifonia e cacofonia; no qual germinam outras e novas 
possibilidades de ser, devir, criar e fabular.” (IANNI, 2005, p. 4).

Sobre o lugar de outras formas para se pensar o lugar do território, 
veremos a frente (em um relato com crianças) o que se aproxima do definido 
por Montenegro como passear, andar girando, saltar e sonhar aos modos dos 
filhos coelhos, para se pensar o território da infância a partir de conceitos 
definidos por elas. Em outras palavras, tem-se como objetivo compreender 
o ato de nomear pelo o que entendem por espaços por meio do seguinte 
questionamento: habitar esses lugares bastaria nomeando-os?

Tendo em vista que Miguel (2014, p. 862) define como discursos 
pós-colonialistas aqueles que “foram se caracterizando como discursos 
fronteiriços interterritoriais, ampliando metaforicamente a noção de 
fronteiras geopolíticas e recusando-se a praticar discursos dicotômicos 
polarizadores que sempre veem o bom ou o mau”, seguimos com a aposta 
nesses espaços/palavras:

Uma advertência relevante em relação aos modos como 

realizamos análises culturais interpretativas é a constatação 

de que estamos sempre situados em fronteiras culturais 

que separam territorialidades definidas por comunidades 

constituídas por diferentes tipos de vínculos culturais. E daí, em 

práticas desco- lonizadoras de pesquisa, [...] (MIGUEL, 2014, 

p. 860).

A procura de uma ampliação metafórica nessas passagens em Galeano 
se justifica diante da importância de se entender também a história do ato de 
cantar os contos por uma geração que está por reelaborar as narrativas acerca 
dos usos dos termos à consciência de dívidas históricas. Na sustentação por 
referências que nos colocasse em processos de renovação bibliográfica (mas 
não apenas isso), procurou-se compreender também que “[...] o princípio 
que a Colonização não acabou, [...] pois ainda há um longo processo de 
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descolonização da imaginação, das práticas autoritárias, das percepções 
hierarquizadas da construção do nosso próprio imaginário social.” (COELHO; 
BARBOSA, 2017, p. 337). Dessa forma, o que se pretende seguir nesta proposta 
se baseia na questão levantada por Miguel (2014, p. 859):

Deveríamos persistir em concepções unidimensionais de 

territorialidade, concebida exclusivamente como espaço 

geográfico politicamente demarcado segundo concepções 

colonialistas de estado-nação, ou falarmos em territorialidades 

no plural, associando-as a diferentes espaços de circulação 

e trânsito de práticas culturais e de comunidades de prática 

que se constituem com base em diferentes tipos de vínculos 

identitários? (MIGUEL, 2014, p. 859).

Com base na percepção de que falamos sempre com linguagens 
fronteiriças, principalmente, no “[...] que diz respeito à constituição de 
identidades culturais comunitárias e individuais (MIGUEL, p. 860-861), estar 
em movimento é ouvir a criança e dizer sim para ela. Dizer sim ao que ela 
propõe como tempo.

Por esse motivo, apresentamos um “causo” que pode ser parte lembrança 
e parte invenção às formas da escrita de Galeano. Como coleção de histórias, 
é a que mais se aproxima da sensação de estar no quintal da infância: que 
alegria é constatar que a escola ainda pode ser esse lugar:

O globo terrestre que fica na sala de jogos fascina as crianças. 

Aquela bola que não pode ser chutada. Assim como a terra 

está orientada por leis gravitacionais, o globo da escola está 

demarcado por uma regra: as crianças não podem manipulá-

lo sozinhas. É preciso a presença do professor. Afinal, há apenas 

um globo na escola e precisamos cuidar dele.

De mão em mão ele girou o suficiente para completar as voltas 

necessárias para se fechar um ano e então a professora fez a 

seguinte pergunta: “Onde estamos?”. Miguel com o dedo 
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indicou no globo para o desenho de um relógio que marcava 

um dos fusos e afirmou que estávamos exatamente naquele 

lugar. Completou que era sua creche, pois a mãe quando o 

acorda afirma que é hora de ir para a escola. O restante da 

turma sustentou a ideia de aquele é o nosso lugar: - É a nossa 

escola.

Apenas Bianca insistiu um pouco mais na procura e destacou 

bem rápido outro símbolo. Mostrou para a turma o símbolo da 

rosa dos ventos e afirmou: - Não estou na escola. Estou naquele 

lugar de telhado todo pintado e muito bonito que meu pai me 

levou”. Fazendo mais perguntas a turma descobriu que o lugar 

de Bianca é o teatro de uma cidade vizinha, de arquitetura 

bem diferente da escola. A professora descreveu um pouco 

mais sobre como seria esse teatro em seu interior, seguido 

com uma confirmação de Bianca: - Sim, bonito, igualzinho 

aqui (Registro nosso).

 Rosa dos ventos é o nome que a professora reconheceu como 
símbolo: Conceitos/coordenadas apreendidos na escola quando criança. 
Mas, com aquela turma, viajou um pouco com Bianca e Miguel pelos lugares 
que se pode ocupar juntos, e, apesar do teatro ter sido apenas a experiência de 
uma colega, todos adoraram a ideia de que o teatro seria um belo lugar para 
conhecer.

Por assim dizer, verifica-se que estar em movimento é estar na relação 
e encontro direto com pessoas/crianças: é um estar/ouvir e estar de ouvidos 
abertos. Aprender a ouvir. Dizer sim na infância para superar a necessidade 
constante de dizer não. Nossa dificuldade de estar abertos para o sim revela 
a necessidade de antecipar a nossa fala pois, se eu me adianto na fala estou 
livre dela, como se o papel estivesse cumprido. Essa prática (que muitas vezes 
não percebemos), é uma ordem de pensamento que nos foi imposta uma 
vez que estar aberto para ouvir o outro é silenciar o poder da própria fala. 
Mas, quando dizemos sim para a palavra do outro, a próxima que podemos 
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ofertar pode nos surpreender visto que dar tempo à fala que não nos pertence 
possibilita a criação de nossa própria futura fala. 

Sobre o tempo da criação, ao darmos oportunidade uma vez, as amarras 
parecem dizer: “Não volte para esta área, não se coloque ao ridículo”. Por isso, 
criar é estar em movimento e se entregar ao tempo em exercício com uma 
escuta que espera pelo outro e o aceita; é estar em movimento com crianças, 
se aquecer, ouvi-la e dizer sim para ela; dizer sim ao que ela propõe. E é este 
movimento que os minicontos de Galeano parecem sugerir.

Acerca do relato envolvendo o globo terrestre, os elementos que 
surgiram naquele momento sobre um planeta ultrapassaram nomes de 
oceanos, continentes e países. Isso porque outros tantos lugares poderiam 
surgir a partir do reconhecimento de nossos próprios territórios, como a 
Escola Relógio, por exemplo. Pensar sobre isso é como receber um mapa do 
tesouro e se perguntar: “Pode a infância encontrar modos de habitar uma 
palavra, habitar a linguagem? Um exercício de imaginar onde se encontram 
territórios, infância, linguagem; onde nos encontramos.” (LOPES, 2017, p. 
353). Ou seja, até então começamos a habitar signos, relógios e rosas dos 
ventos; também habitamos no riso de descobrir nomes de lugares não antes 
mencionados. 

Nesse contexto, há que se destacar a existência de encontros que são 
solitários e aqueles nos quais podemos, juntos, criar mundos (LOPES, 2017) - 
ato de sair dos limites territoriais da sala dentro dela. Procuramos vozes que 
fossem de comum acordo, mas também vozes de acidente de percurso. 

O espaço para o espanto

A arte para as crianças é um texto que antecede o causo do coelho. E é no 
sonhar que justamente reside a diferença entre a arte “das” crianças “para” 
crianças. Ao abrir o livro, as duas historietas estão lado a lado e, no entanto, 
tão distantes dos mundos que se apresentam:

Ela estava sentada numa cadeira alta, na frente de um prato de 

sopa que chegava à altura de seus olhos. Tinha o nariz enrugado 
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e os dentes apertados e os braços cruzados. A mãe pediu ajuda: 

- Conta uma história para ela, Onélio – pediu. – Conta, você 

que é escritor... E Onélio Jorge Cardoso, esgrimindo a colher 

de sopa, fez seu conto: - Era uma vez um passarinho que não 

queria comer a comidinha. O passarinho tinha o biquinho 

fechadinho, fechadinho, e a mamãezinha dizia: “Você vai ficar 

anãozinho, passarinho, se não comer a comidinha”. Mas o 

passarinho não ouvia a mamãezinha e não abria o biquinho... 

E então a menina interrompeu: - Que passarinho de merdinha 

– opinou. (GALEANO, 2016, p. 40).

Adultos ficam apavorados quando a solução está na tal da fantasia 
que, por mais simples que seja, a explicação parece ainda o caminho mais 
fácil. O “inho”, o apoio do escritor, não é fantasia e muito menos explicação: 
é arremedo de fantasia que a criança devolve na mesma moeda. Diante disso, 
deveríamos levar a sério certas palavras geralmente proibidas às crianças. 
Ou melhor, precisaríamos levar como brincadeira entre adultos, crianças e 
coelhos.

A fantasia para contar uma história que considere a infância de nossos 
territórios deveria trocar o “inho” pelo sonhar. Krenak é uma referência sobre 
este “terceiro lugar” ao enfatizar a necessidade de se ressignificar a forma 
como vivemos por meio dos sonhos (KRENAK, 2019). 

Mas, o que seria sonhar? Aquilo que talvez se encontra distante do campo 
dos desejos e muito menos do lugar para onde vamos quando dormimos. 
Seria como nos filmes em que há um mundo paralelo? Ailton afirma que é 
menos que isso e não tão distantes de nós pois o mundo não seria apenas a 
existência nele, mas a nossa capacidade imaginativa de ser ele próprio: “E a 
minha provocação sobre adiar o fim do mundo é exatamente sempre poder 
contar mais uma história. Se pudermos fazer isso, estaremos adiando o fim” 
(KRENAK, 2019, p. 27). O eu/adulto que descobre o outro/criança.

Nessa perspectiva, empregar o termo descobrimento da América 
implica a morte e a violência ao nosso território, remetendo-nos ao seguinte 
questionamento: Descobrir infâncias não seria uma forma de violação? O 
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ar surpreso de “vejam que grande sacada eles tiveram!” que temos diante 
das falas e ações das crianças nos direciona para o fato de que reconhecer a 
fala delas nem sempre garante que nos coloquemos no mesmo lugar em que 
estão. Mas, como podemos nos colocar nesse território, mesmo que seja por 
alguns instantes? 

“Que passarinho de merdinha” é este o lugar de espanto que queremos 
encontrar, pois ele tira toda a potencialidade da função de escritor do 
personagem Ornélio Cardoso. A terminação inha que parecia definir seu 
lugar de infância foi tomado de seu locutor com a mesma leveza de uma 
brincadeira, desprovendo o adulto de seu território aparentemente seguro.

A palestra que, posteriormente, culminou no livro “Ideias para adiar o fim 
do mundo” (KRENAK, 2019) também foi uma brincadeira do autor. Daqueles 
que podem nos ensinar o riso, ele é o nome de sua etnia e o sobrenome que 
envolve não apenas laços de sangue, mas os de terra, água e céu:

O nome krenak é constituído por dois termos: um é a primeira 

partícula, kre, que significa cabeça, a outra, nak, significa terra. 

Krenak é a herança que recebemos dos nossos antepassados, 

das nossas memórias de origem, que nos identifica como 

“cabeça da terra”, como uma comunidade que não consegue se 

conceber sem essa conexão, sem essa profunda comunhão com 

a terra. Não a terra como sítio, mas como esse lugar que todos 

compartilhamos, e do qual nós, os Krenak, nos sentimos cada 

vez mais desraigados – desse lugar que para nós sempre foi 

sagrado, mas que percebemos que nossos vizinhos têm quase 

vergonha de admitir que pode ser visto assim. (KRENAK, 2019, 

p. 48-49, grifo nosso). 

Terra, água e céu também é gente, também é família e o território que 
a infância sabe transitar. Imagine só que uma montanha pode ser nossa avó. 
Talvez isso seja a dica que Krenak nos dá sobre as formas para ressignificar 
nossa existência, tal como relatado por ele: 



34 Exercícios de ser infância

Assim como aquela senhora hopi que conversa com a pedra, sua 

irmã, tem um monte de gente que fala com as montanhas. No 

Equador, na Colômbia, em algumas dessas regiões dos Andes, 

você encontra lugares onde as montanhas formam casais. Tem 

mãe, pai, filho, tem uma família de montanhas que troca afeto, 

faz trocas. E as pessoas que vivem nesses vales fazem festas 

para essas montanhas, dão comida, dão presentes, ganham 

presentes das montanhas. Por que essas narrativas não nos 

entusiasmam? Por que elas vão sendo esquecidas e apagadas 

em favor de uma narrativa globalizante, superficial, que quer 

contar a mesma história para a gente? (KRENAK, 2019, p. 18-

19). 

Contamos as mesmas histórias: a criança que desbanca o passarinho de 
merdinha sabe disto provavelmente por sentir de qual matéria os pássaros 
fazem parte, aproximado aos sentidos da definição por indígena:

Ser indígena é ter como referência primordial a relação com 

a terra em que nasceu ou onde se estabeleceu para fazer sua 

vida, seja ela uma aldeia na floresta, um vilarejo no sertão, 

uma comunidade de beira-rio ou uma favela nas periferias 

metropolitanas. É ser parte de uma comunidade ligada a um 

lugar específico, ou seja, é integrar um povo. Ser cidadão, ao 

contrário, é ser parte de uma população controlada (ao mesmo 

tempo “defendida” e atacada) por um Estado. O indígena olha 

para baixo, para a Terra a que é imanente; ele tira sua força do 

chão. O cidadão olha para cima, para o Espírito encarnado sob 

a forma de um Estado transcendente; ele recebe seus direitos do 

alto. (CASTRO, 2017, p. 4).

 A resistência indígena e o menino percebem os indivíduos sendo 
isolados daquilo o que o constituem como seres. Reconhecer deslocamentos 
é questionar: de quais outros seres ele fala? Tem pedra, tem rio, chuva vem e 
chuva vai. A pedra conta, o rio acolhe. A chuva talvez seja ainda a única que 
os humanos da cidade dão ouvidos: seja pelo medo quando engole a rua, ou 
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tranquila quando acolhe nosso sono (KRENAK, 2019). E o passarinho? Não 
perderia seu tempo a fazer um menino ser forçado a comer.

Alusões e imagens

Para finalizar, diferentemente do lugar que Onélio Jorge Cardoso ocupou 
em “Celebração da fantasia” (GALEANO, 2016, p. 39), podemos supor um 
desses momentos e lugares que todo escritor gostaria de estar para intercalar 
com aquelas situações desagradáveis em que se pede para que uma história 
seja utilitária. O trecho escolhido também representa a síntese de nossos 
critérios: a junção da fantasia de um tempo em atraso com a capacidade do 
espanto na criação de outras materialidades ao relógio.

Foi na entrada da aldeia de Ollantaytambo, perto de Cuzco. 

Eu tinha me soltado de um grupo de turistas e estava sozinho, 

olhando de longe as ruínas de pedra, quando um menino do 

lugar, esquelético, esfarrapado, chegou perto para me pedir 

que desse a ele de presente uma caneta. Eu não podia dar a 

caneta que tinha, porque estava usando-a para fazer sei lá que 

anotações, mas me ofereci para desenhar um pouquinho em 

sua mão. 

Subitamente, correu a notícia. E de repente me vi cercado 

por um enxame de meninos que exigiam, aos berros, que eu 

desenhasse em suas mãozinhas rachadas de sujeira e frio, pele 

de couro queimado: havia os que queriam um condor e uma 

serpente, outros preferiam periquitos e corujas, e não faltava 

quem pedisse um fantasma ou um dragão.

E então, no meio daquele alvoroço, um desamparadozinho 

que não chegava a mais de um metro do chão mostrou-me um 

relógio desenhado com tinta negra em seu pulso:

- Quem mandou o relógio foi um tio meu, que mora em Lima 

– disse.
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- E funciona direito? – perguntei.

- Atrasa um pouco – reconheceu (GALEANO, 2016, p. 39).

Por essas razões, destaca-se a forma não didática de metodologia 
envolvendo a construção de uma base teórica em diferentes tipos de vínculos 
identitários. Até o momento determinar nossa análise pelos critérios 
“Múltiplas direções”, “Espanto” e “Alusões” foi a escolha que mais fez sentido 
na transição para reconhecer nossos vínculos e definir, portanto, nossos 
futuros conceitos. Repassar territorialidades e sonhos, fundamentados nos 
autores até o momento reconhecidos, não impedirá recorrer a passarinhos 
e relógios em futuras análises. Apostamos na possibilidade de registrar mais 
abraços no caminho de reescrita da infância.
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03. POSSÍVEIS COSTURAS ENTRE 
A CIDADE DAS CRIANÇAS E O 
CONCEITO DE EXPERIÊNCIA

Amanda Fernandes Rosa Bueno12

Introdução

Como seria imaginar uma Cidade das Crianças? Quais as implicações 
e possibilidades surgiriam? Com base no projeto internacional A Cidade 
das Crianças, de Francesco Tonucci, este texto pretende costurar caminhos 
entre a geografia das infâncias, estudos sociais da infância e o conceito de 
experiência discutido por Jorge Larrosa. 

No universo das pesquisas científicas as crianças foram, por muito 
tempo, consideradas objetos de estudos. Não se consideravam suas ideias 
e pensamentos, principalmente porque a criança sempre ficou como 
segundo plano na sociedade ocidental, onde não é considerada produtiva 
economicamente. Assim, via-se nas pesquisas a mesma referência que se 
tem nas relações sociais: os adultos exercendo poder sobre as crianças ou 
os pesquisadores observando seus objetos de estudo. O principal olhar era o 
quanto estavam dentro das normalidades ou mais próximas da vida adulta. 

Com a ascensão dos estudos sobre as infâncias, principalmente da 
Sociologia da Infância, o lugar que essas crianças ocupam começou a se 
transformar. A criança passa de objeto de pesquisa para sujeito de pesquisa. 
Para além, são consideradas como “como cidadã, sujeito criativo, indivíduo 
social, produtora da cultura e da história, ao mesmo tempo em que é produzida 
na história e na cultura que lhe são contemporâneas” (KRAMER, 2002, p.43). 
Áreas até mesmo antes afastadas das crianças começaram a se aproximar 
como a geografia da infância, pensando o espaço geográfico na perspectiva 
desses pequenos sujeitos. Mas, como Jader Janer Moreira Lopes nos alerta, 

12 Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar (FCLAr – UNESP 
– SP). Mestra em Psicologia - USP (Ribeirão Preto).
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pensar essa geografia não é apenas olhar o espaço físico, é reconhecer as 
hierarquias e poderes. 

Em algumas cidades brasileiras e muitas estrangeiras, pode-se observar 
um movimento chamado Cidade das Crianças, que traz implicações filosóficas 
e políticas na construção de espaços urbanos que vislumbram às crianças 
ocuparem as ruas. Com contribuições de Larrosa, este texto se atreve a 
imaginar encontros entre a Cidade das Crianças e o conceito de experiência. 
Para isso, percorre a contextualização da Sociologia da Infância, Cidade das 
Crianças, o próprio conceito de experiência e implicações para a construção 
dessa cidade.

Sociologia da Infância no Brasil

Considera-se um texto pequeno e inacabado de Marcel Mauss (1872 - 
1950), como o princípio da Sociologia da Infância, em que o sociólogo francês 
cunha tal termo em 1937. Em paralelo, no ano de 1944, Florestan Fernandes 
(1920 - 1995) começa a reconhecer uma cultura da infância, na qual evidenciou 
em seu trabalho “As ‘trocinhas’ do Bom Retiro”, os processos de socialização.

A partir da década de 70, há uma ascensão no interesse pela temática 
das crianças e infâncias no campo das pesquisas em diversas áreas e 
trouxe como referências da Sociologia da Infância os pesquisadores: Anete 
Abramowicz, Florestan Fernandes, Virgínia Bicudo, Maria Malta Campos, 
Fúlvia Rosemberg (1972 - 2014), Sonia Kramer, Ana Lúcia Goulart de Faria, 
Tizuko Morchida Kishimoto e Ethel Volfzon Kosminsky.  

Segundo Sonia Kramer (2002), a história, sociedade e cultura se 
colocam como campos que reconcebem a infância. Começa-se a perceber 
como gênero, classe social, raça, nacionalidade e faixa etária interferem nas 
vivências das crianças e ao longo dos estudos compreende-se cada vez mais 
a criança como cidadã, produtora de cultura e conhecimento. A infância 
passa a se ver se desejar crítica. De acordo com Faria, há uma distinção 
entre cultura infantil e cultura da infância. “A cultura da infância é definida 
como aquela produzida para as crianças, enquanto a cultura infantil é aquela 
produzida pelas crianças” (SOUZA e TEBET, 2015, p.126, grifos dos autores). 
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Tais descobertas chegam no campo da pesquisa.

Uma dessas repercussões é considerar a criança não mais como objeto 
de pesquisa, mas sim como sujeito de pesquisa. Muda-se a perspectiva da 
pesquisa sobre crianças para a perspectiva da pesquisa com crianças, tal qual 
o movimento da Filosofia para Crianças, (programa proposto por Matthew 
Lipman) para a Filosofia com Crianças, tendo o principal precursor, Walter 
Kohan, junto a outros pesquisadores e pesquisadoras latinas.  Com isso, 
a presença das crianças tem se expandido para outras áreas, inclusive na 
política, como será apresentado a seguir.

Cidade das Crianças

Francesco Tonucci, pedagogo e desenhista italiano, tem desenvolvido 
desde 1991 junto ao Conselho Nacional de Pesquisa, órgão público italiano, 
o projeto internacional Cidade das Crianças. Tal projeto propõe para as 
administrações municipais olhar a cidade na altura de uma criança, de modo 
que não deixe de ver ninguém. Os estudos de Tonucci revelam que as cidades 
foram pensadas a partir de um cidadão do sexo masculino, adulto, trabalhador 
e motorista. Porém, tal posicionamento exclui todo e qualquer cidadão que 
saia desse padrão: no caso, uma cidade sem crianças. (TONUCCI, 2020) 
De acordo com o pedagogo, o grande pensamento deste projeto é entender 
que se uma cidade é boa para uma criança, ela será boa para qualquer outro 
cidadão viver melhor. Entende-se a criança como uma cidadã que representa 
as necessidades de todos os cidadãos, dentre eles, pessoas com deficiências 
e idosos. Junto às administrações municipais, o projeto não pretende trazer 
novas instalações, mas sim mudar a cidade, de fato. Em 2020 foi publicado 
um artigo no qual Tonucci diz que mais de sessenta cidades italianas, algumas 
cidades espanholas e as maiores cidades argentinas fazem parte de sua rede. 
Roma foi a cidade líder que aderiu ao projeto em 2001. Hoje a rede é composta 
por 200 cidades em 15 países da Europa e América Latina. No Brasil há duas 
cidades que participam atualmente do movimento. 

Para colaborar na construção do pensamento sobre infância e lugar, 
Jader Lopes e Tânia de Vasconcellos (2006) vêm com o campo da Geografia 
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da Infância para fazer essa ponte entre infância e lugares, compreendendo a 
infância não como uma necessidade biológica, mas como um artefato social. 
“Toda criança é criança de um lugar.” (LOPES E VASCONCELLOS, 2006, 
p.110). Compreender o território que uma criança ocupa traz implicações 
na interpretação da cultura que essa criança produz, de modo a se falar em 
culturas da infância, pois toda criança também é criança em algum lugar. 
Assim, Jader Lopes coloca que todo território apresenta uma relação de 
poder. No caso aqui, do cidadão de sexo masculino, adulto, trabalhador e 
motorista. 

O território [...] é fundamentalmente um espaço definido 

e delimitado por e a partir de relações de poder. A questão 

primordial, aqui, não é na realidade, quais são as características 

geoecológicas e os recursos naturais de uma certa área, o que 

se produz ou quem produz um dado espaço, ou ainda quais as 

ligações afetivas e de identidade entre um grupo social e seu 

espaço. Estes aspectos podem ser de crucial importância para 

a compreensão da gênese de um território ou do interesse 

por tomá-lo ou mantê-lo [...] mas o verdadeiro Leitmotiv 

é o seguinte: quem domina ou influencia e como domina ou 

influencia esse espaço? Este Leitmotiv traz embutida, ao menos 

de um ponto de vista não interessado em escamotear conflitos 

e contradições sociais, a seguinte questão inseparável, uma vez 

que o território é essencialmente um instrumento de exercício 

de poder: quem domina ou influencia quem nesse espaço e 

como? (LOPES, 2009, p. 37).

