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3  
raStroS de ProPoSiçõeS 

crianceiraS

Eles ficam comendo bostas [...] Eles ficam ven-
dendo bostas na rua. Mas não é bosta assim de 
cachorro não, é bosta comida.

(Pré I, 2012, 3° 20)

Um não-lugar infantil atravessante

Gostaria de começar esta escritura com um poema de 
Manoel de Barros (2013, p.), “As coisas não querem mais 
ser vistas por pessoas razoáveis: Elas desejam ser olhadas 
de azul, Que nem criança que você olha de ave”. Parece 
que com crianças, ou dizendo de maneira mais ampla, 
com infâncias, podemos olhar de ave, um olhar azul, 
um simples olhar, um olhar com mais atenção, um olhar 
menor. A criança, ou a infância têm esse “defeito de nas-
cença” olham o mundo de outra maneira. Uma maneira 
diferente do adulto. A criança não habita um outro lugar. 
Mas coexiste no mundo com suas vivências, seus saberes, 
suas imagens, seus desejos. Se houvesse mundos, diria que 
a criança, coexiste junto, em paralelo conosco.
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No mundo em que vivemos, o termo paralelo divide 
hemisférios, ações, atividades, posições. Ou ainda, é o que 
se diz, em geometria, de duas ou mais linhas ou superfícies 
que se conservam a igual distância umas das outras em 
toda a sua extensão. Indica também, de modo figurado, 
duas ou mais coisas que caminham a par ou progridem 
na mesma proporção. O que menos importa aqui é o con-
ceito em si, mas sim naquilo que ele nos permite pensar, 
no espaço aberto pelo conceito para a criação de novos 
pensamentos.

Então, falar de paralelo, universo paralelo, não é falar 
somente de lugares e universos distintos, diferentes. 
Implica dizer que o habitante deste lugar, deste universo 
estabelece relações ou não com outros lugares, em lugares, 
em algum lugar, entre lugares. Esse lugar pode ter maior 
ou menor extensão, pode estar lado a lado, junto, sepa-
rado, sobreposto, equidistante. E ao mesmo tempo, não é 
um lugar a parte, à deriva, à mercê. Ou dizendo de outra 
forma, enquanto a vida Cronos se desenrola, as crianças 
percorrem outros tempos, outros espaços, outros sentidos 
de maneira estupefata e imprevista. São nessas relações 
com o mundo que as crianças são atraídas por outros 
interesses, interesses pequenos, interesses menores, por 
restos, resíduos, pedras, madeiras, retalhos, ruínas.

Com isso, nos diz Benjamin (1987, p.16) “as crianças 
formam para si seu mundo de coisas, um pequeno no 
grande, elas mesmas”. Ou seja, a partir disso, as crianças 
constroem mundos, seus e outros mundos, mundos outros, 
mundo ‘di-menor’, um mundo delas, para elas. Ou como 
diz Leite e Leite (2014, p.06) “É um mundo que possui sua 
própria lógica, mundo esvaziado da lógica adulta que sem-
pre se impõe sobre o mundo das crianças, mas um mundo 
que não ‘se organiza’, não ‘se arruma’ em referências dadas 
antes de uma lógica já dada, mas ‘lógicas de outros tempos 
e outras razões’, um mundo inseguro e irascível”.
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Um mundo coexistindo junto ao mundo cronológico, 
todo-poderoso, que lança sobre nossas vidas seu olhar tirâ-
nico a fim de devorá-las. As crianças, a infância destronam 
Cronos, indagam-no em suas certezas, em suas verdades; 
entra em outra relação com o tempo, o tempo aión, um 
tempo aiónico, que designa a intensidade do tempo da 
vida humana e não uma continuidade da vida como etapas 
cronologicamente definidas, estabelecidas, numerável: um 
tempo experiência, tempo-infância, com uma temporali-
dade não numerável, nem sucessiva, intensiva.