Pois bem (ou não tão bem assim). O território das cidades não valida a 
existência de mulheres, crianças, idosos e tantos outros sujeitos. O território 
da cidade é dominado por um sujeito tal qual as características que Francesco 
apresenta. Lopes e Vasconcellos (2006) nos colocam que desde a criação da 
privacidade as crianças perderam as ruas e ficaram com seus espaços de 
socialização restritos à escola e à casa. Cada criança vive a infância que lhe é 
possível, não a infância que se sonha. 
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Quais os espaços que as crianças podem ocupar para brincar numa 
cidade? Onde famílias podem sair com suas crianças sem se preocuparem 
com toda a infraestrutura necessária para as acolher? Durante um passeio 
pela cidade, onde uma família pode trocar a fralda de sua criança? A cidade 
é para quem? Qual a experiência que uma criança pode viver na cidade? 
Assim, o projeto Cidade das Crianças se apresenta como uma possibilidade 
interessante de diálogo com a geografia das crianças, uma vez que se entende 
que se uma criança pode ir até sua escola sozinha, brincar nas praças, ocupar 
as ruas, essa cidade será boa para todos os cidadãos. Isso torna possível 
compreender os dois eixos pelos quais o projeto caminha: autonomia e 
participação das crianças. (TONUCCI, 2020). Ainda conforme Tonucci 
afirma, o retorno da autonomia das crianças seria uma forma segura para 
a recuperação e sobrevivência das cidades: espaços públicos onde todos os 
cidadãos pudessem se encontrar e nos quais as crianças poderiam ir sozinhas 
às escolas ou praças. Ganhar as ruas novamente. E o que seria este encontro? 
Como imaginar as experiências que as pessoas poderiam ter neste território? 
Uma costura entre Larrosa e Lopes pode colaborar nesse exercício. 

As experiências e os territórios

 O filósofo espanhol, Jorge Larrosa, diz sobre as palavras: 

O homem é um vivente com palavra. E isto não significa que 

o homem tenha a palavra ou a linguagem como uma coisa, 

ou uma faculdade, ou uma ferramenta, mas que o homem é 

palavra, que o homem é enquanto palavra, que todo humano 

tem a ver com a palavra, se dá em palavra, está tecido de 

palavras, que o modo de viver próprio desse vivente, que é o 

homem, se dá na palavra e como palavra. Por isso, atividades 

como considerar as palavras, criticar as palavras, eleger as 

palavras, cuidar das palavras, inventar palavras, jogar com 

as palavras, impor palavras, proibir palavras, transformar 

palavras etc. não são atividades ocas ou vazias, não são mero 

palavrório. Quando fazemos coisas com as palavras, do que 
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se trata é de como damos sentido ao que somos e ao que nos 

acontece, de como correlacionamos as palavras e as coisas, de 

como nomeamos o que vemos ou o que sentimos e de como 

vemos ou sentimos o que nomeamos. (LARROSA, 2002, p.21).

Aqui, utilizam-se as palavras para elucidar os sentidos que damos para 
cidades, infâncias e experiências. É pela palavra que as crianças começam 
a dizer o que vivem em seus territórios e participar da vida política, é pelas 
palavras que pode-se proporcionar um tipo de encontro, é pelas palavras que 
compartilha-se a cidade que se sonha, é pelas palavras que pode-se viver uma 
experiência. Larrosa (2002) já nos falava que as palavras dão sentido ao que 
somos e ao que nos acontece. 

O projeto Cidade das Crianças traz uma implicação prática na construção 
dessas cidades a partir das palavras: cada cidade compõe um comitê formado 
por vinte e quatro crianças, sendo doze meninas e doze meninos entre nove 
e doze anos, que vivem em diferentes zoneamentos da cidade. Este comitê 
das crianças observa sua cidade e elabora propostas que são apresentadas ao 
prefeito para serem colocadas em prática. As crianças fazem de suas palavras 
uma esperança para outras formas de viver uma cidade. Larrosa (2002) diz 
também que o homem é um vivente de palavras e experiência é tudo o que nos 
atravessa, que nos toca. Para tanto é preciso parar para olhar, olhar devagar, 
existir em outro tempo para acessar tal experiência. Experienciar uma cidade 
seria, assim, para nós:

A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos 

toque, requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase 

impossível nos tempos que correm: requer parar para pensar, 

parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, 

olhar mais devagar, e escutar mais devagar; parar para sentir, 

sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a 

opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o 

automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir 

os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender 

a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, calar 
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muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço. (LARROSA, 2002, 

p.24).

 Parece que, de alguma maneira, Jader Lopes apresenta essa experiência 
nas palavras que anunciam a Geografia das Crianças. Há um olhar ao invisível, 
uma perspectiva que atravessa e toca. Quando uma infância é cartografada, o 
adulto observador há de se calar, observar, escutar atentamente as palavras 
que as crianças enunciam e registrar integralmente o que ali se vive e se 
fala. Se reconhece, através das histórias narradas de lembranças vividas, 
das conversas durante as refeições familiares, das cantigas de roda, das 
brincadeiras faladas, uma infância contextualizada, vivida por crianças que 
criaram e viveram uma cultura territorializada. A palavra marca a história, as 
relações de poder, o território, o lugar da criança, a experiência da criança no 
lugar e tempo em que se vive.

A Geografia da Infância, segundo Lopes (2013), descende da Geografia 
Humanista que para além de dados estatísticos de uma população, tidos 
como meras informações, tem como pressupostos a intuição, subjetividade, 
sentimentos e experiência, nos quais uma infância se constrói. Os laços 
afetivos que uma pessoa estabelece com o lugar físico em que vive cria um 
novo campo: a topofilia. Seria a topofilia o reconhecimento da experiência que 
uma pessoa, no caso aqui, a criança, vive numa cidade? 

 Além disso, Larrosa nos propõe pensar a experiência da criança 
como um outro, ou seja, “prestar atenção à presença enigmática da infância” 
(LARROSA, 2006, p.186). Traçar um plano entre a novidade da infância e 
aquilo que nos acontece, a experiência. Neste lugar, a criança poderia ser vista 
como o sujeito da experiência, pessoa exposta ao acontecimento (LARROSA, 
2002). Seria possível a geografia da infância ser um convite à experiência na 
Cidade das Crianças? Ou então, como a Geografia e a Sociologia da Infância 
podem contribuir para proporcionarmos a experiência com as crianças?

A cidade das experiências 

Larrosa (2002) nos coloca que em oposição à experiência temos o excesso 
de informações, considerada quase uma antiexperiência. Por muito tempo o 
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campo da geografia e das pesquisas científicas sobre crianças ocuparam esse 
lugar da informação, tanto para falar sobre os números macro estatísticos 
delas, quanto para falar sobre elas: dar informações sobre o desenvolvimento, 
como aprendem, o que devem aprender. Passava-se longe da intenção de 
as considerar enquanto sujeitos da experiência, tanto “um espaço onde têm 
lugar os acontecimentos”(LARROSA, 2002, p.24), quanto o “ser fascinante 
que se expõe atravessando um espaço indeterminado e perigoso”( LARROSA, 
2002, p.25). Proporcionar este pensamento e quiçá a prática dele é desafio da 
Sociologia, Geografia e Filosofia. 

Abramowicz (2015) apresenta que desde Florestan Fernandes há a 
compreensão da necessidade de uma geografia para a formação cultural 
e socialização. Não só. Quando tal compreensão é transpassado para o 
território das infâncias, incluem-se a recreação e o brincar. 

O que é necessário para a formação de uma cultura e dos 

processos de socialização, segundo Florestan? Primeiro, 

uma geografia; é necessário um território compartilhado, 

“a vizinhança”, “a contiguidade espacial”. Pela geografia, 

a cultura adulta se liga à infantil, já que esta última não cria 

territórios de maneira autônoma e, portanto, está submetida 

à vontade adulta. Destaca-se que até hoje é fulcral para a 

sociologia da infância o debate sobre o que é cultura infantil 

e a sua autonomia ou não em relação à cultura adulta. No 

entanto, a geografia por si só é insuficiente para a constituição 

do grupo e do social, sendo necessário a recreação e o brincar. 

(ABRAMOWICZ, 2015, p.16).

Colocando foco sobre o brincar, Tonucci (2020) apresenta um ponto 
importante, “para brincar os pais acompanham a criança até o jardim equipado 
perto da casa ou a acompanham  até  a  casa  de  amigos  ou  convidam  seus  
amigos  para  casa. Eles as esperam e as vigiam.” (TONUCCI, 2020, p.239) O 
brincar é sempre vigiado e em alguns casos sobre a hierarquia dos adultos 
que permitem ou não que tal brincadeira ocorra. Dentro do projeto Cidade das 
Crianças, o brincar ganha centralidade dentro das cidades e não só. As crianças 
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são convidadas a falar e planejar junto aos órgãos governamentais mudanças 
no espaço geográfico das cidades. Inclusive, diz-se que “a participação das 
crianças deve ser buscada e desejada como cumprimento adequado do artigo 
12 da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Crianças, que diz 
que as crianças têm o direito de expressar sua opinião sempre que as decisões 
forem tomadas em relação a elas, e que sua opinião deve ser levada em conta.” 
(TONUCCI, 2020, p.248) Utilizar a palavra para garantir seu direito de existir 
na cidade. O direito de brincar e esculpir o território que almejam:

E brincar  significa  esculpir  um  pedaço  deste mundo o tempo 

todo: uma peça que incluirá um amigo, objetos, regras, um 

espaço para ocupar, um tempo a ser administrado, riscos a 

tomar e com total liberdade, porque o que você não pode fazer, 

você pode inventar. Com uma liberdade substancial em relação 

às restrições e limitações da realidade: o que não existe pode ser 

imaginado, o que não é possível pode ser inventado. “Eu era 

um  príncipe  medieval”  pode  afirmar  uma  criança  e  a  partir  

desse  momento,  se  outros aceitarem  a  ficção,  você  se  muda  

para  outra  era  e  respeita  suas regras,  suas  condições.  A 

vassoura será para todos um cavalo, o governante uma adaga, 

a cabana ou a árvore ou as escadas de um castelo. Realiza-se 

assim o significado de autonomia, qual seja, a capacidade de 

governar sobre as próprias leis, a capacidade de se entregar, de 

inventar novas regras. (TONUCCI, 2020, p.241).

Poder-se-ia então pensar que a experiência da criança na cidade se dá 
pela brincadeira? A brincadeira pode ser o lugar que sustenta a presença 
enigmática da infância? Ou o brincar torna a criança sujeito da experiência?  
Em uma linha, Tonucci diz que o brincar está associado ao prazer, ao que é 
chamado de improdutivo, opcional: 

Estudo e trabalho veem  primeiro.  Eles são creditados  como  

comportamentos “éticos” enquanto o jogo e o brincar, que 

estão profundamente ligados ao prazer, são banalizados como 
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infantis, improdutivos, opcionais. Talvez, seja por isso que o 

jogo infantil esteve no presente recente  elevado  à  «dignidade»  

do  consumo  e,  portanto,  de  alguma  forma  libertado  de  suas 

características  peculiares  de  futilidade  e  gratuidade.  Talvez, 

seja  por  isso  que  a  brincadeira infantil  goza  e  sofre  de  modo  

similar  às  marginalizações  sofridas  por  filósofos,  artistas, 

pesquisadores e cientistas. Essa sociedade não tolera que sua 

atividade seja livre, inútil e ligada ao princípio do prazer. 

(TONUCCI, 2020, p.242).

Resgatando o conceito que Larrosa (2002) traz sobre o sujeito da 
experiência é possível fazer uma costura entre a passividade da brincadeira, 
em que ocorre enquanto acontecimento e o lugar de passagem, receptividade, 
disponibilidade e abertura que um acontecimento se passa. A experiência e o 
brincar se encontram pelo acontecimento. Conceitos filosófico e sociológico 
se unem na construção de uma infância possível, de modo a revelar a cultura 
infantil.  Além do excesso de informações, Larrosa ainda fala da raridade da 
experiência, pela falta de tempo.

[...] a experiência é cada vez mais rara, por falta de tempo. Tudo 

o que se passa passa demasiadamente depressa, cada vez mais 

depressa. E com isso se reduz o estímulo fugaz e instantâneo, 

imediatamente substituído por outro estímulo ou por outra 

excitação igualmente fugaz e efêmera. O acontecimento nos 

é dado na forma de choque, do estímulo, da sensação pura, 

na forma da vivência instantânea, pontual e fragmentada. 

A velocidade com que nos são dados os acontecimentos 

e a obsessão pela novidade, pelo novo, que caracteriza o 

mundo moderno, impedem a conexão significativa entre 

acontecimentos. Impedem também a memória, já que cada 

acontecimento é imediatamente substituído por outro que 

igualmente nos excita por um momento, mas sem deixar 

qualquer vestígio. (LARROSA, 2002, p.23).
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Um terceiro aspecto que, segundo Larrosa, impede a experiência é 
o excesso de opinião. Sobre as crianças, muito tem-se a opinar, o próprio 
campo de pesquisa sobre as crianças revela isso. Médicos, professores, pais, 
especialistas em educação, todos têm a dizer o que se deve fazer, ou não, com 
uma criança. Diante de tantas premissas sobre o conceito de experiência, o 
papel da Sociologia e Geografia das Crianças, o projeto Cidade das Crianças, 
seria possível permitir às crianças a construção de um território permeado de 
experiências? Dar passagem à cultura infantil? 

Definir o sujeito da experiência como sujeito passional 

não significa pensá-lo como incapaz de conhecimento, de 

compromisso ou ação. A experiência funda também uma 

ordem epistemológica e uma ordem ética. O sujeito passional 

tem também sua própria força, e essa força se expressa 

produtivamente em forma de saber e em forma de práxis. O que 

ocorre é que se trata de um saber distinto do saber científico e 

do saber da informação, e de uma práxis distinta daquela da 

técnica e do trabalho. O saber de experiência se dá na relação 

entre o conhecimento e a vida humana. (LARROSA, 2002, p.26).

 Permitir a experiência para a criança a partir do brincar e do ocupar o 
espaço geográfico é dar passagem à cultura infantil? Concebendo a criança 
enquanto sujeito da experiência, podemos afirmar que através da cultura 
infantil ela é capaz de falar sobre o saber da experiência? Há que se defender 
a experiência? O projeto Cidade das Crianças é lugar da cultura infantil? Tecer 
uma costura entre saberes e vida prática dá brecha para novas palavras e 
outros possíveis. O que se pretende com isso? Tecer pontos para perder o 
ponto. Um convite à experiência.   
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04. SOBRE LABIRINTOS E BARCOS DE PAPEL: 
O TIERGARTEN DE NOSSAS INFÂNCIAS

Erick Pires da Silva13

O devir das palavras

O Tiergarten é um espaço histórico da cidade de Berlim e muito 
importante para a nação alemã. Também conhecido como o pulmão verde 
de Berlim que, em sua tradução literal significa “jardim dos animais”. No 
entanto, a importância deste parque para os alemães é intraduzível.

No reinado de Friedrich I, ocorrido de 1657 até 1713, foi construído 
estruturas que existem até hoje. Quando a avenida Unter den Linden foi 
construída, uma parte do Tiergaten foi removida para conectar o palácio real e 
o de Charlottenburg. E depois disso foi se iniciando o processo de transformar 
o campo de caça real em um parque florestal público (AMARAL, 2015).

Inclusive, Benjamin lê um trecho da autobiografia de Ludwig Rellstab 
para as crianças em suas narrativas radiofônicas em que demonstra como o 
Tiergarten era no início do século XIX e fala dessa transformação exatamente 
desta forma:

Até onde minha lembrança alcança, eu me vejo em pleno verão 

em meio ao verde do Tiergarten, que naquela época tinha um 

aspecto muito mais rural do que hoje em dia. Ele continua 

sendo o mais belo cenário de minhas lembranças mais remotas 

e também de muitas outras posteriores. Era, além disso, um 

local muito mais agradável para se brincar do que hoje. Havia 

grandes áreas do bosque onde a vegetação silvestre crescia 

livremente. Afora a rua que levava a Charlottenburg, não havia 

nenhum caminho pavimentado, apenas caminhos de terra 

13 Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar (FCLAr – UNESP 
– SP). onde concluiu também a graduação em Pedagogia.  Professor do ensino 
fundamental I e ensino médio da escola Florestano Libutti, em Araraquara =SP.
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cruzavam a região. Por isso, mesmo nas grandes avenidas, 

viam-se relativamente poucos carros, e esses rodavam pesados 

e com lentidão. Quando eu contemplo hoje o Tiergarten, 

parece-me quase inacreditável que ali um dia se encontravam 

áreas totalmente silvestres, onde os pés de framboesa cresciam 

nos prados úmidos entre os arbustos podados e seus frutos iam 

amadurecendo em quantidade generosa para nós, moradores. 

Os morangos também ofereciam uma rica colheita. Tudo 

aquilo nos parecia tão distante dos homens e tão solitário, 

como se estivéssemos na floresta virgem. E assim tomávamos 

posse formalmente daquelas terras. Cada companheiro que 

participava da brincadeira escolhia para si um canto de sua 

propriedade. Nós nos instalávamos numa parte do gramado, 

arrumávamos arbustos firmes para montar nossa casa de 

campo, fixávamos algumas tabuinhas entre os galhos para 

servir de assento, delimitávamos uma pequena área com 

varas de madeira fincadas no chão como se fosse uma grade e 

pronto, ali reinávamos como em nossa propriedade. Semanas 

se passavam sem que nós visitássemos aquela pequena colônia 

no meio da selva, e mesmo assim, ao regressar, encontrávamos 

nosso acampamento intacto – tão solitário era então este 

bosque, agora cheio de ruídos e de gente, ou melhor dizendo, este 

jardim em que ele se transformou (BENJAMIN. 2015. p.48-49).

No reinado seguinte, de Friedrich II, se intensifica esse processo 
de se tornar uma área de lazer para a população. Esse parque existe antes 
mesmo da unificação alemã, nos momentos mais críticos da nação quase 
foi destruído, e depois da segunda guerra mundial reflorestado junto com a 
redemocratização (AMARAL, 2015).

Franz Hessel, escritor que nasceu no final do século XIX e trabalhou 
com Benjamin, descreve o Tiergarten da seguinte forma:

Mesmo assim, no crepúsculo que evoca tempos passados, ele 

mantém sua vegetação espessa e seus labirintos estonteantes 
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como há 30 ou 40 anos atrás, antes que o último imperador 

transformasse o parque natural num local notável e bem 

sinalizado. Embora tenha sido por mérito de suas ordens 

que a mata foi desbastada, muitos caminhos alargados e os 

gramados refeitos, com isso também o Tiergarten perdeu 

muitas de suas belezas, uma graciosa desordem, o crepitar dos 

galhos, o sussurrar de tantas folhas que mal se arrumavam 

por entre as trilhas estreitas. Mas ele deixou ainda a pequena 

vegetação silvestre suficiente que se conservou até os dias de 

nossa infância. A lembrança deste tempo me vem das mínimas 

pontes em curva erguidas sobre os riachos, vigiadas por atentos 

leões de bronze com as correntes penduradas em seus focinhos 

guardando a entrada dos campos. (BENJAMIN. 2015. p.50).

E acredito que é isso que faz o Tiergarten representar tão bem a história 
da Alemanha: ele se reconfigurou junto com a sua época, mas se manteve 
como um espaço que, independentemente de tudo, se conservou na história 
como algo importante, pois aquele lugar despertou as melhores memórias das 
pessoas e por isso se constituiu como monumento histórico, como memória. 
É como se o Tiergarten escondesse os segredos da nação.

Enquanto eram crianças eles brincavam entre seus bosques, se perdiam 
em sua imensidão, e, de certa forma, o Tiergarten se formou dentro de suas 
mentes e corações. Quando jovens namoraram nestes lugares e quando 
adultos levaram seus filhos para fazer parte deste ciclo berlinense. E 
quando viajam para fora contam os segredos de tantos Tiergartens que estão 
escondidos em seus corações.

E este texto fala exatamente disto, a mistura que é a memória da nação 
com nossa própria memória e a relação que se tem de cuidado com a natureza 
em regimes realmente democráticos, a importância da natureza para bem 
viver a infância e a vida como um todo. O Tiergarten também demonstra 
como tais parques servem para que até mesmo as crianças de cidades grandes 
possam conviver com a natureza, pois...
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nem sempre são as pessoas mais célebres e talentosas, aquelas 

que guardam o mais profundo amor e a mais profunda 

lembrança de sua infância. Aliás, isto é muito mais raro em se 

tratando de uma pessoa da cidade grande do que alguém que 

cresceu no campo. Não é com frequência que encontramos uma 

criança que tenha crescido com tanta harmonia e felicidade em 

uma cidade grande e, mais tarde e já adulto, possa evocar com 

alegria os dias de sua infância (BENJAMIN. 2015. p.47-48).

Experiência, destruíção e exílio

Em O Narrador (1985), Benjamin explica acerca de como os narradores 
são caracterizados pela experiência advinda da distância espacial (vindo de 
terras estranhas e distantes) e pela distância temporal (vindo de uma tradição 
estranha a nós). Para ele, o melhor tipo de narrador é aquele que são dotados 
de ambas dessas experiências que são estranhas a nós, e que tais experiências 
estão se tornando cada vez mais raras nos dias de hoje, sendo o excesso de 
informação um dos motivos de os narradores serem cada vez mais raros:

Mas a informação aspira a uma verificação imediata. Antes 

de mais nada, ela precisa ser compreensível “em si e para 

si”. Muitas vezes não é mais exata que os relatos antigos. 

Porém, enquanto esses relatos recorriam frequentemente ao 

miraculoso, é indispensável que a informação seja plausível. 

Nisso ela é incompatível ao espírito da narrativa. [...] Cada 

manhã recebemos notícias de todo o mundo. E, no entanto, 

somos pobres em histórias surpreendentes. A razão é que os 

fatos já nos chegam acompanhados de explicações. Em outras 

palavras: quase nada do que acontece está a serviço da narrativa, 

e quase tudo está a serviço da informação. (BENJAMIN. 1985. 

p.203).

Em outros trechos Benjamin (1985) demonstra como tal observação já 
havia sido percebida há tempos atrás quando compara o embaraço ao fato de 
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muitos terem perdido o sentido para narrar e de como as pessoas não estão 
mais acostumadas a ouvir:

quando se pede num grupo que alguém narre alguma coisa, o 

embaraço se generaliza. É como se estivéssemos privados de 

uma faculdade que nos parecia segura e inalienável: a faculdade 

de intercambiar experiências. Uma das causas desse fenômeno 

é óbvia: as ações das experiências estão em baixa, e tudo 

indica que continuarão caindo até que seu valor desapareça 

de todo. [...] O tédio é o pássaro de sonho que choca os ovos 

da experiência. O menor sussurro nas folhagens o assusta. Seus 

ninhos - as atividades intimamente associadas ao tédio - já se 

extinguiram na cidade e estão em vias de extinção no campo. 

Contar as histórias sempre foi a arte de contá-las de novo, e 

ela se perde quando as histórias não são mais conservadas. 

Ela se perde porque ninguém mais fia ou tece enquanto ouve 

a história. Quanto mais o ouvinte esquece de si mesmo, mais 

profundamente se grava nele o que é ouvido. [...] Assim se 

teceu a rede em que está guardado o dom narrativo. [...] Nada 

facilita mais a memorização das narrativas que aquela sóbria 

concisão que as salva da análise psicológica. Quanto maior 

a naturalidade com que o narrador renuncia às sutilezas 

psicológicas, mais facilmente a história se gravará na memória 

do ouvinte, mais completamente ela se assimilará à sua própria 

experiência (BENJAMIN. 1985. p.197-198, 204 - 205).

Em Infância em Berlim (1995) o filósofo fornece exemplo de experiências 
das quais ele mesmo passou em sua infância, quer seja do contato com a 
concha da praia ao ouvido, passando um tempo com teus amigos pelas ruas 
de Berlim ou no teatro ele presenciava um tempo duradouro e irrepetível que 
criava raízes nele com o espaço em que ele vivia e com os outros. Esse tempo 
duradouro era necessário para que a experiência acontecesse. E Adorno 
(1993) já dizia que o contrário a isso seria o imediatismo, o que reproduz uma 
vida sem vida, ou seja, sem experiência:
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A abolição das convenções, a título de ornamento ultrapassado, 

inútil e exterior, apenas confirma o que há de mais superficial: 

uma vida de dominação imediata. [...] O mecanismo de 

reprodução da vida, de sua dominação e aniquilação, é 

imediatamente o mesmo, e em conformidade com ele a indústria, 

o Estado e a propaganda se amalgamam. [...] O longo intervalo 

entre o surgimento de memórias da guerra e a conclusão da paz 

não é casual: ele testemunha quão penosa é a reconstrução da 

lembrança, a qual, em todos aqueles livros, permanece ligada 

a uma certa impotência e até mesmo a algo de inautêntico, 

pouco importando por quais horrores os narradores passaram.  