As crianças, a infância resistem ao reinado de Cronos, 
aos movimentos centralizadores, totalizantes, discipli-
nadores, impostos cada vez mais cedo na vida delas. 
Diante do mundo adulto, junto ao mundo adulto, de uma 
performance adulta, as crianças, as infâncias traçam seus 
próprios caminhos “nas florestas das coisas, dos atos e dos 
signos” (Rancière, 2012, p.20) que estão diante delas ou 
as cercam. Elas se lançam em uma aventura intelectual, 
em novas aventuras intelectuais que não se assemelham a 
nenhuma outra e vão além da realidade vivida, elas trans-
veem o mundo, quebram as regras estabelecidas. Elas 
mudam a ordem das coisas, vira-as pelo avesso, de pro-
fana usos e des-usos do que é sacralizado, de des-criam 
o que existe. É somente profanando que as crianças e a 
infância resistem à instrumentalização e à docilização de 
seus corpos, de seus pensamentos, de sua linguagem.

As crianças, entre iguais, se organizam, organizam 
forças para se relacionarem por si mesmas. Nessa relação 
elas pensam, produzem, criam, des-criam e são ouvidas 
por seus pares. São ouvidas, falam, entram em inter-
locução, que vai além das palavras pelas palavras. É a 
partir disso, que as crianças veem o que o adulto não vê 
mais, percorrem trilhas que os adultos não mais trilham 
e antes não percorridas, abrem brechas e fendas, deci-
fram signos e enigmas, ou seja, como afirma Gagnebin 
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(2005), aponta para verdades que os adultos não querem 
mais ouvir.

Parece que esse jeito de ser criança, essa condição 
infantil perturba o adulto, ao ponto de querer dominá-la, 
domesticá-la, controlá-la. Parece que as crianças, a infân-
cia, se incomodam pouco com o adulto, com o mundo 
pensado pelo adulto. Parece que os adultos são mais 
afetados pela condição infantil do que o contrário, pois as 
crianças, a infância, alteram a ordem e a lógica adultícia. 
Se tomarmos as imagens produzidas pelas crianças em 
uma instituição de educação infantil o que vemos são 
imagens trêmulas, embaçadas, imagens nítidas e sem 
sentido, imagens vazias, imagens desfocadas e focadas, 
imagens deslocadas, vertiginosas, que muito e pouco 
dizem. Imagens que profanam a ordem do dia, a ordem 
das coisas, os sentidos dados, estabelecidos, imagens 
infantis, imagens lúdicas que nos mostram muito das 
experiências infantis, em que me parece, essa coexistência 
se configura.

Tomarei como ponto de conversa as imagens captura-
das de um dia de filmagem (pré-escola II, 14/08/2012), 
realizada pelas crianças, na qual a criança Matheus e mais 
dois colegas são protagonistas e Nicole a responsável por 
registrar o achado, para pensar um pouco mais o movi-
mento de acontecimentos coexistentes junto ao tempo 
curricular. Matheus chega com a mochila nas costas e 
um saquinho de plástico nas mãos. A aula já começara ele 
procura seu lugar para sentar. Seu caderno para a realiza-
ção da atividade já se encontrava sob a mesa. Tão logo se 
localiza na sala e com a tarefa a cumprir, que naquele dia 
foi desenhar as pessoas que fazem parte da família, que 
moram na mesma casa, Matheus, sempre com o saquinho 
na mão, inicia o cumprimento da atividade. Eis a rainha 
Chronilda imperiosa ordenando os ritos e as regras: aquele 
momento é de realizar a atividade.
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 Apesar da tarefa, Matheus não desgruda do saquinho. 
Mesmo antes de terminar a atividade, guarda o caderno 
embaixo da mesa e abre a sacola que tem em mãos e tira 
lá de dentro um jogo de percurso, com um dado e três 
carrinhos de papel. Sempre olha para a professora verifi-
cando se ela não esta o observando. Primeiramente o chão 
da sala de aula é o lugar para início da brincadeira, entre 
as fileiras, por pouco tempo, ele garante que a professora 
não o encontrará. Parece que as crianças conhecem os três 
princípios básicos de toda arte de esconder, como trata Ben-
jamin (1987, p.226), no qual o terceiro é “O princípio da 
altura e da profundidade. [...] as pessoas fitam em primeiro 
lugar o que esta a altura dos olhos; depois olham para cima 
e só por último se preocupam com o que esta a seus pés”.