Assim como a guerra não contém continuidade, história, nem 

um elemento ‘épico’, mas, de certa maneira, recomeça em 

cada fase do início, assim tampouco ela deixará atrás de si 

uma imagem permanente e inconscientemente conservada 

na memória. Por toda parte, em cada explosão, ela rompeu a 

barreira de proteção contra os estímulos, sob a qual se forma a 

experiência, o intervalo de tempo entre o esquecimento salutar 

e a salutar recordação. A vida transformou-se numa sucessão 

intemporal de choques, entre os quais se rasgam lacunas, 

intervalos paralisados. [...] O completo encobrimento da guerra 

através da informação, da propaganda e dos comentários, a 

presença de operadores filmando nas primeiras linhas dos 

tanques e a morte heroica dos repórteres de guerra, a mistura 

confusa de esclarecimento manipulador da opinião pública 

e ação inconsciente, tudo isso é uma outra expressão para o 

definhamento da experiência, o vácuo entre os homens e sua 

fatalidade, no qual consiste propriamente a fatalidade. A cópia 

calcificada e reificada dos acontecimentos acaba, por assim 

dizer, por substituir estes mesmos. Os homens são rebaixados 

a atores de um monstruoso documentário, para o qual há mais 

espectadores, pois todos, até o ultimo, tomam parte na ação que 

se passa na tela. É neste aspecto precisamente que se baseia a 
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expressão phony war. Decerto, ela tem sua origem na atmosfera 

espiritual fascista, que procura afastar de si a realidade do 

horror como ‘mera propaganda’, para que o horror se efetue 

sem protestos. Mas, como todas as tendências do fascismo, está 

também possui sua origem em elementos da realidade. [...] A 

lógica da história é tão destrutiva quanto os homens que ela 

engendra: para onde quer que tenda a sua força de gravidade, 

ela reproduz o equivalente da calamidade passada. Normal é a 

morte.” (ADORNO. 1993, p. 30, 45-47, grifos nossos).

É interessante como Adorno (1993) termina este último aforismo, pois 
ele consegue relatar o que muitos alemães na época sentiram durante o regime 
nazista: eles não sentiram. Era mais fácil seus inconscientes terem apagado 
experiências e dosado seus estímulos para que conseguissem suportar o 
trauma de viver em um país dominado pelo absurdo.

Mas o apagamento das experiências não se faz apenas com os 
acontecimentos traumáticos. Ele se faz junto com as memórias mais 
duradouras de suas infâncias que estão presas tão fundo que arrancam as 
raízes de seus Tiergartens junto com a floresta, a folhagem e também seus 
monumentos. Que ideologia política permite a destruição da própria natureza, 
a própria cultura e a própria história em nome da propaganda da nação? 
Sem isso a Alemanha se tornou nada e teve que recomeçar do marco zero. 
O nacionalismo destruiu a própria nação em nome da propaganda nacional.

Assim como a vida não era vida, a nação não era a nação. Continuou 
existindo durante aquele período temporal e espacial, mas o que ocorria era 
quase o contrário da memória. Então tanto aqueles que fugiam da Alemanha 
quanto os que ficavam, se mantinham em estado quase que de exílio. Aqueles 
a quem ainda restou um pouco de humanidade se arrependeram de terem 
ajudado a ascensão do nazismo e se tornaram reféns não só daqueles que 
ajudaram a colocar no poder, mas também reféns de si mesmos, de seus 
próprios remorsos. Importante ressaltar que mesmo nestes contextos alguns 
poucos corajosos continuavam escrevendo, como, por exemplo, Anne Frank. 
Então, o subterfúgio do exilado é o próprio diálogo com a cultura, mesmo que 
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seja um diálogo com ele mesmo ou na esperança que teus escritos não sejam 
descobertos por um nazista “Para quem não tem mais pátria, é bem possível 
que o escrever se torne sua morada.” (ADORNO. 1993. p. 75).

É interessante essa relação do berlinense assistindo todos os dias a 
destruição diária do seu Tiergarten e, com isso, a destruição da própria 
infância, e ver a escalada destes acontecimentos culminarem no nazismo 
e no próprio exílio. Vivemos algo parecido que Benjamin vivenciou, de 
querer defender seu solo, mas de estarmos na contramão dos dominantes e 
tendo que sofrer os mais diversos abusos e preconceitos, um momento em 
que esquecem de que o outro é humano, teve uma infância e andou pelos 
Tiergartens. No momento em que o Tiergarten foi quase que completamente 
apagado da memória dos alemães, brotou o holocausto em seus corações. 
Depois do expurgo dessas pessoas que ainda o defendiam, e com isso as 
memórias e as infâncias, ele fisicamente se mostrou indefeso e assim quase 
que plenamente destruído durante a segunda guerra mundial.

Mas acredito que para se destruir o Tiergarten das nossas infâncias é 
necessário destruir fisicamente mesmo todos os indivíduos, pois assim que o 
terror passa a experiência, a memória e a identidade cultural falam mais alto. 
A cidadania dos alemães em ter reconstruído o Tiergarten é uma prova disso. 
De que os hábitos mais duradouros é onde se formam as nossas experiências, 
“Neles são formadas as aptidões que se tornam decisivas em sua existência.” 
(BENJAMIN. 1995. p. 105).

O Tiergarten das nossas infâncias

Nunca fui para a Alemanha, nem sequer visitei o Tiergarten, no entanto, 
durante a minha iniciação científica intitulada Filosofia com crianças e 
linguagens artísticas: Imagens do pensamento e da infância nas narrativas 
radiofônicas de Walter Benjamin realizada de 2017 a 2018, o tema do 
Tiergarten veio à tona em A hora das crianças: narrativas radiofônicas (2015).

Benjamin tinha uma ligação muito forte com esse local, assim como boa 
parte dos alemães e, por diversas razões, é que nas conversas radiofônicas 
cita a descrição de Ludwig Rellstab, uma pessoa que viveu em 1815. Rellstab 
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o quanto gostava de brincar naquele lugar com seus amigos. Pegava um 
graveto e marcava um lugar que era “a sua propriedade”, montavam arbustos 
para defender seu território, e ficavam semanas sem regressar a esse local, 
mas quando voltavam os arbustos continuavam no lugar onde eles deixavam. 
Também escreve: “tão solitário era então esse bosque, agora cheio de ruídos 
e de gente” (BENJAMIN. 2015. p. 49). A lembrança que Rellstab tinha desse 
lugar é muito ligada a um outro tipo de amor, amor de amigos, de brincadeiras 
e de infâncias, muito parecida com a minha, apesar das diferenças temporais 
e de espaço. Ele também viu uma importante transformação no Tiergarten 
para formar seus labirintos. Abaixo uma parte da infância de Rellstab:

Já há um bom tempo tínhamos nos acostumados a preparar os 

barquinhos de papel ou cortiça, ainda na escola durante a última 

aula, e era uma festa, especialmente depois de uma chuva forte, 

soltá-los nas canaletas até eles alcançarem a esquina das ruas 

Mohren com Markgrafen, onde o meio-fio desembocava num 

canal subterrâneo e eles desapareciam para sempre. Nada era 

mais fascinante que acompanhar a viagem destes barquinhos; 

ofegantes, nós os víamos desaparecer debaixo de um túnel 

da canaleta e pulávamos de alegria quando reapareciam do 

outro lado. Que dificuldade era para mim, abandonar aquela 

brincadeira e seguir o triste caminho de casa, rumo à aula de 

piano. (BENJAMIN. 2015. p. 51).

A infância de Erick foi muito parecida com a de Rellstab. Por mais que 
não tivesse em Berlim ou no Tiergarten, de certa forma todos nós temos um 
Tiergarten na nossa infância. Quando era mais novo de vez em quando eu 
ia a um sitio dos meus amigos. Eram vários carros com crianças, pois meus 
pais tinham diversos amigos que também tinham filhos. Então as minhas 
lembranças na praia, no sitio e até mesmo no quintal e na rua de minha casa 
é recheada de infância. Me lembro de como meu pai chegava em casa e eu e 
minhas irmãs brincávamos com ele. E quando ele dizia que ia dormir, logo nós 
três agarrávamos o pé dele para tentar impedi-lo de sair da sala e ir dormir, 
mas sem sucesso. Ele levantava a gente só com a perna.
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No sítio diversas vezes as crianças brincavam com a argila que era 
natural daquela região. Subíamos em árvores para pegar frutas e havia 
das mais variadas. Atrás da casa, depois de um certo tempo andando, era 
possível encontrar um riacho onde nos banhávamos junto com os peixes e as 
árvores que faziam a trilha daquele lugar. Chegavam a 40 metros de altura as 
mais altas. E o que a gente mais gostava de fazer eram as “armadilhas”, que 
consistiam basicamente em um pequeno buraco no chão e a gente colocava 
água e umas folhas por cima para que alguém futuramente viesse a cair nelas.

Benjamin também conta acerca dessas mesmas travessuras de moleques 
quando cita Rellstab:

Algumas das muitas outras peças que eu e meus camaradas do 

Tiergarten pregávamos: por exemplo, nossas ousadas invasões 

nos pomares e investidas nos armazéns de frutas – ou como 

zombávamos de uma vendedora de frutas com o conhecido 

truque de pendurar um osso com um pouco de carne na 

campainha do jardim, escondido por detrás da cerca, de forma 

que cada cachorro que passasse era levado a tocar a campainha 

– ou como de noite amarrávamos um fio no meio do caminho, 

junto a um botequim de onde os fregueses frequentemente saíam 

cambaleando, até que um grupo deles dava de cara no chão, 

na grama molhada, e ficava ali se perguntando ingenuamente 

como e porque haviam tropeçado, enquanto nós já havíamos 

saído correndo, depois de rapidamente desamarrar o fio – 

enfim, não quero me estender muito aqui, apenas mencionar 

brevemente, para mostrar que, nesse aspecto, eu não era em 

nada melhor do que os outros, mas sim bem pior. (BENJAMIN. 

2015. p.53-54).

Na cidade eu e meus amigos e minhas amigas do bairro geralmente 
brincávamos de pega-pega, esconde-esconde e minha mãe ficava conversando 
com as vizinhas. Quando elas não estavam por lá a gente também apertava 
a campainha e saía correndo. Benjamin (2015) também falava sobre as 
travessuras para as crianças no seu programa radiofônico “Eu disse a mim 



61Exercícios de ser infância

mesmo: os adultos podem escutar no rádio todo tipo de programa que 
interesse a eles com informações especializadas, [...]. E porque não se pode 
fazer esses programas especializados para crianças também?” (BENJAMIN. 
2015. p. 61).

Um garoto da quinta série não consegue se acostumar a tratar 

o professor por “senhor”. O professor se chama Ackermann. 

Ele escuta aquilo por um tempo, por fim se irrita e diz: “Para 

amanhã, você vai me escrever cem vezes no caderno: Não devo 

tratar meu professor por você”, quase a metade do caderno. O 

professor conta e vê que está certo. E o garoto, em pé ao lado 

dele, diz: “Nem tá acreditando né, Ackermann!” (BENJAMIN. 

2015. p. 17).

O livro de Benjamin: A Hora das crianças: narrativas radiofônicas 
(2015), foi traduzido e transcrito sem perder o sotaque14 dos personagens 
que são narrados, e ele não se preocupava em conversar com as crianças sem 
esconder qualquer detalhe que um adulto muitas vezes esconderia. Pois “As 
crianças querem evidentemente conhecer tudo. E se os adultos só mostram a 
elas o lado bem comportado e correto da vida, elas logo vão querer conhecer 
o outro lado por si mesmas.” (BENJAMIN. 2015. p. 99).

Esse amor ao conhecimento, que também é um amor fati, um amor 
à vida, parece brotar das infâncias. Mesmo que conhecer tudo seja algo 
inatingível e, às vezes, até mesmo perigoso, ele fornece o impulso para a 
criatividade. E o mistério por trás daquilo que foi construído historicamente 
e a cultura por detrás destas obras é que propiciam o enlace com a família, 
amigos e a identidade de nação. Benjamin exprime isso quando relembra de 
sua infância em contato com o Tiergarten neste trecho:

De todos os recantos do Tiergarten, este, onde se esconde o 

monumento, é o meu preferido. Quando garoto ainda bem 

pequeno eu brincava ali, e até hoje não esqueci o quanto 

14“‘Seu cabeçudo,’ sussurra a pobre mulher, ‘mas é iss’ mêmo qui é o problema! Se a 
gente tivesse que morrê dez, doze veiz, eu num ia querê morrê ninhuma qui fosse.” 
(BENJAMIN. 2015. p. 21).
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era emocionante me arriscar por caminhos tortuosos até o 

monumento à rainha Luise, que fica ainda mais escondido 

entre os arbustos e separado do rei por um pequeno riacho. 

Essa área entre os dois monumentos foi o primeiro labirinto 

que conheci na vida. (BENJAMIN. 2015. p.54).

O Tiergarten de nossas infâncias se remete a cada um de uma maneira 
diferente. São lembranças silvestres e rupestres e de como a cidade grande 
foi adentrando em nós. Era a arte de fazer brincadeira com os objetos mais 
simples, viver muitas diversidades de amores e emoções. O Tiergarten que 
Rellstab conhecia já foi reformulado. Não ficou nada parecido com a do Franz 
Hessel e do Benjamin e a lembrança de ambos não deve estar nada parecida 
com o Tiergarten das nossas infâncias, “mas ele deixou ainda a pequena 
vegetação silvestre.” (BENJAMIN. 2015. p. 50). Infelizmente, o sítio em que 
eu passava bons tempos com meus amigos também já não existe mais; foi 
vendido e o novo dono cortou todas as árvores. Suas raízes estão apenas em 
minha lembrança, e como dói saber disso. A importância do Tiergarten de 
nossas infâncias é que…

Vocês podem ver que aquele que conta todas essas histórias 

aqui andou circulando desde muito pequeno por Berlim 

como um verdadeiro moleque. Com ele aconteceu o mesmo 

que costuma acontecer conosco, quando ficamos mais velhos: 

as coisas que mais dão certo são aquelas que amávamos e 

planejávamos desde mais cedo. O que ele realizou de melhor 

não são as críticas musicais, das quais mais tarde ele pôde viver, 

e sim as coisas que estão mais intimamente ligadas à Berlim 

(BENJAMIN. 2015. p. 54).

O limiar de um novo devir

Esse texto resume a pesquisa teórica e as vivências nas aulas de filosofia 
com crianças e a própria experiência no grupo de estudos e pesquisas. É 
perceptível as semelhanças que existem entre o pensamento de Benjamin 
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acerca da infância e do que é praticado no grupo de estudos e nas aulas de 
filosofia com crianças, algo que de início não havia percebido, principalmente 
na didática e na forma como Benjamin trata as crianças, como seres que 
necessitam de maior cuidado, mas não é extremamente distante e segregado. 
É muito mais próximo do que se imagina.

O bonito de perpassar por essas histórias é perceber o quanto a nossa 
história está intimamente ligada à história da família e do país onde se 
encontra, sendo seres históricos e que carregam em suas entrelinhas toda 
a sociedade circunscrita em sua personalidade… “E assim, passeando por 
diversos labirintos, chegamos sem nos dar conta ao lugar de onde saímos 
vinte e cinco minutos atrás.” (BENJAMIN. 2015. p. 55).
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05. O QUE PODE UMA FILOSOFIA 
INFANTIL? ENTRE SOMBRAS E SENTIDOS

   

     Eduarda Aleycha Luciano Santana15

“O olhar é a borra do ser humano”

(BENJAMIN, 2012, p. 50).

Para Gilles Deleuze (1997) filosofia é criação de conceitos. É um 
acontecimento no pensamento. Fazer filosofia, nesse sentido, é habitar o 
plano da imanência. É pensar de dentro. É criar conceitos que nos ajudam a 
enfrentar os problemas que vivenciamos; E como estamos situados no campo 
educacional, diríamos que é criar conceitos que nos ajudam a enfrentar os 
problemas que vivenciamos também na educação. O pensamento, neste 
autor, não é algo natural, mas sim algo forçado. Pensamos quando nosso 
problema é sentido. Logo, pensamos e criamos a partir daquilo que nos toca, 
que nos afeta. Segundo Deleuze, há três potências do pensamento: filosofia 
(conceitos), ciência (funções) e arte (perceptos e afetos).

Embora Deleuze não tenha escrito nada sobre a educação seus conceitos 
contribuem muito para pensá-la. Contribuem para pensar a educação, mas, 
para pensá-la de uma outra forma. Em Infância (in)visível (2007) nos é 
contada uma história de Walter Benjamin. Nela, um bêbado procura sob um 
candeeiro sua moeda perdida. Perguntado sobre o local onde havia perdido a 
moeda ele responde que foi em algum lugar da sombra, no entanto, a procura 
se dava sob a luz, porque, para ele, esta era a condição para se achar. O que 
nos fica dessa história: a luz aumenta a escuridão do que não consegue atingir 
e a sombra aumenta sua inacessibilidade por estar envolta por luz. 

Os conceitos de Deleuze nos ajudam a caminhar, não por caminhos já 
trilhados ou por problemas já pensados na educação, mas sim por lugares-

15Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar (FCLAr – UNESP – 
SP). Professora de apoio no Externato Santa Terezinha, em Araraquara – SP.
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sombras. O autor nos faz esse convite. Pode-se dizer ainda que esses lugares-
sombras são justamente lugares inabitados por se tratarem de lugares 
afetuosos, lugares só acessíveis por meio da imanência: dizem de nós/estão em 
nós. Segundo Benjamin, “saber orientar-se numa cidade não significa muito”. 
(BENJAMIN, 2012, p. 73). Entretanto, perder-se é algo que pede instrução. 
Isto é, pede uma outra forma de ser e estar no mundo, de se relacionar com o 
mundo. Caminhar por labirintos é se permitir aberto, é deixar que algo tenha 
morada em nós.

O comum na educação é caminhar por caminhos seguros, por caminhos 
que prezam por caminhos científicos, caminhos iluminados. A educação ainda 
está imersa no paradigma de simplificação. Consequentemente as concepções 
de infância também estão. Estão cheias de luminosidades ofuscantes, cheias 
de Verdade. A ciência clássica tem procurado e encontrado na luz uma suposta 
Verdade sobre o mundo infantil, mas, Sarmento (2007) nos faz pensar: será 
que aquilo que é iluminado não torna ainda mais desconhecido o que está nas 
sombras? Talvez seja necessário não nos atermos ao já conhecido, à verdade 
científica, pois, a verdade não é uma rede de leituras?

Pode-se dizer que a luz vê tudo a partir de uma Verdade científica e, me 
arrisco a dizer, a partir de uma Verdade desenvolvida no senso comum. É uma 
Verdade que perpassa a todos mas que carece de sentido. Não diz de mim ou 
de algo, mas sobre mim ou sobre algo. As concepções de infância comuns a 
todos não dizem da(s) infância(s), e sim sobre ela(s). Mas, será que para saber 
de algo - e não sobre algo - é preciso habitá-lo? Ou será que podemos falar 
de algo se ele se fizer experiência para nós? De qualquer forma é preciso 
sentido/afeto. É preciso estar dentro desse algo ou é preciso que esse algo 
nos toque. No entanto, para que ele nos toque é preciso abertura, conforme 
Jorge Larrosa (2002); é preciso interesse pelo outro.

Como saber sobre a(s) infância(s) se não for a partir dela(s) mesma (s)? 
Essa pergunta nos parece tão óbvia - não tem como saber de algo sem ser por 
ele mesmo - entretanto a infância vem sendo pensada a partir do mundo do 
adulto, a partir da visão que o adulto possui dela. Podemos pensar também 
que não há um único mundo adulto - há mundos. A ciência clássica acaba por 
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simplificar muito tudo. Mas, é preciso pensar na complexidade e, no limite, 
habitar a complexidade. A luz, além de excluir o sujeito acaba por excluir o 
outro. Não pensamos por nós mesmos - a partir das nossas verdades/nossos 
mundos - e não vemos o outro a partir do seu mundo - que é próprio. 

Cada cultura pensa a infância de uma forma diferente. Até mesmo em 
uma determinada cultura há diversas formas de se pensar a infância, já que 
há diferentes vivências e diferentes realidades. Portanto, há infâncias e não 
infância. Usamos este termo em plural. No entanto, ao mesmo tempo que 
é plural, as infâncias são únicas, singulares. Talvez, por serem plurais são 
singulares. São múltiplas e únicas. Se cada pessoa é um mundo, cada criança 
é um mundo. Cada um de nós possui experiências próprias. Cada um de nós 
possui determinados centros de interesse - como diria Deleuze. Cada um de 
nós é completo. Se as crianças já são e são plurais e únicas, como romper com 
as visões redutoras?

Sarmento nos diz que é preciso, não ignorar ou tentar reduzir as 
sombras, mas sim caminhar nelas. Logo, é preciso caminhar por lugares-
sombras. É preciso ir no contrafluxo da sociedade. É preciso pensar contra 
a tendência do mundo. É preciso habitar a complexidade. É preciso ver a 
criança como autora e atriz da sua história. É preciso ouvir as crianças, como 
nos motiva Walter Benjamin. É preciso sempre seguir desconstruindo essas 
visões redutoras das infâncias. É preciso, penso, saber das e pelas crianças 
o que é habitar o mundo infantil - esse mundo estrangeiro. Lembrando que 
cada criança o habita de uma forma, à sua maneira. É preciso andar por 
caminhos não-assegurados. É preciso romper com as certezas. 

Walter Benjamin é um filósofo que nos faz caminhar por lugares-
sombras. Segundo ele nós - adultos - não devemos subestimar a capacidade 
de compreensão das crianças. Benjamin nos mostra uma visão outra sobre 
os mundos infantis. Em relação ao brinquedo, ele afirma que, muitas vezes, 
os adultos produzem aquilo que pensam ser brinquedo, sem levar em 
consideração as exigências das crianças em relação a ele (brinquedo). Aqui 
podemos ver o quanto as concepções de infância, comuns, são abstratas, isto 
é, não possuem vínculo com a realidade das crianças. Benjamin afirma que, 
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no brincar, é a criança quem determina a brincadeira e não o brinquedo. A 
criança, ao brincar, faz uso da imaginação. 

Em Reflexões sobre a criança, o brinquedo e a educação (2009) vemos 
que a produção de brinquedos era realizada, a princípio, em diversos locais. 
Era possível encontrá-los nos lugares mais diversos: oficinas de marcenaria, 
oficinas de ferragens, na confeitaria, entre outros. Foi somente no século 
XVIII que começou a surgir o anseio de criar uma indústria própria para a 
fabricação dos brinquedos. Benjamin problematiza a industrialização dos 
brinquedos, já que esta acaba por eliminar a imaginação, a criatividade, e a 
autenticidade. Ao contrário do que pensam os adultos, Benjamin afirma que 
as crianças estão muito mais interessadas nos “restos da humanidade” do que 
nos brinquedos industriais.

Os restos da humanidade são os objetos que sobram do trabalho dos 
adultos, as coisas que as crianças encontram no quintal e etc. Com esses objetos 
as crianças inventam brincadeiras: um cabo de vassoura pode virar um cavalo 
e restos de madeira podem virar um castelo. Ao brincar, as crianças criam 
um mundo próprio - fazem da brincadeira uma libertação. Se o brinquedo 
paralisa a imaginação, esses “restos da humanidade” afloram. Por outro 
lado, o brinquedo pode ser usado pelas crianças de forma transgressora. Elas 
podem usá-lo a favor da imaginação. As crianças, muitas vezes, tiram mesmo 
a utilidade das coisas, ressignificando-as. Sobre o brinquedo e o brincar: 

Meditar com pedantismo sobre a produção de objetos - material 

ilustrado, brinquedos ou livros que devem servir às crianças é 

insensato. Desde o Iluminismo isto é uma das mais rançosas 

especulações dos pedagogos. A sua fixação pela psicologia 

impede-os de perceber que a terra está repleta dos mais 

incomparáveis objetos da atenção e da ação das crianças. [...] 

Estão menos empenhadas em reproduzir as obras dos adultos 

do que em estabelecer entre os diferentes materiais, através 

daquilo que criam em suas brincadeiras, uma relação nova e 

incoerente. Com isso as crianças formam o seu próprio mundo 

de coisas, um mundo pequeno inserido no grande. Dever-
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se-ia ter sempre em vista as normas desse pequeno mundo 

quando se deseja criar premeditadamente para as crianças [...]. 

(BENJAMIN, 2009, p. 103-104).

Benjamin nos mostra como as concepções que os adultos possuem 
sobre as crianças são, na maioria das vezes, abstratas, isto é, não dizem da 
realidade delas. É preciso saber das e pelas crianças a realidade de cada uma 
delas. O mundo de cada uma delas. Em As cores (2012) o autor nos diz que 
ao passar a mão de vidro em vidro - nas janelas coloridas de um pavilhão 
abandonado de que gostava - ia sendo tingido de acordo com a paisagem. Em 
suas palavras: “[...] as coisas me abriam seu regaço [...]”. (BENJAMIN, 2012, p. 
102). Estar aberto e permitir-se percorrer os caminhos que se apresentam a 
nós é algo que as crianças fazem. Quando estamos abertos nos permitimos 
ver as coisas que se abrem para nós.