As fileiras aqui lembram um dos textos de Benjamin 
(1987), quando ele nos apresenta uma criança atraída 
pelo esconderijo. A criança de Benjamin, em Esconderijos, 
conhecia todos os esconderijos, no qual podia passar des-
percebida, nessa aventura ela encerrava-se em um mundo 
material que ia se transformando conforme suas fantasias. 
Ela se disfarçava para não ser descoberta. Mas, o receio de 
ser descoberto rompendo com as regras do dia perde força 
quando Carlos e Marcelo se aproximam e eles sem receio 
nenhum se acomodam em pé a uma das mesinhas. Carlos 
pega o dado e diz Olha você tem que pegar aqui. Mateus 
responde eu já sei, eu já sei, e coloca o dado sob a mesa. 
Marcelo diz que quer brincar também. E o pequeno guia 
dos esconderijos continua, as crianças passam do chão, 
onde estavam localizados entre as fileiras, para a mesinha, 
pois de alguma forma sabem que “quanto mais livremente 
estiverem expostos a todos os olhares, tanto melhor” (Ben-
jamin, 1987, p.225). O segredo aqui é tornar-se exposto, 
tornar exposta a atividade “proibida” para o momento, 
pois, quanto mais estiverem à vista da Rainha Chronilda, 
menor a possibilidade de serem flagrados.
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Então, iniciam a discussão de quem começaria a jogar 
o dado primeiro. Matheus decide então começar, mas, 
desiste logo em seguida, passando a vez para o Carlos, 
dizendo, tem que jogar aqui na mesa. Carlos joga, o dado 
cai no lado que tem dois. Os meninos nem contam, batem 
os olhos e logo falam, tem dois, tem dois. Matheus mostra o 
caminho no percurso e diz tem que andar dois. Em seguida 
pega o dado entre as duas mãos, sacode e lança o dado. 
Cai na quantidade um. Matheus aponta para o Carlos 
e diz ele tá na frente. Na vez do Marcelo cai no número 
cinco. Eles contam a quantidade no dado apontando com 
o dedo e em seguida, Marcelo “anda” cinco casas. O jogo, 
a brincadeira é interrompida quando Chronilda chama 
as crianças para formarem a fila para o lanche. Matheus 
então, rapidamente coloca o material levado de casa de 
volta à sacola, pois por “nada neste mundo eles poderiam 
ser descobertos”.

Com a ajuda de Agamben (2005, p.85) digo que é 
“brincando, que as crianças, a infância, desprendem-se do 
tempo sagrado e o esquecem no tempo humano”. Ou seja, 
por meio da brincadeira, ou no “Pais dos brinquedos”, 
como nos diz Agamben, as crianças entram em uma “outra 
dimensão do tempo, na qual as horas correm num lampejo, 
e os dias não se alternam”. Elas profanam a sacralização do 
mundo, do tempo Cronos estabelecido. O tempo criança, 
o tempo infância caminha junto, coexistindo juntamente 
ao tempo Cronos, alterando-o, destruindo-o.

Aqui, Rancière (2012) também nos provoca a pensar, 
com as imagens, as crianças, a infância, como produtora 
ativa e não como espectadoras passivas diante do tempo 
cronológico, linear, controlado. As imagens produzidas 
pelas crianças abre a possibilidade de olhar o corpo, a 
exposição dos corpos, movimentos, corpos em movi-
mentos, corpos deslocados, corpos que falam, vibram, 
gritam, corpos produtivos, corpos produtivos lançados 
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em aventuras intelectuais em outros tempos: tempo kai-
rológico, tempo aiônico, tempo acontecimento, tempo 
experiência, tempo não previsto, tempo indecisivo e 
indefinido.