As crianças possuem uma certa “relação” com o mundo (em si) e com 
os mundos-pessoas. Talvez, não seja somente uma certa relação que elas 
possuem com, mas uma forma - própria - de ser e estar no mundo. Podemos 
estar diante de um mundo ou mundos e não nos relacionarmos com ele(s). 
No entanto, é unicamente por meio dessa relação ou dessa forma de ser e 
estar no mundo, acreditamos, que podemos saber do outro pelos termos do 
outro. É por meio dessa relação que podemos ser tocados pelo outro e o outro 
por nós. É por meio dessa relação que experiências podem acontecer. Essa 
relação requer abertura, como nos diz Larrosa (2002), e interesse pelo que é 
outro, além de intensidade e afetos. 

Caminhar nas sombras é isso. É ser intempestivo-imprevisível e 
intrépido-corajoso. É arriscado. Mas, sem riscos, não chegamos a algo 
novo, não encontramos nada, não saímos do lugar. Cabe-nos, então, andar 
por caminhos desconhecidos e imprevisíveis, de forma intrépida. Cabe-nos 
caminhar pelas sombras, como nos motiva Sarmento (2007), combatendo as 
visões/concepções redutoras sobre a(s) infância(s). E, além disso e sobretudo, 
cabe-nos ouvir as crianças. Se as crianças são autoras e atrizes da sua própria 
história, são únicas e complexas, precisamos ouvi-las e aprender com elas. 
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Muitos autores, adultos, como os que vemos aqui, escreveram sobre as 
infâncias de forma profunda, isto é, de dentro e não de fora desses mundos. 
Isso contribui demais para o combate das visões redutoras. Contribui para 
que ocorra uma certa aproximação entre nós e a realidade das crianças. Nos 
desperta o interesse por esses mundos estrangeiros. Talvez, trata-se de um 
olhar sensível que possuem ante o mundo e os mundos-pessoas. Talvez, 
autores assim habitem infâncias, já que podemos pensar nas infâncias como 
tempos móveis, lugares-tempos que não só podem, mas, acolhem adultos. 
Podemos pensar, então, que a hospitalidade é característica das infâncias. 
Elas nos recebem, nos cuidam - nos dão lugar. 

Desse modo, pensemos a pergunta que nos parece imprescindível: 
como fazemos para que as coisas nos aconteçam? Para Jorge Larrosa (2002), 
experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Todo 
dia se passam tantas coisas, no entanto, ao mesmo tempo, quase nada nos 
acontece. Larrosa nos dirá que há algumas coisas que contribuem para que a 
experiência não ocorra, isto é, para que quase nada nos aconteça diariamente. 
São elas: falta de tempo, excesso de trabalho, excesso de opinião e excesso de 
informação. Informação, atualmente, parece ser sinônimo de conhecimento/
aprendizagem. É como se o conhecimento e o aprender viessem a partir da 
informação. Mas a experiência requer um gesto:

A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos 

toque, requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase 

impossível nos tempos que correm: requer parar para pensar, 

parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, 

olhar mais devagar, e escutar mais devagar; parar para sentir, 

sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, [...] cultivar a 

atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o 

que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, [...] e 

dar-se tempo e espaço. (LARROSA, 2002, p. 24).

Em espanhol experiência é o que nos passa. O sujeito da experiência 
seria, então, aqui, como uma superfície sensível. Aquilo que nos passa nos 
afeta de algum modo, produz afetos, deixa marcas/efeitos. Em francês 
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o sujeito da experiência é um ponto de chegada. É o lugar que recebe o 
que se chega e que lhe dá lugar. Já em português, em inglês e em italiano 
experiência é o que nos acontece. O sujeito da experiência é um espaço onde 
se tem os acontecimentos. Mas, em todos os casos, Larrosa nos diz que o 
sujeito da experiência é caracterizado por sua passividade, receptividade, 
disponibilidade e por sua abertura. O sujeito da experiência é ex-posto: 
vulnerável. É aquele que se deixa tombar.

Fala-se tanto em ensino-aprendizagem na educação, mas será que o 
aprendizado se dá ao mesmo tempo que o ensino? O que é ensinar?. O que 
é aprender?. Há ensino?. Segundo Gilles Deleuze, o professor dá cursos ou 
deve dar em torno daquilo que o afeta efetivamente. Nesse sentido, sempre 
há alguém que ensina, mas o que se aprende não pode ser controlado. Assim 
como o professor, o aluno aprende aquilo que o afeta. O aprender é um 
acontecimento. São forças sensíveis, não sabemos quando alguém se torna 
bom em alguma coisa. É uma experiência. O aprender se dá quando nós nos 
colocamos em relação com o objeto de estudo, quando habitamos esse objeto. 
É essa relação que faz com que o aprender seja efetivo.

A experiência é um acontecimento irrepetível, é uma travessia perigosa 
e tem paixão. Fazer de uma aula um acontecimento é vê-la como scholé. 
Como um espaço-tempo livre. Como um lugar para se fazer experiências. 
Uma aula tem a ver com afeto/paixão. Em uma entrevista, Deleuze (2020) 
afirma que é preciso achar a matéria que abraçamos fascinante. É preciso 
chegar ao ponto de falar algo com entusiasmo. É preciso estar totalmente 
impregnado do assunto do qual fala. É preciso amar o assunto do qual fala. 
Uma aula, para ele, quer dizer “momentos de inspiração”. Uma aula é matéria 
em movimento, é musical. Em uma aula cada grupo ou aluno pega o que lhe 
convém pessoalmente. Uma aula é emoção.

Como vimos em Deleuze e a educação (2008), essa força, esse interesse, 
essa disposição, esse algo que nos mobiliza - e que movimenta, possibilita 
aprendizagens - acontece ou não acontece, e também não acontece com 
todos ao mesmo tempo. O aprender, portanto, tem a ver com sentido/afeto. 
A educação, de modo geral, é sempre uma questão do que nos serve, do que 
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nos toca de um jeito particular; cada um encontra seu caminho. Existimos 
sempre em relação com o mundo afetivo. É a partir do nosso a priori afetivo 
que nós temos ideias. Nós não podemos pensar sem as nossas categorias de 
pensamento. Somente nossas pegadas são o caminho. 

Dessa forma, o professor deve, então, colocar à disposição do aluno uma 
série de ferramentas, de elementos. O aluno irá dispor dessas ferramentas à 
sua maneira, segundo os seus problemas. Essa é uma forma rizomática de 
pensar o currículo. Mas, o que vem a ser rizoma? O rizoma vem da botânica e é 
um tipo de raiz. A grama é um rizoma. Ela tem a característica de se proliferar. 
O rizoma não tem começo e nem fim, não tem centro e nem hierarquia. O 
rizoma estabelece múltiplas conexões. Pensar o currículo rizomaticamente 
é possibilitar, acreditamos, que o aluno se sirva das ferramentas, postas a ele 
pelo professor, para pensar os seus problemas - resultantes de seus afetos.

Uma pergunta infantil é aquela que, à princípio, não deve ser perguntada. 
É uma pergunta que pode parecer absurda/sem sentido/sem lugar. É uma 
pergunta que fazemos de dentro, isto é, de dentro da própria interrogação 
que a pergunta coloca e de dentro da própria subjetividade que pergunta 
(KOHAN, 2003). Podemos dizer, dessa forma, que uma pergunta infantil, é 
uma pergunta repleta de sentidos e afetos. É uma pergunta que tem morada 
em nosso a priori afetivo. É uma pergunta que deve estar sempre presente 
tanto no ensinar como no aprender. É uma pergunta filosófica. É uma 
pergunta potente.

Dessa forma, podemos dizer que uma filosofia infantil é aquela que se 
faz no filosofar. Uma filosofia que, para além de pensar perguntas já pensadas, 
por outros, cria suas próprias perguntas. Sente suas próprias perguntas, ou até 
mesmo, (re)faz perguntas a partir do que tem sentido para ela. É imanência. 
Pergunta não porque sabe, mas porque quer saber. Uma filosofia infantil é 
aquela que anda por labirintos, que procura desvios. É única/singular. É uma 
filosofia que, em sua singularidade, acolhe e dá lugar ao que é plural. Encontra 
propósitos nos (des)propósitos. É aquela que se sente “[...] em casa no detalhe 
[...]”. (BENJAMIN, 2012, p. 69). É aquela que se deixa tombar.

Walter Benjamin ainda no aforismo As cores (2012, p.102) nos diz: 
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“[...] aquelas cores irromperam um dia sobre mim [...] me arrebatando”. E 
em Loggias afirma: “[...] incluísse a predição de que o ar dos pátios sempre 
me arrebataria”. (BENJAMIN, 2012, p. 134). E continua: “[...] o que mais 
profundamente podia me afetar era o lugar no pátio onde se encontrava a 
árvore”. (BENJAMIN, 2012, p. 135). Irromper, arrebatar, afetar são palavras 
profundamente importantes para uma filosofia que quer ser infantil e para 
uma educação que almeja ser filosofante, que almeja ser infância. O tempo 
em Benjamin é kairós, é o tempo do imprevisto, do oportuno, da ocasião. É o 
tempo da experiência. 

Aprendemos com a criança Benjamin que, inesperadamente, nos 
sentimos tocados pelas coisas, mas, as coisas não somente nos tocam, e sim, 
irrompem em nós, nos invadem. Quando isso acontece só resta nos sentirmos 
arrebatados, afetados - o que nos transforma, ou seja, não podemos mais 
ser os mesmos que antes. É experiência no sentido de Larrosa (2002). Uma 
filosofia que é infantil caminha nesse sentido. É aberta, e por assim o ser, 
permite que as coisas vão ao encontro dela. Busca o que ainda não foi dito ou 
pensado, o que está dentro das coisas, busca sentidos - o que é sentido por 
ela/para ela e o que é sentido pelo outro/para o outro. Uma filosofia que é 
infantil está no tempo kairós. A criança para Benjamin:

Mal entra na vida, ela é caçador. Caça os espíritos cujo rastro 

fareja nas coisas; entre espíritos e coisas ela gasta anos, nos 

quais seu campo de visão permanece livre de seres humanos. 

Para ela tudo se passa como em sonhos: ela não conhece nada de 

permanente; tudo lhe acontece, pensa ela, vai-lhe de encontro, 

atropela-a. Seus anos de nômade são horas na floresta do 

sonho. De lá ela arrasta a presa para a casa, para limpá-la, 

fixá-la, desencantá-la. Suas gavetas têm de tornar-se arsenal 

e zoológico, museu criminal e cripta. “Arrumar” significaria 

aniquilar uma construção cheia de castanhas espinhosas que 

são manguais, papéis de estanho que são um tesouro de prata, 

cubos de madeira que são ataúdes, cactos que são totens e 

tostões de cobre que são escudos. No armário de roupas de casa 
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da mãe, na biblioteca do pai, ali a criança já ajuda há muito 

tempo, quando no próprio território ainda é sempre o hóspede 

errático, combativo.  (BENJAMIN, 2012, p. 39).

O que pode, então, uma filosofia infantil? Pode ser criação, isto é, 
pode pensar o que ainda não foi pensado, pode ver o que poucos viram, ou 
o que ninguém ainda viu. Pode ser experiência, abertura para que coisas nos 
aconteçam, nos afetem e, assim, nos mudem. Pode ser imanência, pensar e/
ou sentir de dentro. Pode ser labirintos/desvios, caminhos trilhados a partir 
de afetos/sentidos.  Pode ser hospitalidade, o ato de acolher e de dar lugar 
ao estrangeiro - que pode ser o outro (pessoa) ou o outro que aparece em 
nós. Uma filosofia infantil pode nos fazer ver o mundo de uma outra forma. 
Não nos mostrando o que é visível, mas tornando visível o que, muitas vezes, 
nossa sociedade administrada não nos permite ver. 

Uma filosofia infantil, pode, portanto, nos fazer caminhar por 
lugares-sombras. Pode nos fazer habitar kairós, esse tempo que permite 
acontecimentos/movimento. Uma filosofia que é infantil pode nos fazer 
habitar também a infância, que já é filosófica, pois, não tem a vontade de 
saber e de poder. Pergunta por que não sabe, às vezes não tem a pretensão 
de saber. Reconhece a transitoriedade das coisas e como estas são também 
imprevisíveis. Tudo é acontecimento, não sabemos o que a vida reserva para 
nós. Por outro lado, podemos estar abertos para que aquilo que nos está 
reservado, nos encontre. Por fim, uma filosofia infantil é aquela que capta 
instantes, afetos.  

Podemos nos perguntar agora, mas, educação filosófica e infantil para 
quê? Para dispor ferramentas/signos, para amar. Para compartilhar afetos, 
para criar. Não para mostrar caminhos, mas para encontrar caminhos - 
próprios. Para experiências. Para ter pensamentos não assegurados. Para 
acontecimento. Para conexões. Para a delicadeza/sensibilidade. Para 
caminhar pelas sombras. Para acolher mundos. Para a autenticidade. Para 
viver de forma intensa/afetuosa. Que possamos, assim como Manoel de 
Barros nos instiga, transver o mundo. Isto é, possuir sempre um olhar 
subjetivo - único. Que nossas vidas possam ser experiências. Que nosso a 
priori afetivo nos guie. Que o pensamento nos mova e nos motive.
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06. CRIANÇAS E “ESTADO DE INFÂNCIA”: 
ALARGANDO ESPAÇOS DE SONHOS

Ana Claudia Magnani Delle Piagge16

Sabe dona, eu tinha um sonho. Meu sonho era ser veterinária, 

mas minha mãe falou que vou ser doméstica mesmo. (menina 

negra com 10 anos de idade)

Meu sonho era ser jogador de futebol, mas minha mãe me disse 

que se eu for um varredor de rua vivo, pra ela está muito bom. 

(menino negro com 11 anos de idade)

Meu sonho era ser doutor, mas nem sei se vou viver pra isso. A 

gente morre cedo, dona. (menino negro com 11 anos de idade)

Essas três falas estão entre tantas outras coletadas durante um 
percurso etnográfico, dentro de um contexto escolar periférico, no convívio 
com crianças de 8 a 11 anos. Através desta perspectiva, tentamos realizar 
interpretações dos significados atribuídos às culturas, ofertadas pelas 
crianças, durante o tempo em que ocorreu a nossa convivência com elas. Com 
isso, queremos explicar que esse é um recorte tempo-espacial e, portanto, 
não estático. Uma diversidade de mudanças pode ter ocorrido desde então. 
Nessa relação estabelecida aprendemos, com essas crianças, que dentro da 
realidade vivenciada por elas, em muitos momentos, não existe espaço para 
os sonhos. 

16 Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar (FCLAr – UNESP 
– SP).
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Ao mesmo tempo em que fomos percebendo os sentidos conferidos por 
essas crianças, a negativa do sonhar como propulsora de outras possibilidades 
de mundos, fomos afetada17 por essas escutas, visto que, sempre ocorreu 
dentro dos nossos contextos sociais um incentivo a potência existente nos 
sonhos. O sonhar como expectativa de almejar outras possibilidades de vida.

Piorsky (2020) nos diz que todas “as crianças são sensíveis à atmosfera 
simbólica da comunidade” e o impacto desses símbolos nas crianças 
possibilita que elas, acreditando nas falas que lhes dizem para não mais sonhar, 
abandonem todas as outras possibilidades de futuro que, primeiramente, 
precisam ser almejadas.

Vocês podem nos questionar se ocorreu alguma alteração comum, a 
todas essas crianças, durante suas falas. Sim, todos os corpos se alteraram 
durante as falas, manifestando fisicamente um “estado de desalento”. Todas 
mantiveram os olhos baixos e apagados, os ombros encurvados e as mãos 
juntas. Tornou-se visível corporalmente a esfera de desesperança que os 
assolou.

Se nos fosse possível fabular com esses sonhos-falados, nossa narrativa 
se desenvolveria assim:

Existiam crianças que haviam conhecido a paixão por fantasiar, 

por estar em outros mundos, por crescer em outros espaços. 

Elas devaneavam e contavam histórias entre si, de como seria 

quando conquistassem os seus reinos.  Deste modo, elas seguiam 

peneirando o mundo que habitavam enquanto brincavam e 

sonhavam. Dia após dia, as crianças traziam novos nutrientes 

para essa terra, aquelas pequenas sobras que apanhavam do 

mundo adulto, para compostar novas ideias, novos processos 

imaginativos, tal como passarinho que transporta galho a 

17O conceito antropológico “ser afetada, de Jeanne Favret-Saada (2005), diz sobre o 
modo como um pesquisador, durante o percurso de sua pesquisa, pode se abrir (ou não) 
para o conhecimento, deixando-se ser abalada pela relação com o outro e o mundo no 
qual ele habita. Favret-Saada não quer com isso dizer que irá ocorrer uma absorção da 
outra cultura, mas, ao contrário, a abertura para o improvável, para a experiência, na 
qual reside a possibilidade de afetação.



79Exercícios de ser infância

galho para produzir seu ninho. E nova noite de sonho vinha, 

recheada com novos artefatos para as brincadeiras, de maneira 

a possibilitar, às crianças, forjar um novo real. Brincando, 

essas crianças, aqueciam conjuntamente seus sonhos, abrindo 

trilhas até os infinitos do sonhar. Assim seguiam, brincando 

e sonhando, sonhando e brincando, um nutrindo o outro, 

até que uma ideia torta os atravessou. Seria possível que os 

adultos desejassem brincar de sonhar conosco? E cheios dessa 

nova ideia encantada foram ao encontro dos adultos. As 

crianças abriram todo seu campo imaginador vicejante para 

que os adultos pudessem conhecê-lo e observá-lo, podendo 

nele, também, se prover. Os adultos, olharam assombrados, 

ressabiados diante daquelas imagens que fugiam aos padrões, 

daqueles espaços habitados pelas margens, daqueles campos 

vastos que se emendavam ao céu e se tornavam envolventes, 

da presença de um fogo que causava um calor intenso no 

coração sem o queimar e ficaram com medo. Não sabiam o 

que fazer com tanto alimento para seus sonhos minguados 

e, assim, se afastaram. Se apartaram mal dizendo o que lhes 

causava espanto, dizendo que aquilo não estava certo, que 

não podia ser bom viver com sonhos tão grandes, que aquilo 

era muito perigoso…. As crianças ficaram paradas, olhando os 

adultos se afastarem dos sonhos brincantes delas. Molhadas 

ainda pela saliva das falas proferidas. E, conforme as salivas 

contaminadas se entranhavam em seus corpos, alcançando 

suas almas, começaram também a questionar: será que…. E 

assim, o mundo sonhado pelas crianças começou a ruir, a secar 

com a desconfiança plantada, a abrir fendas com o impacto 

do medo. Até ser deixado para trás. As crianças acharam por 

bem brincar somente com aquilo que lhes era assegurado pelos 

adultos, com aquilo que lhes era possível. E o espaço-sonho, 

que se abre na infância, perdeu seu espaço na/para a vida.
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Notem, essas conversas com as crianças aconteceram em um desses 
dias, em que o inverno encontra sua porta de saída e a primavera começa a 
dar os primeiros sinais de sua chegada; tempo no qual se mantém uma janela 
aberta, por onde entram e saem os ventos e os sonhos, nos brindando com 
as suas piruetas inesperadas. Final de agosto, comecinho de setembro. Novo 
semestre, retorno das férias, revoo de pássaros, abelhas agitadas, retomada 
dos cadernos, borboletas delicadas, rabiolas de pipa e sonhos. Ah! As rabiolas 
que sacolejam ao vento, tecendo um caminho serpenteante pelo céu. Os 
sonhos deveriam estar em alta, empinados pelas mentes ágeis dos meninos 
que correndo desembalados pelos campos da fantasia, com seus gritos 
animados, povoam toda a vida. Mas, em algumas falas notamos que não era 
isso que acontecia.

O “estado de infância”18, proposto por Noguera (2019), é capaz de 
coexistir no entre-lugar entre a realidade e a fantasia, acontecendo seu 
início nos sonhos e experiências do sujeito ainda criança e podendo 
perdurar até a fase adulta. Porém, notamos que o “estado de infância” tem 
sofrido sistematicamente ataques, que buscam substituir a imaginação por 
histórias pré-elaboradas, apartando a potência dos assombros, das sensações 
vivenciadas em uma realidade mágica pelo acesso constante a realidades pré-
fabricadas, acessadas através dos dispositivos tecnológicos. 

Nossas crianças, tampouco os adultos que daí acontecem, não precisam 
mais arrastar seus dedos pelo fio, nem dar os soquinhos na linha, para que 
a pipa continue a subir e rabiolar; basta arrastar seu dedo pela tela de um 
celular para mantê-la no ar. Isso é, quando esse sujeito tem um celular à 
disposição. Senão, seu sonho será a realização de um consumo, de ter um 
celular para “sonhar”. 

“Somos feitos da mesma substância dos sonhos e, entre um sono e 
outro, decorre a nossa curta existência”, continua a nos dizer Shakespeare 
(2013, s/p). Nossa existência em “estado de infância” é constituída da mesma 
substância de que são feitos os nossos sonhos e se opõe, segundo Noguera 

18“Estado de infância”, segundo Renato Noguera (2019), refere-se a um horizonte 
cosmopolítico centrado na infância como possibilidade de uma agência em favor de 
todos os seres vivos.
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(2019), ao “estado de adultidade”, como um espaço-tempo de opressão e 
dominação. 

Com Paulo Freire (2000) é possível tecer um diálogo com o “estado 
de infância” como propício aos processos educacionais, quando, como 
educadores, compreendemos que as crianças são constituídas pela mesma 
substância de seus sonhos e quando estes sonhos recebem uma escuta 
atenciosa e aprendente por um educador no processo educativo, tornam-se 
importantes ferramentas para a educação. “Sem sonho e sem utopia, sem 
denúncia e sem anúncio, só resta o treinamento técnico a que a educação é 
reduzida” (FREIRE, 2000, p. 124). 

Podemos identificar vários estados de sonhos nos quais as crianças 
transitavam e que, na contemporaneidade, tem cada vez mais sendo afastado 
de seu convívio. O sonho como espaço onírico, o sonho real, o sonho 
encantamento e sua atuação envoltória, o sonho como instituição norteadora 
das práticas cotidianas, o sonho-imagem enquanto espaço enigmático.

Algumas crianças relataram desejos de consumo como sendo sonhos; 
meu sonho, dona, é ter um celular tal (esse era o sonho mais “desejado”); ter 
uma roupa, um brinquedo comprado ou um outro objeto da moda qualquer. 
Poucas foram as crianças que em seus relatos disseram dos sonhos reais, 
imagéticos, oníricos ou encantatórios. Sonhos enquanto experiências que, 
nas mãos sensíveis das crianças, podem assumir a potência de transformação 
de mundos. Tudo começa com um 

[...] halo, uma camada espessa e aglomerada de substâncias 

das histórias ouvidas, da recolha do amplo código das 

impressões adultas, das sapiências dos mais velhos, dos gestos 

dos trabalhos dos pais, dos cheiros das cozinhas, da súbita visão 

das mazelas nos corpos alheios, do burburinho e quietude das 

casas, das sonoridades da noite e do dia (PIORSKY, 2020, s/p).

Sonhos são espaços do real, ora envoltos pela concretude, ora pelo 
fantástico, mantendo um movimento oscilante até as fronteiras do impossível. 
Esses meninos e meninas nutridos pela força contida nos mundos sonhados, 
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segundo Piorsky, “têm mais chances de defesas, mais guaritas, contra a 
nefasta meta civilizacional em que vivemos, a infantilização da criança.” 
(PIORSKY, 2020, s/p). 

O “estado de infância”, ao contrário da infantilização19, é composto 
da mesma essência idílica dos sonhos, uma porta de entrada para a alma, e 
as crianças, que sempre habitaram os sonhos, vêm sendo, pouco a pouco, 
privadas do seu convívio.  

Será que estamos a roubar o “estado de infância” de nossas crianças 
forçando-as um “adultecimento”? Renato Noguera considera que esse 
movimento, “o adultecimento”, é próprio de uma cultura ocidentalizada que 
envolve as crianças em processos de amadurecimento e desenvolvimento. 
Será que as crianças estariam ainda conseguindo manter seu “estado de 
infância”, tal como um estado de insubordinação frente a essa necessidade 
desenfreada de amadurecer rapidamente ou já estariam se deixando seduzir 
por uma melhor situação de escolhas em um mundo que baseia suas relações 
pelo desejo e no consumo desmedido?

Essa escrita, portanto, irá nos dizer sobre as inquietações que nos 
atravessaram, desde o momento em que, durante um período de observação 
em uma escola de ensino fundamental, com crianças de 8 a 11 anos, percebemos 
em suas falas o não-lugar para os sonhos. Uma questão nos atravessava: será 
que o espaço do sonho está disponível para todos? Percebemos, convivendo 
com essas crianças, que não. E quando relatam seus sonhos, muitas crianças 
não falam mais das experiências que as atravessam enquanto dormiam e 
brincavam, mas de desejos de consumos motivados por sua inserção, cada 
vez mais precoce, nos espaços tecnológicos.

Porém, devemos apontar que nem tudo tem a ver com desventuras 
nessa temática. Existem espaços ainda resistentes, nos quais os sonhos são 
a prioridade. 

Eu vou contar o meu sonho, mas primeiro quero ouvir o sonho de vocês. O 
que vocês sonharam essa noite? O que vocês acham que é sonhar? Como foi que 

19 A infantilização da criança desconsidera suas escolhas e opiniões, retira a autonomia, 
o exclui de discussões importantes. A criança é entendida como um ser menor, incapaz 
e dependente das decisões do adulto.
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vocês se encontraram nos sonhos?

Maria Muniz (2022), Mestra Mayá, como é conhecida, é uma educadora 
Pataxó Hã hã hãe, que ao entoar seu questionamento falado-cantado, ressoa 
em nossos ouvidos e em nossos corações, nos tomando de assalto e nos 
provocando a desacelerar o tempo e pensar: há quanto tempo não estamos 
nos permitindo sonhar mais?

Ela não está a nos dizer dos flashs nervosos, ansiosos e vazios de sentidos 
que temos vivenciado enquanto descansamos. Mas dos sonhos intensos, 
cheios de encantamentos e significados. E, também, dos desejos reprimidos, 
mesmo que não os queiramos reconhecer conscientemente.

A partir de tudo que temos refletido, ampliada pela provocação feita por 
Mestra Mayá (2022), desejamos dar alguns primeiros passos no sentido de 
uma conversa que ajude a buscar pontos de encontro entre saberes distintos. 
Buscar os pontos de porosidade que possibilitem aos saberes tradicionais e 
aos ocidentalizados articular um pensamento que seja capaz de reivindicar a 
magia que os sonhos proporcionam na infância, associada à sua importância 
para a nossa cognição e equilíbrio dos nossos desejos.

O filósofo Ailton Krenak (2022), da etnia crenaque, reflete que na cultura 
do ocidente o sonho é considerado com muita pouca importância, e que, 
talvez, agora nessa virada para o século XXI, carregado por contradições, essa 
humanidade objetivada consiga abrir trincas na parede de suas percepções 
para tecer um diálogo com o saber dos povos ancestrais e perceber a poesia, 
a sabedoria e todas as revelações que os sonhos trazem para as nossas vidas.

Em A interpretação dos sonhos, Freud (2000) vai nos possibilitar 
pensar sobre a realização disfarçada de um desejo reprimido. Pois o sonho 
possui um conteúdo manifesto que é a experiência consciente durante o 
sono, e ainda um conteúdo latente, considerado inconsciente. Acerca dos 
processos inconscientes, o neurologista e psiquiatra austríaco aponta 
para a importância do recurso de recordar e relatar os sonhos para buscar 
compreender seus sentidos ocultos. Notem os pontos de contato entre sua 
teoria e o saber expresso na fala de Mestra Mayá, quando essa diz, precisamos 
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continuar a sonhar, a contar nossos sonhos para podermos sonhar juntos, 
pois só assim vamos conseguir realizar nossos sonhos.

Em nossa experiência de escuta com as crianças, uma fala se tornava 
recorrente entre elas. A expressão que demonstrava o impeditivo de sonhar. 
“Eu sonho em ser, mas...”, ou ainda, “meu sonho era de ser ....”, vejam a 
presença do verbo no passado, da negação na fala de crianças tão pequenas e 
que deveriam estar sonhando com muita intensidade. Mas, se considerarmos 
a compreensão de Freud (2000) e de Mestra Mayá (2022), os sonhos precisam 
ser recordados, relatados para ganharem potencialidade de vida, para 
saírem do espaço do inconsciente e habitarem o real. Os sonhos têm que ser 
escutados para serem sonhados juntos. As crianças precisam ser educadas a 
caminhar sonhando para que algo aconteça.

Krenak (2022) considera que a hiper iluminação da rotina cotidiana 
afeta a nossa vigília, o nosso sono, a ponto de banir desse lugar a poesia, o 
saber, o conhecimento e todas as revelações que os povos sempre puderam 
receber e sempre puderam acolher nas suas vidas. Em algumas culturas 
tradicionais, o relatar os sonhos se constitui em um guia de rotina, tal como 
se referiu Mestra Mayá.

Durante o sono, Freud (2000) irá nos esclarecer que ocorre o 
enfraquecimento da função repressora, fato que aumenta a possibilidade de 
que as pulsões se manifestem. Apesar das proibições e limitações impostas 
familiar ou socialmente, durante o sono a criança sonha e deseja. Ela produz 
fantasias visuais de seus desejos que podem se tornar negativos, quando 
impedidos ou não escutados pelos outros, afetando o desenvolvimento deste 
indivíduo, inclusive o seu desenvolvimento escolar. Reprimir um desejo 
significa negá-lo, impedindo-o de se tornar consciente. A criança impedida 
de sonhar pode vir a se tornar emocionalmente vulnerável e desenvolver uma 
percepção negativa de tudo à sua volta. 

Mestra Mayá (2022) vai nos possibilitar refletir sobre uma escola que 
também tenha espaço para a escuta dos sonhos das crianças, uma escuta 
sensível, respeitosa e atenciosa para cada um deles. Uma escola que respeite 
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os sonhos das crianças e os torne potencializadores de aprendizagens 
individuais e coletivas.

Com o aumento da demanda por tecnologias que “facilitem” nossas 
vidas, tem aumentado o individualismo e a competição exacerbada, fato 
que agrava quadros de doenças silenciosas, tais como a ansiedade; e as 
crianças não têm escapado desse problema. Talvez, a saída para esse impasse 
contemporâneo esteja na retomada dos sonhos, do tempo para sonhar, do 
companheirismo que necessita o sonhar, da poética que habita a existência 
dos sonhos.
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07. VIOLÊNCIA E INFÂNCIA: UMA REFLEXÃO 
SOBRE A REALIDADE BRASILEIRA A PARTIR 

DO CONTO NEGRINHA

Ivair Fernandes de Amorim20

No meio educacional, observadas as diferentes perspectivas, podemos 
afirmar a existência de um consenso de que é preciso dedicar uma 
atenção especial às crianças e aos seus direitos. Afora as especificidades 
biopsicossociais e filosóficas da infância, precisamos pensar nas condições 
para que essa etapa da vida seja vivida em sua plenitude. Dentre os obstáculos 
a sua plena realização, apresentamos, com local de destaque devido aos 
prejuízos causados, a violência contra as crianças.

Desse modo, este texto intenta realizar um exercício reflexivo que nos 
impulsione a questionar o estado de coisas que constituem o histórico e o 
momento atual de nossas concepções. Em específico, intentamos um esforço 
para desbanalizar as violências cotidianas contra crianças que impedem a 
plenitude da infância.

Para justificar o mote desta discussão, é preciso declarar nossa anuência 
à afirmação de Silvia Werneck que, ao refletir sobre a possibilidade de uma 
crítica social por meio da obra de arte, enfatiza o subsídio oferecido pelo 
contexto para o processo de criação. Afetados pela realidade, os artistas, 
segundo Werneck (2018, s/p), refletem em suas obras sobre diferentes 
questões e “quaisquer que sejam elas, os artistas, sendo um tipo de ‘antena’ 
do mundo real, tendem a estar naturalmente atentos às mesmas. Uma dessas 
questões é o funcionamento da sociedade.”

Dessa forma, temos a compreensão de que uma obra artística, não como 
regra, pode constituir-se como um elemento capaz de síntese e crítica social, 
20Doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar (FCLAr – UNESP 
– SP). Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – Campus Votuporanga – Área: Educação/
Pedagogia.
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realizando a contento retratos das realidades e das contrariedades de uma 
sociedade. Portanto, podem expressar o imaginário social relativo a diversas 
questões.

Werneck (2018) pondera ainda sobre a dinamicidade dos contextos 
sociais e históricos e revela que a capacidade de se modificar é inerente 
aos arranjos da humanidade. As mudanças de valores nas sociedades são 
perceptíveis na reconstrução historiográfica e nos fazem compreender que 
as perspectivas e até mesmo a moralidade não são imutáveis. Nesse sentido, a 
concepção de infância e o tratamento a ela dispensado variam de acordo com 
as condições materiais e históricas de cada época, assim como a moralidade 
acerca do cuidado às crianças é determinada por essas condições.

Dessa maneira, a fim de discutir a negligência com a infância no Brasil, 
partiremos de uma obra literária, o conto Negrinha, de autoria de Monteiro 
Lobato, devido ao fato de que retrata uma época emblemática da história de 
nosso país21, o período subsequente à abolição da escravatura. A narrativa 
apresenta-nos “Negrinha”, menina de sete anos de idade e filha de escrava. 
Ao tornar-se órfã permanece sob os cuidados de Dona Inácia, proprietária de 
sua genitora.

Arriscamo-nos a afirmar que a “patroa”, como se refere o autor em 
vários momentos do texto, poderia atualmente ser denominada como 
“cidadã de bem”: pessoa de muitas posses, portanto, bem-sucedida, bem 
relacionada na sociedade, tendo na religião o suporte principal da sua 
figura pública. Reconhecida como pessoa caridosa, gozava de distinta 
consideração do vigário e julgava-se detentora de lugar certo e garantido 
nos céus. Adiante pontuaremos algumas questões que nos fazem refletir 
sobre as violências em relação à infância no período retratado pelo conto 
e poderíamos ser questionados sobre o paralelo realizado com a pessoa de 
“bem” contemporânea, haja vista que os padrões de moralidade atualmente 
são diversos dos daquela época.

21O conto Pai contra mãe, de autoria de Machado de Assis, traz um relato incomum 
sobre os efeitos da escravidão na vida não somente dos escravos, mas também na vida 
da população livre e pobre da época, que também nos ajuda a pensar questões relativas 
a infância nos primórdios de nosso país.
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O paralelo se justifica pelo fato de que, nos dias de hoje, aqueles que 
adotam tal alcunha, assim como fazia Dona Inácia, preocupam-se em 
demonstrar sua adequação aos padrões vigentes, mas se reservam a pequenas 
(às vezes, até grandes) derivações de violências já abolidas legalmente, como 
afirmações racistas e preconceituosas.

Dona Inácia é descrita no conto como uma mestra na arte de maltratar 
crianças. Tal habilidade era remanescente da época da escravidão, quando, 
como senhora de escravos, era feroz e gostava de afligir seus cativos com 
castigos físicos. Não tendo se habituado à nova realidade (abolição da 
escravatura), a respeitável senhora contenta-se em impingir pequenos 
castigos a Negrinha como um derivativo das crueldades antes praticadas com 
os escravos.

Apresentaremos, a seguir, situações narradas na obra em questão 
que demonstram as violências praticadas contra a criança e que são claros 
impedimentos à experiência da infância.

Logo após nos inteirar da origem de Negrinha (filha de escrava, 
subentende-se amparada pela lei do ventre livre, mas por ficar órfã permanece 
sob a guarda da senhora de sua mãe), o autor relata que o choro de crianças 
causava muita irritação em Dona Inácia, portanto, quando a pequenina 
chorava de fome, sua mãe, desesperada, evadia-se para o fundo do quintal 
desferindo a ela beliscões para que se calasse. Conta ainda, que mesmo tendo 
aprendido a andar, era proibida de fazê-lo para não cometer travessuras e/ou 
estragar as plantas do quintal.

De uma perspectiva interacionista da psicologia da educação, podemos 
aqui apontar duas violências que afetam de forma significativa a experiência 
da primeira infância: a supressão da atividade emotiva e do movimento. Não 
obstante às diferenças teóricas existentes entre as diferentes correntes do 
interacionismo, podemos afirmar que o desenvolvimento infantil se dá por 
meio da interação da criança com seu meio, onde características biológicas e 
sociais se desenvolvem mutuamente em decorrência do inter-relacionamento 
que será efetivado mediante as condições ambientais adequadas. 
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Para citar um exemplo, Dantas (1992), a partir da teoria de Henri 
Wallon, afirma que a manifestação emotiva nos primeiros meses de vida (o 
choro) é a primeira forma de interação social da criança que por não possuir, 
ainda, os meios adequados para se comunicar, expressa suas necessidades 
pela emoção. A pesquisadora aponta ainda que o movimento é a primeira 
expressão do pensamento, o movimentar-se ajuda a criança a interagir com 
o meio e a organizar seus processos mentais. Tal percurso completa-se com 
o ato de andar que libera as mãos para outras interações com o ambiente. 
Dessa forma, impedir uma criança de chorar e de movimentar-se, a partir de 
uma perspectiva walloniana, causaria grandes prejuízos ao desenvolvimento 
infantil.

O conto de Lobato prossegue relatando a prática recorrente de 
agressões físicas. Dona Inácia, por necessitar de derivativos para manifestar 
sua crueldade, endereçava à criança, recorrentemente, cocres e puxões de 
cabelo, mas também violências psicológicas como apelidar a menina de 
“Pestinha, diabo, coruja, barata descascada, bruxa, pata-choca, pinto gorado, 
mosca-morta, sujeira, bisca, trapo, cachorrinha, coisa ruim, lixo [...]. Tempo 
houve em que foi a bubônica.” (LOBATO, 2000, p.79). Ao ser tornada a 
personificação da peste, Negrinha gostou do nome e, por perceberem isso, foi 
privada desse último apelido que lhe causava certa satisfação.

Fato interessante é que os demais integrantes da residência de Dona 
Inácia (os criados) também se habituaram com tais práticas ora sob o pretexto 
de disciplinar a criança ora por zombaria.

Longo (2005, p.104) discorre sobre a punição corporal doméstica e a 
caracteriza como um traço próprio da sociabilidade da família que permanece 
através do tempo. O autor acentua que “A pedagogia despótica familiar 
interessa a uma sociedade e a um Estado autoritários, uma vez que produz 
cidadãos acríticos e subservientes, tutelados[...]”. Tal afirmação corrobora 
a verossimilhança do texto literário, pois uma sociedade escravagista, sem 
dúvida alguma, visa à tutela e à subserviência, característica que, segundo 
a narrativa de Lobato, permanece nos tempos que sucedem a abolição da 
escravidão.
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Não adentraremos em toda a celeuma inerente à “pedagogia do tapa” 
descrita por Longo (2005), mas ratificamos o alerta do autor de que é preciso 
um novo paradigma para educação da infância que prime pela compreensão 
de sua complexidade por meio de processos afetivos e pelo reconhecimento 
da criança como um sujeito de direitos.

Cabe ressaltar que os castigos físicos, na atual manifestação da punição 
corporal doméstica, apresentam-se mitigados. Na realidade descrita 
ficcionalmente por Lobato, os castigos eram mais violentos, sendo que Dona 
Inácia, em certa ocasião para disciplinar Negrinha e ensiná-la que não se deve 
ofender os mais velhos, coloca um ovo fervente na boca da criança. Embora 
a senhora se vangloriasse de ser caridosa por manter sob seus cuidados uma 
órfã rebelde e indisciplinada, na realidade totalmente submissa, o verdadeiro 
motivo da benevolência era mantê-la por perto para extravasar seu sadismo.

Outra violência sofrida pela personagem principal de nossa história é 
a proibição de brincar. Esse impedimento está apresentado desde o início, 
mas torna-se evidente na narrativa com a chegada em “certo dezembro” 
– em alusão às férias escolares – das sobrinhas de Dona Inácia. Quando 
Negrinha vê as sobrinhas chegarem com alguma algazarra, rindo, pulando, 
felizes, esteve certa de que veria sua patroa irromper contra elas furiosa. Ao 
ver procedimento diverso, a pobre menina animou-se e foi juntar-se a elas. 
No entanto, Inácia, como era seu procedimento costumeiro, a interpelou 
rudemente com aquele jargão típico dos que se acham superiores: “Já para o 
seu lugar pestinha! Não se enxerga?” (LOBATO, 2000, p.81).

Não há como mensurar as dores sofridas por Negrinha, mas o autor 
faz questão de demarcar como essa nova dor dilacerou-a. “Com lágrimas 
dolorosas, menos de dor física que de angústia moral – sofrimento novo que 
se vinha acrescer aos já conhecidos – a criança encorujou-se no cantinho de 
sempre.” (LOBATO, 2000, p.81).

Cordazzo e Vieira (2007) alertam-nos, a partir de um ponto de vista 
sócio-histórico, que o brincar é a atividade predominante da infância, o que 
nos leva a entender que proibir a brincadeira é o mesmo que proibir de ser 
criança. Ao resgatarem os pressupostos vigotiskianos, os pesquisadores 
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acentuam a importância da interação social para o desenvolvimento infantil 
e apontam a brincadeira como atividade capaz não somente de causar prazer, 
mas também de estimular, sem intencionalidade, uma variedade de aspectos 
relacionados ao desenvolvimento individual e social da criança, assim como 
do desenvolvimento emocional e da personalidade.

Ainda da cena do encontro com as sobrinhas de Inácia, vemos outra 
peculiaridade de nossa personagem. Ao ser indagada pelas outras meninas 
sobre qual era seu nome, ela simplesmente responde: “- Negrinha!” Foi-lhe 
negado, portanto, a possibilidade de registro civil. Negrinha não tinha nome, 
quando não era tratada por um dos apelidos pejorativos, era tratada apenas 
pela alcunha racista. 

Hoje, passados setenta anos da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, compreendemos que o registro civil de pessoas naturais é um 
direito fundamental. Caltram (2010, p. 32) afirma: “Nome é elemento 
individualizador que identifica a pessoa. Individualiza a pessoa durante a 
vida e após sua morte, indicando procedência familiar.” 

Mesmo que seja argumentado que há época que se passa a narrativa 
não seria possível afirmar o direito ao registro civil como fundamental, 
não podemos negar que já naquele contexto o aspecto individualizador e o 
indicativo de procedência estão presentes. A violência sofrida por Negrinha 
nesse caso é a indigência. Os corolários dessa violência assim como da 
anterior, se não físicos, são profundamente dolorosos porque a ferem 
moralmente. A indigência é a materialização da arrogância da elite que 
pergunta “Quem você pensa que é?” “Quem é o indigente?” “Que lugar ocupa 
esse indivíduo?” A resposta esperada pelos que fazem a pergunta capciosa e 
arrogante é: Ninguém! A indigência nega ao indivíduo sua filiação, sua origem 
e sua própria existência digna. É o lugar do não ser.

Em breve momento do conto em questão, Inácia amolece ao ver a 
alegria zombeteira de suas sobrinhas diante da incipiência de Negrinha ao 
ver brinquedos corriqueiros, como a pequena boneca loura que a fascinou. 
O amortecimento do ânimo da patroa fez com que pela primeira vez aquela 
que até o momento só havia conhecido o desprazer pudesse brincar com as 
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visitantes. Tudo indica que a experiência da brincadeira representa o clímax 
da história e da existência da infeliz. 

Negrinha que nunca tinha visto um brinquedo na vida, admirou-se com 
os trazidos pelas sobrinhas de Inácia e no ímpeto da novidade foi ter com as 
meninas. Quando sua patroa chegou, a menina foi surpreendida pela súbita 
benevolência que lhe permitiu brincar com as crianças. É nesse momento que 
se sente gente pela primeira vez.

Negrinha, coisa humana, percebeu nesse dia da boneca que 

tinha alma. Divina eclosão! Surpresa maravilhosa do mundo 

que trazia em si e que desabrochava, afinal, como fulgurante 

flor de luz. Sentiu-se elevada à altura de ente humano. Cessara 

de ser coisa – e doravante ser-lhe-ia impossível viver a vida de 

coisa. Se não era coisa! Se sentia! Se vibrava! (LOBATO, 2000, 

p.83).

Em vários momentos da narrativa de Lobato, está presente a visão 
tradicional de infância “histórica e socialmente vinculada à ideia de carência, 
falta, incompletude.” (LEAL, 2004, p. 20). Essa visão parte da ideia da 
incompletude infantil e da suposição de que o universo adulto por meio da 
educação e do controle pode completar o que falta à criança. Nessa perspectiva, 
as crianças são seres incapazes e frágeis e o controle adulto exercido por uma 
educação controladora e disciplinar serve antes à submissão infantil do que 
ao cuidado.

Porém, o trecho, acima, em que Negrinha se percebe como pessoa, como 
ser sensível e como uma potência, afinal podia vibrar (abalar, ser abalada, 
estremecer etc.), indica uma outra concepção de infância. Essa passagem em 
que nossa personagem se ilumina remete-nos à compreensão, conforme nos 
aponta Larrosa (2003), da infância como um outro.

Conceber a infância como um outro é fugir da concepção tradicional que 
captura e totaliza aspectos da etapa inicial de nossa existência. É reconhecer 
toda a potencialidade dessa etapa da vida, é reconhecer a impossibilidade 
do mundo adulto de captar todas as possibilidades que a infância comporta. 
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Larrosa (2003) assevera que, desse ponto de vista, a criança é algo totalmente 
novo, um verdadeiro início que não pode ser antecipável. Isso incomoda o 
mundo adulto porque abala sua solidez.

A concepção tradicional tem uma visão cronológica da infância e 
compreendê-la como um outro ultrapassa essa dimensão de tempo e 
adentra em outra dimensão denominada aiônica. A análise do radical que 
forma a palavra cronologia remete-nos para sua origem grega. No entanto, 
Kohan (2004, p.54) adverte-nos que chrónos não era a única palavra que os 
gregos utilizam para se referir ao tempo. As outras duas eram kairós e aión. 
Enquanto kairós se refere à “ ‘medida’, ‘proporção’, e, em relação com  o  
tempo,  ‘momento crítico’,  ‘temporada’,  oportunidade [...]” a palavra aión se 
refere à “intensidade  do  tempo  na  vida  humana,  um  destino,  uma duração, 
uma temporalidade não numerável nem sucessiva, intensiva[...]”.

Parece-nos que é justamente essa intensidade que o brincar resgata em 
Negrinha, essa dimensão aiônica de sua infância. Porém, como a experiência 
foi momentânea, essa intensidade despertou na menina a consciência de que 
as violências que sofria diariamente subtraiam de si sua humanidade. Tal foi 
essa consciência que a menina adoeceu de tristeza e morreu em um dos cantos 
da casa num devaneio que misturava sonho e realidade. Morta, foi para a vala 
comum e “a terra papou com indiferença aquela carnezinha de terceira – uma 
miséria, trinta quilos mal pesados...” (LOBATO, 2000, p.84).

Para completar a tragédia, o autor relata que apenas duas lembranças 
ficaram de Negrinha, uma da parte de Dona Inácia que sentia falta dos cocres 
e outra por parte das duas sobrinhas que se lembravam da bobinha que nunca 
tinha visto boneca.

Embora possamos depreender da leitura do conto que a morte de 
Negrinha não foi simbólica, que de fato ela morreu de tristeza com a 
consciência que lhe aflorou, podemos dizer que uma criança que sofra tantas 
violências quanto as relatadas na história, mesmo que sobreviva, terá algo 
morto dentro de si. Não terá desfrutado com toda intensidade criativa as 
possibilidades da infância.
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Como já dissemos, nossa reflexão até o momento pautou-se em uma 
obra ficcional por acreditarmos no potencial da arte em ilustrar e denunciar 
um estado de coisas em seu contexto social. Desse modo, a situação narrada 
demonstra a complexidade da situação vivida no período subsequente à 
abolição da escravatura e igualmente das concepções acerca do que é ser 
criança e da forma como educá-las.

O contexto ilustrado, por essa obra literária, revela que, em nosso 
país, o controle disciplinar e a aceitação de punição corporal são elementos 
constitutivos da concepção construída sobre a infância, assim como dos 
preceitos que embasam as ações educativas.

Estamos cônscios que o conto revela uma realidade pretérita, no 
entanto, não podemos nos esquecer que é esse passado que nos constituiu 
como nação. É preciso rememorar nossas origens para melhor entender 
nossa contemporaneidade. Diante disso nos perguntamos: Quais violências 
impedem a infância das crianças marginalizadas em nossa atualidade?

Tal questão careceria de uma pesquisa mais atenta e acurada que 
possibilitasse entender a problemática proposta em toda sua complexidade, 
no entanto, nos limitaremos nesse texto a apontar alguns dados demográficos 
que apresentam índices das violências sofridas por nossas crianças. Para 
tanto, nos basearemos nas informações publicadas pelo Fundo das Nações 
Unidas para Infância (UNICEF)22.

A utilização dos dados fornecidos por esse organismo multilateral 
se deve ao fato de que as informações fornecidas pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística são disponibilizadas de forma desconexa e sem 
compilação, o que dificultaria o objetivo desse texto de apresentar dados 
iniciais que motivem uma reflexão. No entanto, estamos conscientes dos 
vieses que a compilação realizada pela UNICEF comporta e das várias 
nuances e interesses presentes nessa iniciativa que nem sempre primam para 
resolução das demandas da comunidade nacional.