A infância, as crianças são povoadas por devires; 
elas brincam com a desordem das palavras e das coisas, 
inventa mundos, descortina o olhar cristalizado das coi-
sas, atuam em outra temporalidade, ou seja, não cessam 
de afirmar, de anunciar devires: devir-pai, devir-mãe, 
devir-filha, devir-bicho, outros e inumeráveis devires. Em 
uma das produções imagéticas das crianças (pré-escola 
II, 14/08/2012), algumas meninas, durante a realização 
da atividade estabelecida pela professora, locomovem-se 
entre as carteiras, entre elas e tornam-se, sem neces-
sariamente ter um ponto de início, a ser mãe e filhas. 
Estabelecem, entre elas, a idade de cada uma e dentro de 
um mundo menor (o mundo pensado por elas), inserem-se 
em um mundo maior (a escola). As meninas conversam 
entre si, passam batom, são mãe e filha. A mãe precisa 
levar as filhas para a escola. Estabelecem a idade de cada 
filha, Isabelli diz: eu tenho 14 anos, Maria Eduarda (a mãe) 
diz para Débora: você tem 5 anos, 5 anos não porque 5 você 
já tem, você tem 3 anos. Beatriz e Isabelli conversam sobre 
a idade de Beatriz e Isabelli diz: você tem 10 anos, não 10 
não, você tem 8. Beatriz concorda com a idade.

Mesmo diante da interrupção para o retorno à tarefa 
dada, elas, ao dirigirem-se umas as outras, tratam-se a 
todo o momento como mãe e filha. Débora chama Maria 
Eduarda de mamãe e Maria Eduarda chama Beatriz, Isa-
belli e Débora de minha filha. Elas não se parecem com 
mãe e filha, não equivalem a mãe e a filha, nem imitam 
a mãe e a filha, nem se identificam com elas, pelo contrá-
rio, são as próprias, mãe e filhas. Organizam-se junto ao 
tempo escolar, sucessivo, numerável, organizado, junto 
a tarefa escolar, para experienciarem o acontecimento de 
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tornarem-se outrem – mãe e filha. Elas desprendem-se da 
escola pensada pelo adulto, dos eventos dados, da relação 
cronológica do tempo, da linearidade, e cria novos cená-
rios, novos eventos, novos devires, procurando com isso, 
no interior dos códigos impostos, demolir as verdades dos 
discursos que pretendem fabricar o conformismo.

Ao desprenderem-se do tempo que habita a maioria 
dos fazeres da escola, elas tornam-se invisíveis, talvez, 
sentem-se invisíveis, como diz Alice (Carroll, 2002, 
p.139), “Acho que não podem me escutar [...] eu tenho 
quase certeza de que não podem me ver. Alguma coisa me 
diz que estou invisível”. Poderia dizer, que é uma invisi-
bilidade dentro do visível, pois para Deleuze e Guattari 
(1997, p.74) “esconder-se, camuflar-se, é uma função 
guerreira”. Ou ainda como diz Schérer (2009, p.131) 
“ao usar o visível para se tornar invisível aos outros, ela 
escapa à vigilância deles”. O jogo talvez seja exatamente 
esse, quanto mais expostas a todos os olhares, a todos 
os videntes, melhor a possibilidade de não serem vistas. 
Enquanto a aula se desenrola, enquanto a aula “caminha” 
elas, crianças, transitam e deslizam com rapidez entre as 
fronteiras, entre as tarefas, entre o estabelecido, consti-
tuindo devires, acontecimentos, encontros que duram um 
piscar de olhos, por isso, imperceptíveis, por isso, quem 
sabe, inalcançáveis.

Aqui, ao pensar em fronteiras, em territórios, em 
crianças e infância, Leite (2013, p.5) diz que:

falar de fronteiras é falar de certo ‘entre’, a fronteira não 
ocupa necessariamente um espaço único e nem sempre 
linear, a fronteira parece ser algo que de alguma forma está 
‘entre’ duas partes, entre dois lugares (geralmente fixos, está-
veis), a fronteira tangencia os lugares, corta os lugares e ao 
mesmo tempo que indica os limites de cada lugar é também 
o espaço possível de passagem, é um espaço ‘entre’, de modo 
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geral, podemos dizer um ‘entre’ nações, entre territórios, 
entre lugares fixos, dados, identitários.