Para iniciarmos, uma informação importante é a de que da população 
brasileira, estimada em cerca de 210,1 milhões de pessoas, 53.759.457 têm 
22Informações disponíveis em 30/08/2022 em: https://www.unicef.org/brazil/
situacao-das-criancas-e-dos-adolescentes-no-brasil 

https://www.unicef.org/brazil/situacao-das-criancas-e-dos-adolescentes-no-brasil
https://www.unicef.org/brazil/situacao-das-criancas-e-dos-adolescentes-no-brasil
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menos de 18 anos de idade. O que indica que quase um quarto da população é 
composta por crianças e adolescentes.

Embora a UNICEF aponte que os índices relativos à infância tenham 
melhorado nos últimos anos, ainda temos questões problemáticas. A primeira 
questão refere-se à mortalidade infantil e à desnutrição. Especificamente em 
relação à mortalidade infantil, após um período de declínio, em 2016, o número 
volta a crescer e declina novamente nos anos subsequentes, registrando-se, 
em 2018, 13,1 mortes para cada 1.000 nascidos. Paralelamente à análise da 
mortalidade infantil, constata-se uma queda na cobertura vacinal que no 
caso da poliomielite, por exemplo, caiu de 98,29% para 79,42% no período 
compreendido entre os anos de 2015 e 2018.

As violências que produzem a mortalidade infantil estão, geralmente, 
ligadas à desigualdade social. O capitalismo é em si violento, pois pauta-se 
na desigualdade de classes e na apropriação desigual do capital desvinculada 
do trabalho humano. Essa violência se materializa na falta de acesso à 
alimentação, ao saneamento básico, aos serviços de saúde e tantas outras 
questões que dentre seus numerosos efeitos nefastos podem causar a morte 
de crianças nos primeiros meses ou anos de vida. Já a questão da vacinação 
é claramente ligada a um tipo de agressão que recentemente tem se tornado 
recorrente: a desinformação.

No tocante à questão da desnutrição, realidade que demonstra uma 
violência explicita contra a dignidade humana, a criança desnutrida o é por 
não ter acesso aos alimentos necessários para subsistir. Cabe ressaltar que 
tal questão é contemplada pela Declaração Universal dos Direitos do Homem 
que prevê em seu artigo XXV que todo ser humano tem direito a um padrão 
de vida que lhe assegura saúde, bem-estar, alimentação, habitação, vestuário, 
habitação, cuidados médicos e serviços sociais indispensáveis, garantindo à 
maternidade e à infância cuidados especiais.

Retornando, pois, aos dados de desnutrição, temos uma redução de 
19,6% em 1990 para 7% em 2006. Porém, no ano de 2018, foram registrados 
altos índices de desnutrição crônica em grupos indígenas, quilombolas 
e ribeirinhos, chegando a 79,8% das crianças menores de 5 anos da etnia 
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Ianomâmi. Isso revela a vulnerabilidade desses grupos historicamente 
marginalizados.

Situação semelhante é constatada no quesito de acesso à escola. A 
maioria dos 1,5 milhões de crianças fora da escola em 2019 é residente em 
comunidades indígenas e quilombolas, são os pobres e negros.

A UNICEF alerta ainda para o descompasso idade/série das crianças que 
têm acesso à escola. Os mais pobres chegam a essa instituição sem contato 
prévio com os códigos acadêmicos e a defasagem de capital cultural quase 
sempre implica na reprovação. Nesse cenário, a violência contra infância se 
traduz no fato de que um número significativo de crianças é abandonado na 
progressão escolar, sendo retido, ou avançando sem atingir os objetivos de 
aprendizagem, acentuando ainda mais o déficit cultural.

Por fim, esse braço da ONU dedicado às questões da infância elege como 
a “mais trágica violação dos direitos” das crianças a questão do homicídio de 
adolescentes no Brasil e estima que a cada hora um jovem entre 10 e 19 anos 
de idade é assassinado no país e, com base em dados do DATASUS, afirma que 
são quase todos meninos, negros, moradores de favela.

A partir dessa última informação, somos levados a pensar sobre as 
violências contra a infância que podem ser constatadas por meio de registro 
de boletim de ocorrência policial. A esse respeito, o levantamento realizado 
pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no período compreendido entre 
os anos de 2019 e 202123, é bastante esclarecedor. Com base em dados de 
12 unidades da federação, o levantamento estima que ocorrem por dia, no 
Brasil, 136,8 casos de violação dos direitos das crianças. Os crimes cometidos 
contra vítimas com idade entre 0 e 17 anos são: maus tratos, lesão corporal 
dolosa em contexto de violência doméstica, exploração sexual, estupro 
(inclui estupro de vulnerável) e mortes violentas intencionais (homicídios 
dolosos, feminicídios, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e mortes 
decorrentes de intervenção policial).

Desses crimes, o com maior incidência é o de estupro que atinge 
predominantemente meninas entre 0 e 14 anos. Na sequência, com maiores 
23Informações disponíveis 30/08/2022 em: https://forumseguranca.org.br/wp-
content/uploads/2021/12/violencia-contra-criancas-e-adolescentes-2019-2021.pdf 

https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2021/12/violencia-contra-criancas-e-adolescentes-2019-2021.pdf
https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2021/12/violencia-contra-criancas-e-adolescentes-2019-2021.pdf
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números de ocorrência, estão os crimes de maus tratos e de lesão corporal 
dolosa em contexto de violência doméstica. É importante ressaltar que no 
caso de lesão corporal é constatada também a desigualdade de gênero, sendo 
as meninas o maior número de vítimas. Já no caso de maus tratos não há 
diferença significativa entre os gêneros.

No caso de morte violenta intencional a situação é reversa e o maior 
número de afetados são meninos entre 15 e 17 anos. Corroborando a informação 
apresentada pela UNICEF, o levantamento do Fórum de Segurança também 
constata a predominância da ocorrência desse tipo de crime entre jovens 
negros das periferias, o que a nosso ver denota indícios de uma forte ligação 
dessa realidade com o tráfico de drogas nas favelas brasileiras.

Diversos outros dados sobre violências que interrompem e prejudicam 
a plenitude da vivência da infância poderiam ser aqui demonstrados, mas 
acreditamos que já temos o suficiente para finalizar o exercício de reflexão 
a que nos propusemos. Em primeiro lugar, podemos concluir que nossa 
origem, como nação, nos remete a uma realidade desigual e injusta que, 
baseada numa estrutura escravagista, marginalizou e vitimizou milhares de 
crianças negras (conforme ilustrado pelo conto Negrinha tomado como mote 
inicial da nossa reflexão) mas, também as indígenas e as pobres. Tal origem 
nos remete a uma moralidade permissiva que chegou às terras brasileiras via 
colonização, instaurando um modelo agrário-exportador-dependente que 
desenvolvido em torno de figuras autoritárias e despóticas, como os senhores 
de engenho, instaurou uma sociedade violenta, injusta e desigual.

Em seguida, vemos que embora a moralidade vigente em nossa 
atualidade seja outra, culminando inclusive em quadro normativo diverso 
e mais desenvolvido, as violências contra a infância permanecem e atingem 
predominante as crianças pobres, negras, indígenas e do sexo feminino. 
Muitas Negrinhas, ainda hoje, são vítimas em lares e instituições em nosso 
país.

Pensar a experiência da infância em sua plenitude por meio da promoção 
de toda sua intensidade exige de nós consciência dessa triste realidade e nos 
obriga, dentro dos meios cabíveis e legais, a contribuir com a superação desse 
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estado de coisas. Nesse intento, esta reflexão almeja inserir-se no conjunto 
de exercícios reflexivos que visam trazer à consciência o contexto, ainda 
presente, de violências contra a infância.
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08. A PALAVRA EM DESORDEM: POR 
UMA POÉTICA DO PENSAMENTO 

INFANTIL

Lígia Almeida Durante Correa dos Reis24

O rio que constrói os meus segredos

às vezes quase seca e sinto medo

às vezes se desmente. Não me escuto.

O rio que se cumpre no meu peito

às vezes cala e apenas se entrega

às vezes não faz nada e me confunde

ou me faz enfrentar o que serei. (MORAIS, 1976, p. 28).

Falar o que se pensa ou pensar o que se fala?

Desde 1998 o GEPFC - Grupo de Estudos e Pesquisas em Filosofia para/
com Crianças desenvolve atividades com adultos e crianças que ocupam os 
mais diversos papéis sociais - estudantes, professores, filhas e filhos, mães 
e pais. Durante esses mais de vinte anos que venho compondo o grupo e 
trabalhando com a Educação Básica é muito comum, e muito mesmo, ouvir 

24Pós-doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar (FCLAr – 
UNESP – SP). Supervisora de Ensino no Município de São Carlos-SP.
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de educadores e outros adultos que convivem com crianças pequenas que 
observar crianças da Educação Infantil interagindo entre si sem a intervenção 
do adulto é muito engraçado.

A graça que estaria imanente em tal observação refere-se às conversas 
que as crianças desenvolvem entre si. Quando isso acontece, quando brincam 
livremente com brinquedos e outras crianças, é possível observar que iniciam 
um jogo simbólico e que os papéis atribuídos a si e aos objetos é que interagem. 
Não raro, se observa que em uma mesma brincadeira duas crianças podem 
estar uma ao lado da outra, com brinquedos que interajam, mas falando 
coisas totalmente distintas, sendo impossível ao observador constatar que 
haja formalmente um diálogo acontecendo ali ou que até mesmo as palavras 
de uma das crianças não possua um encadeamento lógico.

O que de fato acontece numa situação dessa? As crianças não 
aprenderam ainda a falar corretamente ou há um não desenvolvimento ideal 
do pensamento? Ou será, ainda, uma dificuldade de interação social?

A psicologia há tempos estuda as relações entre linguagem e pensamento, 
ora se pautando em suas matrizes biológicas, ora em suas matrizes sociais e, 
ainda, algumas vezes em ambas.

Vygotsky, em seu livro “Pensamento e Linguagem” (s/d), demonstra 
que ao longo da história a psicologia vem tentando entender a relação entre 
a linguagem e o pensamento, seja tentando compreender os processos 
psíquicos isoladamente, ou seja tentando compreender as funções com base 
em relações invariáveis.

Um relance sobre os resultados de anteriores investigações do 

pensamento e da linguagem mostrará que todas as teorias 

existentes desde a antigüidade até aos nossos dias, cobrem todo 

o leque que vai da identificação, da fusão entre o pensamento e 

o discurso num dos extremos, a uma quase metafísica separação 

e segregação de ambos, no outro. Quer sejam expressão de 

um destes extremos na sua forma pura, quer os combinem, 

quer dizer, quer tomem uma posição intermédia, sem nunca 
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abandonarem, contudo, o eixo que une os dois pólos, todas as 

várias teorias do pensamento e da linguagem permanecem 

dentro deste círculo limitativo. (VYGOTSKY, s/d, p.8).

Para este teórico a criança já nasce inserida em um meio social, que é a 
própria família, e com este meio começa a se relacionar por meio da linguagem 
imediata. Linguagem, neste sentido, não é somente o uso da língua vernácula, 
mas sim todas as maneiras encontradas pela criança e reconhecidas por outros 
membros da família como forma de expressar seus desejos e sentimentos. 
Linguagem é, portanto, a expressão do nosso ser manifestada de diferentes 
maneiras, incluindo a comunicação emocional direta: um olhar, uma música, 
um gesto, um balbucio, uma pintura, um choro, um suspiro.

Na superação do círculo limitativo citado anteriormente, Vygotsky 
propõe compreender a inter-relação do pensamento e da linguagem a partir 
daquilo que possibilita a união de tais categorias: o significado. 

Neste sentido, fazendo referência a Aristóteles é que Larossa afirma que

O homem é um vivente com palavra. E isto não significa que 

o homem tenha a palavra ou a linguagem como uma coisa, 

ou uma faculdade, ou uma ferramenta, mas que o homem é 

palavra, que o homem é enquanto palavra, que todo humano 

tem a ver com a palavra, se dá em palavra, está tecido de 

palavras, que o modo de viver próprio desse vivente, que é o 

homem, se dá na palavra e como palavra (LAROSSA, 2002, 

p.21).

É a partir da compreensão das palavras que lhe são dirigidas por meio 
da associação às experiências prévias que a criança compreende o significado 
do que foi dito e estabelece/cria um conceito que será relacionado a outras 
experiências e a outras linguagens formando novos significados e conceitos. 
Desta forma, o pensamento e a linguagem se inter-relacionam mediados 
pela socialização. É somente na interação com o outro e com a cultura que a 
linguagem e o pensamento, unidos, proporcionam novos significados.
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Um exemplo que ilustra de maneira bastante apropriada a inter-relação 
entre pensamento e linguagem a partir do significado que é construído e 
mediado a partir das interações sociais é a história escrita por Ruth Rocha e 
direcionada ao público infantil, intitulada “Marcelo, Marmelo, Martelo” que 
foi publicada em livro homônimo.

Este livro conta a história de um menino que fazia muitas perguntas, 
sobre tudo e para todos. Certa vez, questionou seu pai sobre o nome das 
coisas, suas origens e os motivos pelos quais as palavras que nomeiam são 
umas e não outras. Não satisfeito com as explicações que recebe, o garoto 
decide criar uma nova linguagem escolhendo palavras ou expressões que 
para ele faziam mais sentido e que possuíssem uma melhor significação em 
relação às coisas que nomeava. 

O problema com a criação de novos nomes de acordo com o que 
significado que tinha para Marcelo, exclusivamente, criou uma série de 
acidentes, incluindo um incêndio, justamente porque as demais pessoas 
não conseguiam compreender o sentido da fala. As palavras, mesmo que 
conhecidas de todos, não possuíam um significado culturalmente construído e 
socialmente aceito, impossibilitando, portanto, que ocorresse a comunicação.

Larossa (2002), se propõe a pensar a educação a partir do par 
experiência/sentido. Embora parta de concepção teórica tão distinta de 
Vygotsky, Larossa entende que a experiência, ou aquilo que nos atravessa, é o 
que possibilita a compreensão do mundo e o desenvolvimento da linguagem 
e do pensamento.

Pensando assim, afirmamos que o homem é um ser de símbolos e são 
estes símbolos/palavras que possibilitam que nos desprendamos de nosso 
corpo enquanto indivíduos e sejamos capazes de voltar nossa atenção e nosso 
olhar para a humanidade (nós mesmos) de maneira reflexiva.

Experiência e Pensamento-Palavra

Se concordamos que as experiências articuladas à linguagem e aos 
significados produzem pensamento e conceitos, é necessário que definamos 
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bem o que estamos dizendo ao nos referirmos à própria experiência e como 
esta, expressa em linguagem, pode proporcionar outras experiências, outras 
palavras e outros pensamentos.

Como definido por Larossa (2002), experiência é aquilo que nos 
atravessa, e que ao nos atravessar cria novos sentidos/significados. A 
experiência, assim, passa a compor a existência do ser no próprio ser. É o 
acontecimento que altera uma pessoa justamente por agregar a ela tais novos 
sentidos e significados.

Ao referir -se às definições de experiência trazida em outros idiomas e 
por outros pensadores, Larossa traz uma definição de Heidegger que elucida 
o conceito da forma como é entendido aqui neste texto. A saber:

[...] fazer uma experiência com algo significa que algo nos 

acontece, nos alcança; que se apodera de nós, que nos tomba e 

nos transforma. Quando falamos em “fazer” uma experiência, 

isso não significa precisamente que nós a façamos acontecer, 

“fazer” significa aqui: sofrer, padecer, tomar o que nos alcança 

receptivamente, aceitar, à medida que nos submetemos a 

algo. Fazer uma experiência quer dizer, portanto, deixar-nos 

abordar em nós próprios pelo que nos interpela, entrando e 

submetendo-nos a isso. Podemos ser assim transformados por 

tais experiências, de um dia para o outro ou no transcurso do 

tempo. (LAROSSA, 2002, p. 25).

Então, é totalmente compreensível que o Marcelo, da história de Ruth 
Rocha, desejasse renomear tudo o que para ele não fazia sentido. Suas 
experiências e os conceitos internalizados por meio da associação daquelas 
e da linguagem não conseguiam atribuir significados que lhe parecessem 
aceitáveis.

O dia, para ele, tinha um símbolo predominante que era o sol, então 
nomeava de solário; cadeira era uma palavra totalmente vazia e insignificante, 
o foco de sentido estava na ação do corpo em relação ao objeto, por isso 
nomeava de sentador.
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Essa preocupação, esse interesse pela origem das palavras, justamente 
por não associar à experiência própria, não é um privilégio somente do 
personagem Marcelo. A humanidade possui essa necessidade; para supri-la 
nos dedicamos à pesquisa e estudo, desenvolvendo a etimologia.

Contudo, conforme demonstrado no início deste texto, para haver 
linguagem comunicável é preciso que as experiências individuais sejam 
associadas às palavras coletivas, por isso algumas palavras podem parecer a 
uns e outros sem sentido; por isso alguns conceitos, para uns e outros, podem 
ser tão incompreensíveis - porque dependem de suas próprias experiências.

Sobre isso, Vygotsky afirma que

[...] o mundo da experiência tem que ser extremamente 

simplificado e generalizado antes de poder ser traduzido em 

símbolos. Só desta forma se torna possível a comunicação, 

pois a experiência pessoal habita exclusivamente a própria 

consciência do indivíduo e não é transmissível, estritamente 

falando. (VYGOTSKY, s/d, p.11).

Assim, se o pensamento e a linguagem possuem uma mesma inter-
relação mediada pelo significado, que só é alcançado por se estabelecer uma 
nova relação com a experiência e a comunicação, podemos afirmar que o 
empobrecimento da experiência comunicável, conforme Benjamin (1994), 
empobrece também o significado, a linguagem e o pensamento-palavra.

No texto “Experiência e Pobreza”, Walter Benjamin (1994) defende a tese 
de que a experiência (Erfahrung) era possível porque podia ser narrada e, de 
certa forma, transmitida. Isso não significa que a experiência narrada possa 
ser revivida, mas que ao entrar em contato com sua narrativa, uma experiência 
é inaugurada de tal forma que há um atravessamento em si. Uma experiência 
é expressa em narrativa e tal narrativa proporciona uma experiência com ela 
mesma e, indiretamente, com a experiência que proporcionou a narrativa. 
Essa experiência, então, é comum ao narrador e ao ouvinte.

Com o advento da sociedade capitalista e sua organização dos meios 
de produção em massa não há condições para a narrativa construída e 
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dirigida para a comunidade, para a experiência comunicável; o excesso de 
informação, a falta de tempo, o excesso de opiniões e de trabalho (LAROSSA, 
2002) impossibilitam a narrativa e individualiza a experiência.

É fácil trocar as palavras, 

Difícil é interpretar os silêncios! 

É fácil caminhar lado a lado, 

Difícil é saber como se encontrar! 

É fácil beijar o rosto, 

Difícil é chegar ao coração! 

É fácil apertar as mãos, 

Difícil é reter o calor! 

É fácil sentir o amor, 

Difícil é conter sua torrente! 

Como é por dentro outra pessoa? 

Quem é que o saberá sonhar? 

A alma de outrem é outro universo 

Com que não há comunicação possível, 

Com que não há verdadeiro entendimento. 

Nada sabemos da alma 

Senão da nossa; 
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As dos outros são olhares, 

São gestos, são palavras, 

Com a suposição 

De qualquer semelhança no fundo.

(PESSOA, 2017, p.1).

Desta forma, a experiência que possibilitaria a significação e o 
pensamento-palavra vai sendo substituída pela experiência individualizada e 
contribuindo para o desaparecimento da memória e palavra comuns.

Assim como Marcelo Marmelo Martelo, nós (pessoas da 
contemporaneidade) começamos a ter dificuldades em nos fazermos 
entender, pois as palavras comuns não são encontradas, estão perdidas. É 
fruto da individualização da experiência o seu próprio empobrecimento e a 
construção da infelicidade.

Em minha tese de doutoramento argumento que

A produção da infelicidade, portanto, implica em tornar a 

experiência não realizável, ou atribui-se o nome de experiência 

à situações elaboradas, controladas e intencionais a que se 

submetem outras pessoas, ou seja; a definição de experimento 

passa a ser aplicada à palavra experiência e por adulterar o 

conceito, ela já não é possível. Isso porque o simples fato de 

utilizar uma palavra alterando seu significado, altera também 

a forma como vivemos, nos portamos e concebemos as coisas, 

já que “as palavras produzem sentido, criam realidades e, às 

vezes, funcionam como potentes mecanismos de subjetivação.” 

(LARROSA, 2002, p. 21-22). Esse efeito nefasto não é impresso 

somente à infância. Estamos, todos, sujeitos e somos o alvo 

de tal pauperização (tanto do conceito quanto da própria 

experiência em si). (REIS, 2016, p. 68).
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Mesmo desaparecendo a experiência conforme concebida por Benjamin, 
mesmo nossas experiências atuais estando cada vez mais empobrecidas e 
individualizadas, há um tipo de experiência, na concepção de aquilo que 
nos atravessa. Benjamin propunha a construção de uma nova narrativa que 
pudesse reinaugurar a experiência Erfahrung. Acredito que os estudiosos, 
filósofos e educadores contemporâneos que se dedicam às infâncias e ao 
pensamento, assim como nós, membros do GEPFC, temos buscado analisar 
nossa realidade conversando com as narrativas anteriores à nossa época na 
tentativa de construir essa nova possiblidade.

O pensamento só é possível a partir de uma vida vivida, e essa vida não 
é esgotada na reflexão sobre si ou na ausência de comunicação sobre ela. A 
palavra também não traduz exatamente a experiência. Como a citação anterior 
de Vygotsky, o mundo da experiência é reduzido para que seja conceitualmente 
comunicável. Muitas dúvidas e questionamentos surgem em todas as pessoas 
e o desejo de comunicação e de encontrar a palavra (símbolo) que conceitua 
a experiência e possa ser narrada, também. Continuamos buscando a palavra 
que traduza perfeitamente a profundeza de nossa existência.

Certa palavra dorme na sombra

de um livro raro.

Como desencantá-la?

É a senha da vida

a senha do mundo.

Vou procurá-la.

Vou procurá-la a vida inteira

no mundo todo.
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Se tarda o encontro, se não a encontro,

não desanimo,

procuro sempre.

Procuro sempre, e minha procura

ficará sendo

minha palavra. 

(ANDRADE, 2006, p. 854). 

Quando as palavras não dão conta

A ausência da palavra, a impossibilidade da narrativa, da tradição oral 
como comunicadora de experiências comunitárias nem sempre são encaradas 
como algo negativo por alguns estudiosos da educação e das infâncias.

Rossetti-Ferreira(2009), por exemplo, na obra “Os fazeres na Educação 
Infantil”,  defende que a capacidade simbólica, própria dos humanos, por 
possuir diversificadas formas, fragmentou a apreensão direta das coisas, das 
pessoas e das relações (que se daria pela percepção sensório-motora) e coloca 
os sentidos à deriva quando as relações sociais são mediadas pelo simbólico. 
A simbolização das coisas para universalização da compreensão acaba sendo 
uma forma de dominação exercida pelo simbólico e pela linguagem sobre a 
experiência advinda da sensorialidade.

Um pedaço de pau pode tornar-se uma boneca ou uma 

espingarda; um aro de metal pode simbolizar uma relação 

com o outro, um contrato de casamento; um rabisco em um 

papel pode conter uma mensagem extremamente importante. 

O próprio sujeito pode desdobrar-se em vários outros, fato 
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observado corriqueiramente no jogo de papéis de crianças de 

3-4 anos e atingindo níveis incríveis em casos como o do poeta 

Fernando Pessoa, com seus vários heterônimos. (ROSSETTI-

FERREIRA, 2009, p.40).

Para essa autora, a linguagem e o simbólico podem nos escravizar, 
aprisionando-nos a uma rede de significações que nos obriga a recortar tudo: 
o mundo, as coisas, os outros e a nós mesmos para que caibam e caibamos 
num tipo de experiência que é transmitida pela linguagem comunitária. Desta 
forma, se constitui uma espécie de moral, de regras de conduta, de limitação 
das coisas inteligíveis. Com esse aprisionamento a criança aprende que um 
pedaço de pau não é uma boneca, mas sim só um pedaço de pau, um círculo 
de arame é só um círculo de arame e sua identidade deve ser constituída a 
partir da realidade próxima a que está imersa, sua família, seu círculo social e 
a cultura de sua comunidade.

 [...] propomos que o virar gente, tornar-se uma pessoa 

humana, é marcado pela imersão permanente do homem 

em um mundo simbólico e em um processo social contínuo 

e compulsivo de dar e criar sentidos. Nas interações com 

os outros e com o mundo, em um determinado momento e 

contexto sócio-histórico, o homem/a mulher constrói seus 

significados, suas relações e a si próprio(a) enquanto sujeito. 

Suas relações e seu acesso ao mundo são, pois, interceptados 

pelo outro da linguagem, imerso[sic] que estão em sua rede de 

significações.  É a partir desta rede que os captura, que os outros 

interpretam a criança desde antes do nascimento, atribuem-

lhe determinados papéis, tem para com ela determinadas 

expectativas, constroem para ela determinados contextos de 

desenvolvimento. Dessa maneira a constituem para o mundo, 

assim como constituem o mundo para ela. Essa criança, e mais 

tarde este adulto, inserido nos mais diferentes ambientes, 

através da interação com parceiros diversos, vai ter o mundo 

à sua volta organizado por regras e códigos simbólicos, 
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diretamente ligados a um determinado momento e contexto 

sócio-histórico e aos recursos de que dispõe. Torna-se assim 

uma pessoa que reflete a época histórica e o grupo social em 

que vive e, nesse processo, constrói também suas características 

individuais e únicas. (ROSSETTI-FERREIRA, 2009, p. 40)

A inter-relação entre experiência e pensamento-palavra nos coloca, 
portanto, diante de um paradoxo: ela nos liberta da condição animalesca à 
medida que nos aprisiona em uma realidade pré-concebida e culturalmente 
construída.

Parece-me que pensar a partir da própria experiência, aquela inaugural, 
pode ser uma forma de resistência a esta escravização porque nem sempre as 
experiências conseguem ser expressas em palavras. Benjamin (1994) diz que 
os homens que retornavam da guerra voltavam esvaziados de experiência 
comunicável. Isso não significa que a experiência não existiu, significa que o 
que os atravessou era indizível.

Pela impossibilidade da narrativa tradicional ou da expressão pela 
palavra a experiência é comunicada por outras linguagens, por outros 
símbolos.

quando uma pessoa cria uma imagem, ela pode ter sido 

sugerida pelo seu inconsciente ou pelo inconsciente de seu 

grupo, manifestando-se no seu, isso segundo Jung e seus 

seguidores. A imagem significa, então, um tipo de expressão 

simbólica condensada de experiência humana. (CANDIDO, 

2004, p. 151)

As crianças, então, mencionadas no terceiro parágrafo deste texto, 
expressam suas experiências e pensamentos fazendo uso de diversas imagens. 
Não é somente o pensamento-palavra, é, também o pensamento-imagem.

Imagem que pode ser manifesta em melodia, em desenho, em mímica 
e até mesmo em palavras imaginárias/inventadas como fazia Marcelo 
Marmelo Martelo, que ao fim da história conquista a confiança de seus pais 
para a construção de uma nova linguagem, uma que esteja mais atrelada aos 
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significados que surgem das experiências atuais do que a uma origem muito 
distante deles.

Talvez falte a muitos adultos reconhecer na criança e nas infâncias a 
capacidade de resistir ao aprisionamento apontado por Rossetti-Ferreira 
(2009) e citado anteriormente. Os poetas sabem muito bem disso, se 
reaproximam das infâncias e fazem que retomemo-nos enquanto crianças, 
com maestria. 

A possibilidade de criar novas experiências e novos significados 
continua dependendo da inter-relação entre as gerações.

O rio que fazia uma volta

atrás da nossa casa

era a imagem de um vidro mole…

Passou um homem e disse:

Essa volta que o rio faz…

se chama enseada…

Não era mais a imagem de uma cobra de vidro

que fazia a volta atrás da casa.

Era uma enseada.

Acho que o nome empobreceu a imagem. 

(BARROS, 2016, p.15).
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Na relação entre adulto e criança exposta por Manoel de Barros o 
significado cultural prevalece, o imaginário infantil nem é ouvido, muito 
menos considerado. E devemos ter em mente que enseada é um significado 
de uma cultura e não de todas. Nações indígenas, que possuem uma outra 
relação com a natureza e uma leitura própria do mundo, poderiam estar mais 
propensas a concordar com Manoel de Barros do que com o homem que 
passou.

Digo isto para propor que a imagem e sua significação destoante da 
conceituação histórica e cultural não é própria das infâncias somente, mas 
é muito presente em nós enquanto ainda não adultecemos. Isso porque 
as crianças ainda não foram terminantemente aprisionadas na rede de 
significações da linguagem. A poesia de seu pensamento precisa ser lida 
pelas gerações que a antecederam, para que essa geração reencontre em 
si, individualmente e coletivamente, a poesia que habita em suas próprias 
infâncias. 

Para essa leitura, precisamos estar dispostos à esta experiência. 
Precisamos olhar com atenção, escutar com atenção, sentir com plenitude, 
despidos de nossas verdades absolutas. As novas relações que se descortinam 
são possibilidades fantásticas de experiências novas, de novas palavras e 
novos significados. Tudo ainda está em movimento.
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09. EXERCÍCIO DE SER CRIANÇA COM 
AS CIÊNCIAS SOCIAIS

Bruna Ribeiro de Oliveira Mendes25

Introdução

Na obra “O que é educação?”, de Carlos Rodrigues Brandão (2013), há 
uma carta escrita por indígenas ao responder aos Estados Unidos quando 
foram convidados a enviar os jovens às escolas dos brancos.

[...] Nós estamos convencidos, portanto, de que os senhores 

desejam o bem para nós e agradecemos de todo coração. Mas 

aqueles que são sábios reconhecem que diferentes nações têm 

concepções diferentes das coisas e, sendo assim, os senhores não 

ficarão ofendidos ao saber que a vossa ideia de educação não é 

a mesma que a nossa. [...] Muitos dos nossos bravos guerreiros 

foram formados nas escolas do Norte e aprenderam toda a 

vossa ciência. Mas, quando eles voltavam para nós, eles eram 

maus corredores, ignorantes da vida da floresta e incapazes de 

suportarem o frio e a fome. Não sabiam como caçar o veado, 

matar o inimigo e construir uma cabana, e falavam a nossa 

língua muito mal. Eles eram, portanto, totalmente inúteis. 

Não serviam como guerreiros, como caçadores ou como 

conselheiros. Ficamos extremamente agradecidos pela vossa 

oferta e, embora não possamos aceitá-la, para mostrar a nossa 

gratidão oferecemos aos nobres senhores de Virgínia que nos 

enviem alguns dos seus jovens, que lhes ensinaremos tudo o 

que sabemos e faremos, deles, homens. (BRANDÃO, 2013, p. 8).

25 Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar (FCLAr – UNESP 
– SP). Professora de inglês na escola English Joy, em Jaboticabal-SP.
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Colocamos a carta aqui para refletirmos sobre a importância de 
pensarmos a educação e a escola em contextos diferentes, pois não podemos 
deixar de lado os aspectos sociais e culturais de cada lugar. O que é importante 
para a formação do homem indígena não é ensinado na escola dos jovens 
brancos e, por outro lado, se jovens brancos forem ensinados por indígenas 
não se adequarão dentro da sociedade a qual fazem parte. Portanto, pensar e 
refletir sobre educação requer levar em consideração a vida social ao meio que 
fazemos parte, e pensar sobre a educação no contexto infantil também requer 
levarmos em consideração quem são as crianças que estamos trabalhando.

Nesse sentido, pensar a educação vem sendo um desafio, pois não existe 
uma fórmula que todas as sociedades devam seguir, mas para pensarmos 
sobre educação faz-se necessário pensar primeiramente o lugar social em que 
estamos recorrendo para depois refletirmos sobre ele. E, aqui, iremos propor, 
por meio das ciências sociais, possibilitar um lugar de experiência e sentido 
às crianças do ensino fundamental I através de uma atividade denominada 
“Quem sou eu?”, atividade essa em que se procura compreender a si mesmo 
assim como ao outro. Como o sociólogo polonês Zygmunt Bauman (2005) 
nos coloca em sua obra “Identidade”:

Afinal de contas, perguntar “quem você é” só faz sentido se você 

acredita que possa ser outra coisa além de você mesmo; só se 

você tem uma escolha, e só se o que você escolhe depende de 

você; ou seja, só se você tem de fazer alguma coisa para que a 

escolha seja “real” e se sustente. (BAUMAN, 2005, p. 25, grifo 

do autor).

Mesmo que nossa discussão se apresente em um território mais 
específico, gostaríamos de partir de um ponto de vista mais geral sobre a 
educação. Partimos de Jorge Larrosa Bondía (2002), que nos diz que a educação 
sempre foi pensada por pares, ciência e a técnica e ou teoria e prática. Ciência 
e técnica significam compreender a educação em formar sujeitos técnicos 
que aplicam produções científicas, ao passo que compreender a educação 
pelo par teoria e prática significa pensar a educação por sujeitos críticos 
que colocam em prática perspectivas políticas. Mas, o objetivo de Larrosa 
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Bondía (2002) é que possamos compreender a educação pelo par experiência 
e sentido. Para ele “A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que 
nos toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca. A cada dia se 
passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece”. 
(LARROSA BONDÍA, 2002, p. 21).

Larrosa (2002) nos mostra que a experiência se torna algo raro em 
nosso cotidiano, pois nossa sociedade apresenta uma série de características 
que vão em direção oposta à experiência. Dentre essas características, 
temos a informação, o excesso de opinião, a obsessão pela opinião, falta de 
tempo, velocidade, falta de silêncio e memória, excesso de trabalho. Ou seja, 
a sociedade em que vivemos pode ser denominada de diferentes formas, 
como sociedade de informação, sociedade do conhecimento, sociedade de 
aprendizagem e as mais variadas denominações as quais se estabelecem. Há, 
portanto, em todas elas, características específicas. 

Como vivemos em um tempo no qual a informação norteia nossas 
relações, precisamos nos munir de opiniões a todo momento e seguimos essa 
busca de forma incansável, trabalhamos e, ao invés de fazer experiências, 
contamos créditos, como diz Larrosa (2002) quando nosso trabalho produz 
mercadoria em valor de troca. Nesse sentido, o sujeito da falta de experiência 
é o sujeito que não pode parar e porque não pode parar se torna o sujeito para 
o qual nada acontece, o sujeito da não experiência. Por outro lado, no que se 
refere ao sujeito da experiência, esse:

[...] requer parar para pensar, parar para olhar, parar para 

escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar, e escutar 

mais devagar; parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-

se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, 

suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, 

cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, 

falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos 

outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e 

dar-se tempo de espaço. (LARROSA, 2002, p. 24).
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 Aqui compreendemos que o sujeito da experiência para Larrosa 
(2002) não é o sujeito que se define por sua atividade e sim por sua 
abertura. Como podem os educadores encontrarem a lentidão dos sujeitos 
de experiência? Certamente os educadores são bombardeados com 
informações, formam suas opiniões sobre educação, mas por trabalhar na 
busca de créditos deixam de fazer experiência: vão de um curso ao outro, de 
uma reunião a outra, acumulam trabalho, são movidos o tempo todo e não 
conseguem parar para a experiência. Dessa maneira, podemos pensar que 
os educadores da experiência param para pensar sobre suas práticas, param 
para olhar, escutam a si mesmos, suspendem sobre suas próprias opiniões, 
são observadores de si mesmos, se dão tempo e espaço para que voltem e se 
refaçam. E é nesse movimento de dar sentido ao que nos acontece que surge 
o saber da experiência. Ou seja, mesmo que dois educadores enfrentem o 
mesmo acontecimento, não fazem a mesma experiência.

 Possibilitar as ciências sociais para as crianças pode significar 
oferecer um lugar de experiência e sentido, pois as ciências sociais partem de 
conceitos. Quando as crianças param para olhar para si, para a sociedade em 
que vivem ou outras sociedades, são estimuladas a olharem para conceitos 
de outros, demorarem-se em formar suas opiniões sobre os assuntos que 
se referem a si mesmos ou sociedade(s), cultura(s), política(s). As crianças 
podem suspender suas opiniões quando aprendem os conceitos para depois 
fazer suas experiências pelo sentido que encontram. 

Nos inspiramos em Larrosa (2002) para pensarmos sobre o educador 
que faz experiência e dá sentido às suas práticas, mas também em como pode 
o educador oferecer uma disciplina como as ciências sociais como forma de 
suspensão de opinião, ao ensinar conceitos de outros que muitas vezes podem 
ser complementares, mas também podem ser divergentes. Possibilitam 
momentos de pausa e reflexões para que as crianças encontrem o seu sentido 
ou sem-sentido ao que acontece a elas.
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Ciências Sociais: experiência e sentido

Visto que as ciências sociais podem ser oferecidas como lugar de 
experiência e sentido, partimos para a compreensão do que são as ciências 
sociais de acordo com o “Dicionário de ciências sociais”:

Conjunto de disciplinas que tentam de forma objetiva estudar 

os sistemas e estruturas sociais, os processos políticos e 

econômicos, as interações de grupos ou indivíduos diferentes, 

com a finalidade de fundamentar um corpus de conhecimentos 

passível de verificação [...] As principais ciências sociais são 

a antropologia, a economia, a ciência política, a psicologia 

social, a sociologia, a demografia. Alguns autores incluem entre 

elas a geografia humana e certos aspectos da linguística e da 

criminologia. (SILVA, 1987, p. 189).

Compreendendo as ciências sociais como conjunto de disciplinas 
iremos nos aprofundar mais sobre as três áreas: a antropologia, a sociologia 
e a ciência política. No que se refere à antropologia, gostaríamos de destacar 
que nem sempre a antropologia foi compreendida como a conhecemos 
atualmente, e de acordo com o “Dicionário de ciências sociais” a antropologia 
inicialmente era uma disciplina global.

A antropologia geral, deste modo, era uma ciência na medida 

em que especulava e afirmava em suas teorias uma origem 

e uma explanação cabal e irredutível para os fenômenos de 

diferenciação entre homens e sociedades, reduzindo tudo a um 

problema de meio geográfico e de traços genéticos dados em 

grandes unidades biológicas, as raças. (SILVA, 1987, p. 58).

Portanto, a antropologia geral de fundo biologista ou racista 
estabeleceu um paradigma explanatório de difícil superação, pois girava 
em torno de discutir-se a questão racial como se existissem raças “mais 
puras” ou “mais evoluídas” que outras. E esse movimento se deu na França, 
Inglaterra, EUA, Alemanha, Itália, mas ocorreu também no Brasil. Foi no 
século XIX que começaram a surgir dentro do campo da antropologia suas 
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divisões. “A dimensão biológica da especulação sobre o homem, suas origens 
e capacidades como animal ficou sendo objeto de estudo da chamada 
antropologia física ou antropologia biológica, que deixou de ser o ponto de 
totalização da diversidade entre as sociedades”. (SILVA, 1987, p. 58).

Essa separação entre a antropologia biológica e a antropologia cultural 
(ou social) foi de fundamental importância para a compreensão do que vem 
a ser a antropologia atualmente: “Ela exprime, sem dúvida, a descoberta da 
cultura (e da sociedade) como fenômenos humanos singulares, dotados de 
lógica e autonomia próprias, que poderiam variar independentemente do 
plano biológico ou geográfico”. (SILVA, 1987, p. 58). Ou seja, percebeu-se que 
estudar a cultura vai muito além da questão racial, biológica e geográfica. 

Finalmente, é preciso mencionar que a antropologia social 

ou cultural desenvolveu um conjunto de técnicas de pesquisa 

social onde o ouvir o informante, conviver com ele na sua 

aldeia, bairro ou residência é absolutamente fundamental 

[...]. O estudo da antropologia, portanto, é comparativo e, por 

natureza, crítico e relativizador, dado que o pesquisador está 

sempre esticando e adaptando conceitos e teoria para novos 

casos e realidades que seu estudo profundo acaba por revelar 

insuficientes. (SILVA, 1987, p. 60).

Vimos, portanto, a divisão da antropologia geral em antropologias 
e aqui estamos destacando a antropologia social ou cultural, que foi muito 
importante para a compreensão dos objetos de estudos antropológicos e a 
forma como o pesquisador os analisa.

No “Dicionário de ciências sociais”, a ciência política é uma das áreas 
das ciências sociais, que foi fundada por Protágoras e por Górgias quando a 
viam como uma forma de vida pessoal (SILVA, 1987). Foi Aristóteles, porém, 
que muda a política do metafísico ao empírico quando cria sua primeira obra 
de ciência política. “Política é o estudo das relações de autoridade entre os 
indivíduos e os grupos de hierarquia de poderes que se estabelece no interior 
de todas as comunidades numerosas e complexas.” (ARON apud  SILVA, 1987, 
p. 184). Dessa maneira, para estudar ciência política, além de olhar para nossa 
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sociedade, faz-se necessário ter um olhar atento as outras sociedades, pois 
as relações de autoridade se diferenciam de uma sociedade a outra. O sujeito 
da experiência quando se debruça sobre a ciência política, suspende suas 
opiniões ao estudar como as relações de poder se deram ao longo da história, 
se demora nos detalhes, compara teorias que definem o poder de formas 
diferentes e/ou complementares para depois dar sentido às suas reflexões.

A sociologia pode ser definida como o estudo científico do 
comportamento social ou da ação social dos seres humanos.

[...] a questão central da sociologia é: como os tipos de relações 

sociais e de sociedades em que vivemos têm a ver com as 

imagens que formamos uns dos outros, de nós mesmos e de 

nosso conhecimento, nossas ações e suas consequências? 

São questões desse tipo – partes das realidades práticas da 

vida cotidiana – que constituem a área própria da discussão 

sociológica e definem a sociologia como ramo relativamente 

autônomo das ciências humanas e sociais. Logo, podemos 

concluir que aprender a pensar com a sociologia é uma forma 

de compreender o mundo dos homens que também abre a 

possibilidade de pensá-lo de diferentes maneiras. (BAUMAN; 

MAY, 2010, p. 17).

Percebemos, dessa maneira, que as ciências sociais se definem no 
entrelaço entre as três áreas do conhecimento: a antropologia, a ciência 
política e a sociologia. E notamos que o que as dirige se relaciona ao 
conhecimento, ao pensar sobre nós mesmos e sobre os outros por conceitos 
que, como já foi dito anteriormente, podem se complementar ou serem 
divergentes. Mas, aqui, mais uma vez, destacamos como podem as ciências 
sociais serem espaços de experiência para as crianças ao trabalharem com 
conceitos de “outros” oferecendo a abertura para suspendermos nossas 
opiniões enquanto estamos inseridos e aprendendo conceitos, e, somente 
depois dessa abertura e suspensão de opinião, é que temos a experiência e o 
saber de experiência dado pelos conceitos e a forma como os sentidos criam 
ou deixam de criar sentidos sobre nós.
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Um exercício

Dessa forma, iremos iniciar a nossa sugestão de atividade para as 
crianças, pois podemos possibilitar um modo para que se descubram 
enquanto sujeitos pertencentes à vida em sociedade. Quando abordamos 
a questão de sobre quem nós somos, estamos nos referindo à questão da 
identidade. Partimos da ideia de Roberto DaMatta, em sua obra O que faz o 
brasil, Brasil? (1986), para elaborarmos essa atividade. DaMatta nos diz que 
a questão da identidade está em sabermos quem somos, como somos e de 
sabermos por que somos.

De fato, a identidade social é algo tão importante que o 

conhecer-se a si mesmo através dos outros deixou os livros de 

filosofia para se constituir numa busca antropologicamente 

orientada. Mas o mistério, como se pode adivinhar, não fica na 

questão do saber quem somos. Pois será necessário descobrir 

como construímos nossas identidades. Sei que sou José da Silva, 

brasileiro, casado, funcionário público, torcedor do Flamengo, 

carnavalesco da Mangueira, apreciador incondicional das 

mulatas, católico e umbandista; jogador esperançoso e 

inveterado da loto, porque acredito em destino – e não outra 

pessoa qualquer. Em sendo José, não sou Napoleão ou William 

Smith, cidadão americano de Nova York; ou Ivan Ivanovich, 

patriota soviético. Posso distinguir-me assim porque me 

associo intensamente a uma série de atributos especiais e 

porque com eles e através deles formo uma história: a minha 

história. Mas como é que sei o que sou? Como posso discutir a 

passagem do ser humano que nasci para o brasileiro que sou? 

(DAMATTA, 1986, p. 11).

Como mostra essa passagem de DaMatta, refletir sobre nossa identidade 
está em pensarmos sobre nós mesmos por aquilo que somos, mas por aquilo 
que não somos também, pois podemos ser de várias formas. Trazemos, na 
proposta abaixo, uma atividade para crianças do ensino fundamental I para 
que reflitam sobre quem são e sobre a questão da identidade, assim como 
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DaMatta nos faz pensar que somos aquilo que somos, mas nós definimos 
também por aquilo que deixamos de ser. 

A atividade foi pensada para o ensino fundamental I com as faixas 
etárias de 6 a 10 anos de idade, já que a alfabetização do aluno deve ocorrer no 
1˚ ano do ensino fundamental, ou seja, aos seis anos a criança deve aprender 
a ler e escrever de acordo com o Ministério da Educação (MEC). Como a 
atividade sugere que os educandos escrevam, foi pensada nessa faixa etária e 
a partir dela, mas poderia ser elaborada de forma diferente para crianças com 
faixa etária menor, como por meio de desenhos e tópicos diferentes para que 
pensem sobre quem são.

O título da atividade é: “Quem sou eu?” e traz o quebra-cabeça26 a seguir:

26Elaborado pelo programa Canva.
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Buscamos por meio de uma metáfora pensar sobre nós mesmos como 
sendo um quebra-cabeça, em que podemos dizer que somos feitos por várias 
partes e quando estas se juntam formam o que somos. Somos um combinado 
daquilo que vemos em nós com aquilo que não vemos em nós; por isso, nossa 
missão está em preenchermos esse quebra-cabeça para descobrirmos quem 
somos nós. Sugerimos que a atividade seja realizada em grupo, pois teremos 
várias perspectivas e podendo chegar a reflexões sobre: quem sou eu? Mas 
também, quem somos nós? Quando somos iguais? Quando somos diferentes? 
Ser diferente é ser único? O que é ser único? Essa atividade parte das ciências 
sociais, da antropologia e sociologia sobre a questão da identidade, mas 
possibilita o pensar filosófico.

Os educandos irão preencher os seguintes tópicos: nome, idade, 
profissão, país, cidade, bairro, endereço. Primeiramente, teremos a 
demarcação de lugar social que a criança ocupa, o lugar ao qual ela pertence, 
para que ela consiga se compreender enquanto pertencente a um lugar e a 
pensar que existem outros lugares aos quais talvez ela não faça parte. Temos 
como tópico também: “eu gosto de”, “eu não gosto de”, “ sou”, “não sou”, 
“frase” (que a criança goste), “sou diferente de”, “sou parecida com”, “não 
quero ser”, “quero ser”. A atividade pode ser utilizada pelo educador de forma 
que as crianças possam preencher e compartilhar umas com as outras. Pode 
também ser recortada e colocada no caderno das crianças para que pensem 
sobre suas identidades e conectem as partes que as formam refletindo sobre 
si mesmas.

A atividade se apresenta como um exercício de ser infância que aqui foi 
sugerida ao ensino fundamental I, mas não significa que não possa se estender 
a todas as idades e a nós mesmos, como educadores, para compreendermos e 
refletirmos sobre nosso lugar de fala, de escuta e assim nos demorarmos nos 
detalhes da descoberta de quem somos nós e quem são os outros, pois, como 
vimos anteriormente, essa conversa só faz sentido se é construída com/para 
o(s) outro(s).
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Considerações finais

Compreender o que é educação é um desafio imenso para várias áreas 
do conhecimento, assim como para profissionais da área e amantes do 
educar. Pensar sobre educação da forma como foi proposto aqui, inspirado 
em Jorge Larrosa (2002), é compreender a educação pelo par experiência 
e sentido. É compreender que a experiência é aquilo que nos toca, aquilo 
que nos atinge, não aquilo que se passa, pois somos bombardeados com 
informações a todo tempo e muitas coisas podem se passar, mas não nos 
atravessar. Quando algo nos toca o sentido se faz. Aqui, sugerimos pensar 
a educação pelo par experiência e sentido no que se refere a nós, enquanto 
educadores, professores, mas também em pensarmos em como podemos 
por meio de disciplinas, no caso, as ciências sociais, oferecer um lugar de 
interrupção do excesso de opinião, pois podemos, com as ciências sociais e 
a filosofia, interromper nossas opiniões para dar escuta ao(s) outro(s), assim 
como podemos encontrar nossos sentidos ou sem-sentidos na construção 
desse caminho.

E na construção do nosso pensar por palavras encontramos um 
exercício de ser infância, uma atividade denominada “Quem sou eu?”, para 
nos demorarmos nos detalhes de quem somos nós e quem são os outros, pois 
percebemos que, conforme Larrosa (2002), não pensamos por pensamentos, 
mas por palavras. E as palavras só fazem sentido se são construídas com/
para o(s) outro(s).
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10. UM EXERCÍCIO: ENTRE O AMOR  
E A FILOSOFIA

Paula Ramos de Oliveira27 

Denis Domeneghetti Badia

Ninguém pode dizer o que é a filosofia. Mas somos espreitados por uma 
irresistível tentativa de capturá-la, seja de que modo for. Isto porque para 
nela estar é preciso estar em algum lugar e queremos sempre dizer dele. 
Trata-se, porém, de um lugar movediço. E se é possível nos ampararmos em 
algum lugar, seria tão somente na sua etimologia. Filosofia é, desde sempre, 
amor à sabedoria. Mas eis também um lugar movediço. Afinal, o que é amor 
e o que é saber? 