As crianças, ou dizendo de maneira mais ampla, a 
infância transitam pelas fronteiras, entre as coisas. Em 
outra produção imagética durante o lanche da manhã, um 
grupo de crianças prefere não lanchar e aguarda as demais 
lancharem. Essa foi a oportunidade para cinco crianças 
discutirem sobre suas idades. Pedro inicia o diálogo, tendo 
a idade como temática, dizendo à criança operadora da 
câmera e às demais crianças ao seu redor:

Eu tenho cinco anos – mostra a mão aberta com os cinco dedos.
Eu tenho cinco anos – agora mostra a mão aberta para a câmera.
Meu irmão tem seis – diz João.
Tia, oh tia (fala chamando a minha atenção) Sabe quantos 
anos eu fiz? Eu fiz assim oh (mostra seis dedos) seis anos. Foi 
meu aniversário de seis anos. – diz Patrícia
Fiz seis anos – diz Patrícia para João.
Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, olha depois do 
oito vem o nove, depois do nove vem o DEZ. Diz João con-
tando nos dedos. Dá risada e diz:
Nossa velho!! (Pré II, 2012, 1° 1)

Diante da espera, no espaço e momento (refeitório e 
hora do lanche) onde se exigem insistentemente das crian-
ças silêncio, mesmo aquelas que optam por não comerem, 
elas conversam entre si, falam, pensam, produzem senti-
dos, sentidos outros, transformam uma possibilidade de 
inércia em encontros com outras crianças e consigo mes-
mas. O espanto expresso em Nossa Velho!, apresenta muitas 
descobertas e nos indica que o lugar fronteiriço é também 
um lugar de desejo, de escolhas, de liberdade, de encontro 
com o outro e consigo mesmo, é lugar, é o entre-lugar de 
luta pela sobrevivência do pensamento que se coloca em 
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movimento para inventar possibilidades outras de pensar 
o mundo. É também o espaço, como afirma Larrosa (2006, 
p.62) de “obstáculo e promessa, fechamento e abertura”. 
Os enredos das crianças nos apresentam essa linha tênue, 
esse espaço instável, perigoso, no qual as crianças rompem e 
se arriscam desafiando e modificando as normas e as regras 
adultícia. De acordo com Larrosa (ibidem, p.69),

As crianças atravessam a fronteira, para um lado para o 
outro, simplesmente porque vivem nela e dela. A fronteira 
não é disjunção nem conjunção, senão um território peri-
goso no qual as crianças têm que usar todo seu valor, toda 
sua habilidade e toda a sua solidariedade para viver. [...] A 
fronteira é um perigo para a sobrevivência e, e, ao mesmo 
tempo, uma oportunidade para a sobrevivência

As crianças estão sempre percorrendo fronteiras, 
percorrendo entre-lugares, indo para algum lugar, apesar 
de parecer que fazem isso sem direção, sem rumo. Elas 
também estão sempre com pressa, embora pareça que 
pouco se preocupam com tempo e onde vão chegar. Nesse 
movimento, no entre, as crianças são rápidas, ou como nos 
diz Deleuze e Parnet (1998, p.42) “as crianças são rápidas 
porque sabem deslizar entre”. Elas não cessam de explorar 
os meios, os trajetos, deslocam-se incessantemente. Elas 
sempre saem do lugar que insistem em colocá-las, fixá-las, 
amordaçá-las – o lugar da imobilização do corpo, o lugar 
da surrupiação do pensamento. Além disso, resistem aos 
modelos dados, à massificação da palavra, dos sentidos 
generalizantes, como faz Humpty Dumpty (Carroll, 
2002, p.204), “Quando eu uso uma palavra, disse Humpty 
Dumpty num tom bastante desdenhoso, ela significa 
exatamente o que eu quero que signifique [...] a questão 
é saber quem vai mandar – só isto”. As crianças usam 
palavras que ainda não tem idioma, livram as palavras das 
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amarras da língua. As crianças estão sempre nomeando as 
coisas por conta própria, às vezes chegam mesmo a serem 
bilíngues em sua própria língua.

Elas transgridem tudo, incluindo a linguagem padro-
nizada: dizem coisas como amarrador em vez de presilha, 
filmador em vez de camera-man, “camera aí” em vez 
“filma aí”, relampião no lugar de relampejando, ou sim-
plesmente brincam com a desordem das palavras, como 
filmeimagnol, mepapipipabá; ou ainda dizem coisas assim: 
“tem uma menina que tem um dente, é uma dentadura 
de boca” (palavras capturadas das filmagens dos dias 
10 e 31 de maio de 2012). Isso indica que as crianças, 
transformam, transgridem, dessacralizam, o sagrado, o 
sacramentado, ou como diz Agamben (2007), profana, 
todo ou qualquer objeto que estiver a seu alcance. Por 
meio da profanação elas deformam o uso comum das coi-
sas, tocando no sagrado para libertá-lo, fazendo, criando, 
inventando assim, um novo uso.