Não há terreno seguro na filosofia, mas há a sua história, os caminhos 
que muitos traçaram – e ainda tentam traçar – nessa relação amorosa com 
o saber. Em todos os casos, para nós, seriam exercícios de pensamento. Uns 
mais profundos, outros menos, uns mais totalizantes, outros mais abertos, 
uns mais sistemáticos, outros menos, uns se pretendem eternos, outros 
provisórios. Para nós seriam simplesmente exercícios. Complexos. Tão 
complexos que chegam a produzir filosofias. Sim, torna-se impossível não 
ver muitas filosofias na filosofia. São muitos amores. São muitos amantes. 
São muitos modos de amar. 

E nós, que aqui falamos das filosofias que vemos, que sentimos, que 
imaginamos, temos também um modo de amá-las. Ver, sentir e imaginá-las já 
mostra parte de um exercício que é nosso. 

Um exercício que pode ser prazeroso. De acordo com Mazel (1988), os 
banquetes, na Grécia Antiga, impregnavam-se do profano e do sagrado. Na 
alegoria de Platão, o banquete, vê-se o prazer do vinho e do amor, numa mesa 
presidida por Dionísio, “a boa divindade, o liberador, o libertador” (MAZEL, 

27Professores do Departamento de Educação e do Programa de Pós-Graduação em 
Educação Escolar (FCLAr – UNESP – SP). 
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1988, p. 59-60) que deu aos homens o vinho. Entretanto, tendo os convidados 
de Agatão já excedido na bebida no dia anterior pela sua vitória no concurso 
de tragédias, desobrigam-se a beber excessivamente. Bebe-se pela amizade e 
saúde de cada um, mas não pela embriaguez. Pelo menos não de vinho. Esta 
espécie de sobriedade é acompanhada pela proposta de cada um, da esquerda 
para a direita, fazer o seu discurso de elogio a Eros, pois há muito Fedro 
advertia que ninguém dele se ocupava. O autor? Um filósofo, Platão. O texto? 
O banquete, um texto da filosofia. O tema? O amor, um tema da filosofia. Mas 
o amor, ele mesmo, filosofia. Um elogio ao amor não é também um elogio à 
filosofia? Vejamos.

Não nos parece estranho a filosofia ter nela mesma algo do qual, ela 
mesma, pode tratar. Dentro da filosofia tem amor, tem saber, tem relação.  E, 
ao mesmo tempo, amor, saber e relações são questões filosóficas e jeitos de 
se filosofar, posto que filosofar é colocar em movimento um modo de amar 
o saber. 

Então, e se ao invés de fazermos um elogio ao amor, a Eros, fizermos 
uma elegia à filosofia a partir dos discursos dos convidados ao banquete? 
Será que descobriríamos relações outras para a filosofia, talvez ao filosofar, 
ou outros olhares sobre Eros e Sofia, quem sabe até uma outra sedução de 
Sofia por outros Eros?

No caminho à casa de Agatão, Sócrates abandona o amigo que o 
acompanhava e simplesmente para. Todos perguntam dele, mas também 
fica evidente que este é um costume já conhecido. Sócrates precisa pensar. 
E para movimentar seu pensamento para. É preciso parar. E a filosofia desde 
sempre soube disso, desde sempre fez isso. Sócrates é mais que um filósofo. 
Neste diálogo de Platão – assim como em outros – sabemos que ele é portador 
de uma imagem da/para a filosofia. Sócrates, como portador, emana vida, 
emana os valores para pensar a vida pela filosofia. É filho de parteira e nos 
mostra como dar vida à filosofia ao fazer da vida uma filosofia. 

A abstração e o sentimento adquirem vida (la connaissance 

a trouvé son acte, diria Valéry) e somos capazes de sentir 

plenamente, viver os valores. Ao contrário da vida, que dispersa, 
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os portadores condensam e unificam extraordinariamente; 

daí se imporem como um bloco e fazerem ver a vida como um 

bloco, que nos afasta por um momento da mediania e impõe 

uma necessidade quase desesperada de vida autêntica. “Os 

homens necessitam constantemente de parteiras”. (CÂNDIDO, 

2013, p. 21).

A filosofia tem Sócrates. Enquanto a vida dispersa, Sócrates pensa. 
Mesmo sendo um diálogo e todos tendo direito à fala (bem ao modo da 
filosofia) a de Sócrates ganha destaque, constituindo-se quase em um grand 
finale. Sócrates, como portador, emociona na entrada e na saída. E ainda 
que seu discurso não seja o último, o modo como o faz e o que diz parecem 
projetar a ideia mais próxima do que Sócrates expressa (por ele mesmo ou 
por Platão, não sabemos), enquanto imagem, do que é filosofia e do que ela 
faz. Porque filosofia não é apenas o que se diz, mas como se diz. E no discurso 
de Sócrates isso fica evidenciado. Talvez não por acaso o banquete finalize 
com Alcebíades fazendo um elogio a Sócrates.

Pois bem. Ao terminar o que seria o último discurso antes de Sócrates, o 
de Agatão, Sócrates já tece considerações que indicam que há uma diferença 
entre fazer um elogio a algo ou alguém e o modo como o fazemos. Para ele 
trata-se de se chegar à verdade. Se, portanto, falará algo, não será pelo mesmo 
caminho dos demais. Até então um elogio fazia referência a outro(s), mas com 
Sócrates há uma ruptura. Com a filosofia sempre há rupturas. As perguntas 
começam a ganhar espaço sobre as afirmações. Considera importante a 
fala de Agatão sobre o amor e sua natureza, porém, Sócrates quer ir além, 
investigar, aprofundar. E questionar. Questiona o último dos falantes. É quase 
um “tudo que sei é que nada sei”, uma vez que suspende caminhos já traçados 
para fazer um giro intelectual. 

Antes falava-se do amor. Agora quer que o amor diga a verdade. É um 
parto e o amor deve nascer de si mesmo e não poderia ser um nascimento 
fora da verdade. A investigação é a busca do que é o amor. Pode-se ver nesta 
conversa a fase destrutiva do método socrático, a ironia. Tanto é que o 
diálogo acontece problematizando as ideias de Agatão que acaba admitindo 
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a sua ignorância, dizendo francamente que nada sabia do que então dizia. Em 
aporia, podem abandonar algumas ideias que já foram desconstruídas. 

Agora vislumbramos a maiêutica. Parece que o amor está sempre em 
relação e deseja o que não tem. É carência, ausência. Inclusive do que é belo 
e bom. A verdade do amor vai se construindo e já não é possível caminhar 
na relativização anterior. Sócrates e Agatão pensaram juntos e alcançaram 
um ponto comum. É nele, porém, que Sócrates quer parar para simplesmente 
trazer os ensinamentos de Diotima, uma sacerdotisa, estrangeira, que o 
instruiu nas questões do amor. 

A primeira ideia interessante é a de existir um “entre”, dando um salto 
para além das dicotomias. O que não é belo e bom, posto que o amor é carência 
também de belo e bom, não necessariamente é feio e mau. Há também um 
“entre” na sabedoria e na ignorância. A ausência de um é outra coisa que 
a simples presença de seu oposto. Mais uma das tantas implicações para o 
nosso exercício. Avante.

Pela primeira vez surge a ideia do amor como não sendo um Deus, 
mas um gênio. E o que é um gênio? É o que faz mediações entre o divino e o 
humano, entre deuses e homens. É o que os completa, estando o todo ligado 
todo ele a si mesmo. É mensageiro. Quiçá portador? Não sabemos ainda.

De fato vemos com Diotima que o amor é um “gênio móvel”, pois é 
filho da Pobreza e de Recurso. Da natureza da mãe, Pobreza, herdou a falta; 
enquanto do pai, Recurso, a presença de, entre outras coisas, ser ávido de 
sabedoria, filosofando por toda a vida. Como Sócrates. Segundo Diotima, não 
é nem mortal, nem imortal. No mesmo dia germina e vive, morre e ressuscita. 
O que consegue, sempre lhe escapa. Nem empobrece e nem enriquece. Está 
no meio da sabedoria e da ignorância. (PLATÃO, 1987, p. 35). 

A filosofia é sabedoria porque é presença, mas, paradoxalmente, só 
o é porque ela lhe escapa, porque é também ausência, carência. Enquanto 
presença, o amor filosofa, mas somente assim o faz, porque também é falta. 

É interessante retornar agora à etimologia da palavra filosofia neste 
nosso exercício. Sendo filha de Pobreza e Recurso, fica mais fácil perceber 
como o amor não pode ser posse de algo, posto que oscila entre ter e deixar 
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de ter. O quê? O saber. A filosofia é amor à sabedoria e não posse dela. O 
filósofo, como gênio, está neste “entre” o que deseja (a sabedoria) e o que lhe 
falta (a sabedoria). Ignora-a para buscá-la.  Sócrates já nos mostrava como 
era preciso despojar-se do que se sabe para o nascimento de algo novo. A 
sabedoria precisa da ignorância, assim como o amor transita entre Pobreza e 
o Recurso, a ignorância e a sabedoria. Não é um e nem outro. É busca. Lugar 
móvel. 

Com Sócrates queremos perguntar: é o amor amor de algo? É o amor 
amor ao saber? Sabemos que sim, mas é preciso lembrar que qualquer 
amor ao saber é um modo de amar. Entendemos então agora melhor que o 
amor é sempre constituído por uma relação e quem engendra essa relação é 
justamente o filósofo. Eis porque ele, para nós, seria um dos gênios entre os 
que Diotima menciona. Incluímos o filósofo neste lugar porque é ele aquele 
que faz este tipo específico de mediação entre o amor e o saber.

A virada intelectual realizada por Sócrates é incrível, pois o amor deixa 
de ser absolutizado na figura de um deus e ganha sua dimensão de morte e 
vida. Não é algo exterior aos homens e superior a eles. Enquanto deus, o amor 
causa determinações nos homens. Fica fora deles. Se o amor ganha estatuto 
de gênio, e se o filósofo mantém uma relação amorosa com o saber, também é 
ele um gênio no sentido em que opera mediações. Não entre homens e deuses, 
mas entre amores e saberes. Os saberes seriam também gênios? Ainda não 
sabemos, mas intuímos que sim.

Não é o deus mais antigo, como queria Fedro, nem de dois tipos (celestial 
e popular) como queria Pausânias, nem um deus que está em outros lugares 
além do homem, como queria Erixímaco, nem é fruto de uma vingança de 
Zeus, como queria Aristófanes, nem tampouco o mais jovem como formulou 
Agatão. É com Sócrates (com a filosofia) que Eros muda de tom. O amor, 
por estar ele mesmo dentro da palavra filosofia, mobiliza filosofias e formas 
de filosofar. O amor mobiliza jeitos de filosofar. Talvez isso nos explicite a 
etimologia da palavra filosofia, que por si mesma é amor, é saber, é relação, 
em relação. Fala disso tudo e fala como se fala disso tudo. Faz como Sócrates: 
discursa sobre o amor, mas afirma a importância de fazê-lo de um modo 
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diferente do que estavam fazendo, pois fazer filosofia é prestar atenção 
também ao como se faz. Daí ser não só amor ao saber, mas sim um certo modo 
de se relacionar amorosamente com o saber. 

E o banquete nos revela nova surpresa. Talvez outros modos de se fazer 
um elogio ao amor? Alcebíades chega, ao contrário dos demais, totalmente 
embriagado. Coroa Agatão com sua faixa, dizendo-o ser ele o mais sábio e 
belo. Senta-se ao pé de Agatão, entre este e Sócrates. Sócrates se surpreende 
com a chegada repentina de Alcebíades e este também com a presença dele. 
Alcebíades censura Sócrates por ter se sentado ao lado do mais belo. 

Sócrates pede ajuda a Agatão e diz que desde que se enamorou de 
Alcebíades o amor se tornou um problema e pede que os reconcilie. Então, 
teremos nesta parte do diálogo uma novidade, pois até então o amor estava 
sendo discursado e agora o que estará em evidência será o amor de alguém 
por alguém. Que implicações isto traz para nós aqui, neste exercício?

Alcebíades diz que nada tem a fazer, mas que vingar-se-á. Pede faixas 
para coroar Sócrates, o vencedor de discursos. Propõe que bebam, visto ser 
esta uma convenção. Erixímaco dirige-se à Alcebíades dizendo que este só 
bebeu e não falou.  Então propõe que fale e em seguida ordene a Sócrates o 
que quiser, e este ao da direita e assim por diante.  Alcebíades diz que não é 
justo um homem ébrio competir em discurso com sóbrios. Mas logo afirma 
que é ao contrário do que Sócrates diz: ele é que se tornou um problema 
para Alcebíades. E que se louvar outro homem ou deus em sua presença será 
castigado. Portanto, só fará elogio a Sócrates. Erixímaco o encoraja.

Alcebíades diz que se restringirá à verdade. Sócrates comenta que não 
só a permite, mas a ordena. Alerta-o de que estando ébrio não será fácil dar 
conta de sua singularidade. E assim inicia seu elogio.

Louvar Sócrates, senhores, é assim que eu tentarei, através de 

imagens. Ele certamente pensará talvez que é para carregar 

no ridículo, mas será imagem em vista da verdade, não do 

ridículo. Afirmo-o eu então que ele é muito semelhante a estes 

silenos colocados nas oficinas dos estatuários, que os artistas 
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representam com um pifre ou uma flauta, os quais, abertos ao 

meio, vê-se que tem em seu interior estatuetas de deuses. Por 

outro lado, digo também que ele se assemelha ao sátiro Mársias. 

Que na verdade, em teu aspecto pelo menos és semelhante a 

estes dois seres, ó Sócrates, nem mesmo tu poderias contestar; 

que também porém no mais tu te assemelhas, é o que depois 

disso tens de ouvir. És insolente! Não? Pois se não admitires, 

apresentarei testemunhas. Mas não és flautista? Sim! E muito 

mais maravilhoso que o sátiro. Este, pelo menos, era através 

de instrumentos que, com o poder de sua boca, encantava os 

homens como ainda agora o que toca as suas melodias – 

pois as que Olimpo tocava são de Mársias, digo eu, por este 

ensinadas – as dele então, quer as toque um bom flautista quer 

uma flautista ordinária, são as únicas que nos fazem possessos 

e revelam o que sentem falta dos deuses e das iniciações, porque 

são divinas. Tu porém dele diferes apenas neste pequeno ponto, 

que sem instrumentos, com simples palavras, fazes o mesmo. 

Nós, pelo menos, quando algum outro ouvimos mesmo que seja 

um perfeito orador, a falar de outros assuntos, absolutamente 

por assim dizer ninguém se interessa; quando porem que é a ti 

que alguém ouve, ou palavras tuas referidas por outro, ainda 

que seja inteiramente vulgar o que está falando, mulher, homem 

ou adolescente, ficamos aturdidos e somos empolgados. Eu, 

pelo menos, senhores, se não fosse de todo parecer que estou 

embriagado, sob juramento, o que é que eu sofri sob o efeito 

dos discursos de homem, e sofro ainda agora. (PLATÃO, 1987, 

p. 46).

 Interessante observar que, para Sócrates, o amor não é um deus, mas diz 
respeito a coisas de vida e morte. Já para Diotima,  o amor é um gênio, aquilo 
que está entre. Como já dissemos, está entre o divino e o humano. Curioso, 
pois Alcebíades não ouviu o discurso de Diotima, contado por Sócrates, mas 
parece exemplificá-lo com a própria figura de Sócrates. Seria Sócrates, além 
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do ser amado, o próprio amor? E, como tal, seria Sócrates a filosofia? Ou seria 
Sócrates, como filósofo, o próprio amor? Portador sim. 

 Alcebíades diz que ficam aturdido com Sócrates, este portador, que 
hipnotiza, tumultua a alma dos outros, chegando mesmo a ser uma violência. 
“A custo então, como se me afastasse das sereias, eu cerro os ouvidos e me 
retiro em fuga, a fim de não ficar sentado lá e aos seus pés envelhecer.” 
(PLATÃO, 1987, p. 47). Só na frente dele se envergonho. É um escravo em fuga. 
Preferia que não existisse. Mas a dor seria maior. Não sabe nunca o que fazer. 

Retoma a imagem. Fala de sua força. Mostra-o como a luz do dia. 
Amorosamente Sócrates fica ao redor dos jovens e, aturdido, ignora tudo e 
nada sabe. Essa atitude é típica dos silenos. Por fora, se reveste como o sileno 
esculpido, mas dentro quanta sabedoria! Belos, ricos, pessoas honradas e com 
títulos não o comovem. Nada disso para ele tem valor. Nada são. Assim passa 
toda a sua vida: brincando e ironizando. Mas quando fica sério e se abre, é 
tanta beleza que só nos resta obedecê-lo. 

Considerando que ele pudesse estar interessado na sua beleza, pensou 
em tirar vantagem disso e conseguir ouvi-lo e aprender dele. Julgando-
se assim afortunado pelo que ia ouvindo de Sócrates, despachou seu 
acompanhante para ficar a sós com Sócrates. Mas ele não aquiesceu-se a ele. 
Nada que fizesse adiantava. Convidou-o a jantar consigo. Sócrates demorou 
a aceitar. Na primeira vez partiu. Outra vez o chamou e, desta vez, como 
nova armadilha, tentou segurá-lo pelo adiantado da hora. Também nada 
aconteceu.  Sentiu dor 

na parte mais dolorosa em que se possa ser mordido: no coração 

ou na alma ou no que quer que se deva chamá-lo, que fui 

golpeado e mordido pelos discursos filosóficos, quem tem mais 

virulência que a víbora, quando pegam de um jovem espírito, 

não sem dotes, e que tudo fazem cometer e dizer tudo – e vendo 

por outro lado, os Fedros, Agatãos, Erixímacos, os Pausânias, 

os Aristodemos e os Aristófanes;  e o próprio Sócrates, é preciso 

mencioná-lo? E quantos mais... (PLATÃO, 1987, p. 47).
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 Só o compartilharia com quem sentisse essa mesma dor. Nomeia os que 
lá estão dizendo que todos se reúnem porque sabem dos delírios filosóficos 
e transportes báquicos e por isso podem ouvi-lo e entendê-lo. Foi direto ao 
ponto contando que queria se tornar melhor com Sócrates, que o fez ver 
que ele queria trocar beleza por beleza, mas a dele da aparência pela de 
Sócrates da realidade do que é belo, que tentava trocar cobre por ouro e que o 
pensamento melhora apenas quando a agudeza da visão perde a força. 

Combiram fazer o melhor aos dois. E nada aconteceu mais uma vez. 
Feriu-o, mas admirava a força e o caráter desse homem. Em outra ocasião, 
na batalha de Potideia, Sócrates se revelava também mais forte que qualquer 
outro homem. Mais uma vez sabemos que o filósofo se imobiliza para pensar, 
ficando muitas horas neste estado de quem olha para dentro de sim mesmo. 

Nesta batalha salva Alcebíades que antes havia recebido uma 
condecoração de coragem, que agora atribuía a ele. Nenhum outro homem o 
salvou. Continua contando seus feitos até que encerra seu elogio. 

Sócrates o interpela dizendo que pelas sutilezas que Alcebíades utiliza, 
mais parece estar sóbrio. Em seguida há uma conversa sobre quem seria o 
da direita a receber o elogio de Sócrates: se Agatão ou Alcebíades. Agatão 
levanta-se para postar-se ao lado de Sócrates, mas neste momento entram 
os foliões, que tumultuam o recinto, desordenando tudo e bebendo vinho em 
demasia. A conversa muda de tom e Sócrates leva os presentes a admitirem 
que um poeta trágico também é um poeta cômico. Na partida vai ao liceu 
onde passa o dia, indo repousar em sua casa ao final da tarde.

Um poeta da época, Píndaro, dizia: torna-te quem tu és. No oráculo de 
Delfos a inscrição dizia: conhece-te a ti mesmo. Nietzsche retoma a primeira 
frase, enquanto a segunda associamos a Sócrates. Tornar-se quem somos e 
conhecer quem somos: parecem, ao mesmo tempo, coisas tão distantes e tão 
próximas. Só sabe quem se abre ao filosofar. 

A filosofia e o filosofar assumiram muitas formas ao longo de sua 
história, mas O Banquete (1987), de certo modo, inaugura, para nós, uma 
imagem da filosofia e do filósofo, a partir de um dentro. Ou seja, a filosofia 
(e consequentemente o filosofar) nos ensina sobre o conhece-te a ti mesmo 
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e o torna-te quem tu és, assim como ensina a si mesma o lugar-móvel que é, 
que somos. 

Com Sócrates, entendemos que não é só sobre o que se diz, mas como 
se diz o que se diz. Com Diotima, percebemos que o amor é sempre amor de 
algo ou de alguém. Com eles é possível aprender que filosofia não é apenas 
um simples amor ao saber ou à sabedoria. Trata-se de pensar que não é só o 
amor. E um modo de amá-lo. Então, tão importante quanto amor e sabedoria 
é o artigo “à”, pois fala deste lugar-móvel que a filosofia quis para ser sua 
própria casa.

Uma casa que acolhe o estrangeiro. Sócrates traz Diotima para 
banquetear. Por sinal, uma mulher. Ela é portadora quase de um segredo que 
apenas Sócrates sabe. Sócrates é portador. O filosofo, para nós, é portador. E 
mais: assim como o amor, o filósofo é um gênio e, como tal, faz as mediações 
entre os amores e os saberes. E a filosofia faz mediações, portanto, do mesmo: 
entre os amores e os saberes. Mas também com o Banquete pensamos que a 
filosofia é um entre a sabedoria e a ignorância. 

Sócrates faz parecer não saber o que é o amor e coloca em movimento a 
maiêutica já com Agatão. Ele adere a uma de suas ideias, mas depois coloca-
se, e o coloca, em aporia, como que antecipando um modo de fazer filosofia, 
como se não fosse seu. Não sabemos, de fato, quem é Diotima, mas impossível 
descartar que ela seja também uma portadora, que comporte ainda uma 
imagem da filósofa, uma imagem do próprio Sócrates. 

Há, com efeito, seres portadores, que podemos ou não encontrar, 

na existência cotidiana e nas leituras que subjugam o espírito. 

Quando isto se dá, sentimos que eles iluminam bruscamente os 

cantos escuros do entendimento e, unificando os sentimentos 

desparelhados, revelam possibilidades de uma existência mais 

real. Os valores que trazem, eminentemente radioativos, nos 

trespassam, deixam translúcidos e não raro prontos para os 

raros heroísmos do ato e do pensamento. Geralmente, ficamos 

ofuscados um instante quando vemos e, sem força para os 

receber, tergiversamos e nos desviamos deles. A opacidade 
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se refaz, então, a mediania recobra o domínio e só resta a 

lembrança, de efeitos variáveis. (CÂNDIDO, 2013, p. 20).

Diotima ilumina. Sócrates ilumina. Coloca-se no lugar de quem aprende. 
Com Agatão, ilumina e deixa sombras, pois para saber precisa ignorar. 
Interroga-se interrogando. Com Diotima, deixa-se iluminar ao se colocar 
em sombra. Quem interroga é ela. Ou ele. Porque o vemos nela. Em qualquer 
caso, o filósofo é amigo do desconhecido.

No belo trecho final d’A irreligião do Futuro, Guyau chama 

o filósofo – amigo do desconhecido: cet ami de l’inconnu. 

Ele é, com efeito, irmão do aventureiro, e não deve renegar 

o parentesco vivificante. Enquanto um se desapega da 

estabilidade e da rotina para obter em torno de si a mudança 

permanente das pessoas, lugares ou situações, outro opera 

de maneira semelhante no terreno do espírito, jogando fora 

convicções, crenças, noções, para obter alguma coisa nova ao 

cabo dessas rejeições múltiplas e por vezes fatais. Ambos atiram 

lenha à fogueira, aquecendo-se ao calor de coisas arrancadas 

à sua norma de vida: fogueira da existência ou fogueira do 

pensamento. Em muitos casos, ambas. (CÂNDIDO, 2013, p. 17).

A imagem do filósofo no Banquete (1987) nos revela um gênio capaz de 
fazer fogueiras da existência e do pensamento, para, ao se conhecer, tornar-se 
quem é. Anda, para, anda, para. Às vezes fica em um lugar para movimentar o 
pensamento, às vezes com o de fora modifica-se por dentro. Amorosamente. 
O filosofo que pensamos com este diálogo de Platão nos soa sempre como um 
peregrino, seja estando fixado em um lugar, como Sócrates que nunca saia de 
Atenas, ou seja como o que vem de fora, uma Diotima a ensinar. 

O tipo de pensador nietzschiano é o Peregrino, o Wanderer, 

cuja sombra se projeta pelos quatro cantos e nunca vende a 

alma ao estável, ao tranquilo, porque deseja manter-se fiel 

ao desconhecido, enfrentando-o com a coragem da aventura. 

(CÂNDIDO, 2013, p. 18).
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Qualquer filósofo, como amigo do desconhecido, também peregrina 
com seus amigos, porque movimenta o pensamento e se lança nesta aventura 
que é a vida e a filosofia. 
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