Em linhas gerais, as produções imagéticas levam a pen-
sar que as crianças, não só habitam outros mundos, outros 
lugares, mas que esses lugares caminham, ao mesmo 
tempo, no mesmo lance, junto e separado do mundo 
adulto. Habitam ao mesmo tempo os mundos, os lugares. 
Parece que seria uma caminhar, um habitar nos dois senti-
dos (em todos os sentidos) ao mesmo tempo, quer dizer, as 
crianças não habitam outros lugares, não caminham junto 
ao adulto, sem se afastar dele, sem atravessar os caminhos, 
sem percorrer as fronteiras e inversamente. Coexistem, 
coengendrados, como palavra que mora no peito e dorme 
lá até se tornar intimidade. Seria como se habitassem 
lugares ao mesmo tempo. Quando o caminhar, o habitar, o 
estar junto ao e separado de, começam a fundir-se, quando 
os limites desses territórios são rompidos, todo lugar, toda 
territorialização se perde para não-lugares e as crianças 
deslizam entre-lugares sem se deterem.
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O des-sentido do corpo

Os movimentos dos corpos, contidos nas imagens, 
nos apresentam crianças que se deslocam de lugares, 
de posições (não é mais a escola, a aluna, a colega), nos 
apresentam corpos em movimento, movimentos dos cor-
pos. Os movimentos apresentam corpos que pensam, ou 
como diz Leite (2013), crianças que pensam pelo corpo. 
Pensar pelo corpo, pensar com o corpo é mobilizar todas 
as extensões, os músculos, as articulações, as glândulas, 
os membros, os órgãos, os sistemas, os ossos, as molécu-
las, as partículas, as sensações, os sentidos. Pensar pelo 
corpo e com o corpo, corpo pensante, é fazer circular o 
pensamento em todas as extremidades, em toda interiori-
dade, em toda exterioridade, é afetar e deixar-se afetar. É 
romper com um modo, um modelo, uma forma predomi-
nantemente cognitiva presente na educação, na educação 
matemática, na matemática.

Pensar pelo corpo, com o corpo é ocupar outros luga-
res, é tornar-se outros, é assumir outras formas, realizar 
núpcias, encontros com outros... órgãos, membros, sen-
tidos, moléculas, partículas, corpos. Pensar pelo corpo, 
com o corpo é sair do lugar, romper, afrontar, enfrentar, 
colocar-se na berlinda, correr riscos, arriscar-se, encan-
tar, ousar. São corpos que se misturam e misturam, se 
encontram e encontram, se mobilizam e mobilizam, se 
tocam e tocam, se afetam e afetam, que experimentam e 
se experimentam, que movem e se movem, que comovem 
e se comovem.

O corpo provoca o pensamento, o meu pensamento
O corpo dá o que pensar, me faz pensar
O corpo afeta, me afeta
O corpo toca, me toca
O corpo pulsa, o corpo pensa
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As imagens produzidas pelas crianças em situação 
não controladas, não pré-determinadas por outro, pelo 
outro, pelo adulto, levam a pensar que, com as crianças, 
com a infância, o corpo, os órgãos, os sistemas e tudo o 
mais, mudam de funcionalidade, elas mudam o sentido, 
invertem-nos, inventam outros e novos sentidos. Ao olhar 
suas produções imagéticas, me parece que as crianças, não 
utilizam o corpo somente da maneira que fomos personifi-
cados a usá-lo, a partir de uma ideia definida, fixa, medida, 
que determina formas e modos de sentidos: os olhos são 
para ver, a boca é para falar (ou comer pela boca), os pés 
são para andar, as mãos são para pegar, os ouvidos são para 
ouvir, o corpo, a pele, não são para serem tocados.

As crianças e as imagens apresentam possibilidades 
outras de sentidos e não sentidos do corpo libertam o corpo 
de ter apenas uma função, um uso, um sentido, de ser ape-
nas um organismo encampado pela biologia. As crianças 
salvam o corpo da pobreza de ser apenas corpo. Parece 
que as crianças não aceitam que a porta possa ser aberta 
somente com as mãos, que as coisas possam ser seguradas 
somente com a mão, que olhos sirvam apenas para olhar as 
horas, sirva apenas para olhar a tarefa no quadro, que vê 
a uva, que com os pés seja possível apenas caminhar. As 
crianças me apresentam possibilidades outras: as crianças 
falam pelos pés, pés que falam; andam com a bunda, bun-
das que andam; veem com o ouvido, ouvidos que veem, 
ouvem com as mãos, mãos que ouvem, sentem com os 
olhos, olhos que sentem; tocam com a boca, os pés, com 
as pernas, as orelhas, os olhos, as mãos; boca, pés, pernas, 
orelha, olhos, mãos... que tocam e são tocados.

Em um mundo em que o corpo vai sendo ajustado a 
uma ideia antecipatória, que o leva a reproduzir ideias, 
a criança, ou dizendo de outra maneira, o corpo-criança 
desajusta a ideia de reprodução resistindo-a. As pro-
duções imagéticas das crianças nos apresentam corpos 
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vivos, vibrativos, vibrantes, ativos e corpos sensíveis. 
Corpos sensíveis a outros corpos, a outros movimentos, 
corpos abertos, corpos acordados, corpos enchidos das 
sensações do corpo diferentes dos corpos subtraídos da 
educação infantil. São esses movimentos dos corpos, são 
esses encontros de corpos que singularizam o acaso, sin-
gularizam os caminhos, singularizam as possibilidades e 
que perpetua a existência humana.

Olha, olha Kamilly...
O que?
Olha minha pele, minha pele está toda riscadinha!

Além disso, as produções imagéticas me possibilitam 
pensar também a intimidade, a intimidade dos corpos em 
um mundo adulto onde o não me encoste, o não me rele 
está explícito e implícito. Elas estão sempre muito próxi-
mas, se esbarrando, se encostando, descansando a perna, 
o braço, os pés, as mãos umas nas outras. Parece que os 
corpos são atraídos uns pelos outros. São corpos entrelaça-
dos, corpos misturados, entrecruzados, corpos ímã, corpos 
grude, corpos gosmas. Muitas vezes essa junção, quem 
sabe essas núpcias dos corpos, apresentam uma realidade 
extensiva de corpos. Às vezes é difícil separar onde começa 
e termina um corpo, às vezes é impossível determinar a 
quem pertencem os corpos (pernas, braços, pés, olhos 
etc.), é como se um corpo, nos dirá Deleuze (2011, p.06), 
ao tocar outro coexistisse com ele em todas as suas partes, 
“como fogo no ferro ou como a gota de vinho no mar”.

A maior riqueza do homem
é a sua incompletude.
Nesse ponto sou abastado.
Palavras que me aceitam como
sou – eu não aceito.
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Não aguento ser apenas um
sujeito que abre
portas, que puxa válvulas,
que olha o relógio, que
compra pão às 6 horas da tarde,
que vai lá fora,
que aponta lápis,
que vê a uva etc. etc.
Perdoai1

Mas eu preciso ser Outros.
Eu penso renovar o homem
usando borboletas.
Barros (2013, p.347 – 348)

A criança, o corpo-criança, o deslocamento, o movi-
mento do corpo apresenta resistência à docilização, à 
repressão, à disciplinização, à colonização de seus corpos 
e também de seus pensamentos. É sob uma cadeira, sob 
a exigência de retidão corporal, de corpos aprumados e 
retos, enfileirados, que a escola tenta subtrair o corpo, 
imobilizar, enquadrar, engessar, cristalizar, dominar, o 
corpo e, por conseguinte o pensar, o pensamento. Parece 
que a mente está matriculada na escola, e o corpo que 
a transporta, sede da cognição, incomoda, por isso, o 
dominam, o regulam, o expulsam. “O controle da socie-
dade sobre os indivíduos não se opera simplesmente pela 
consciência ou pela ideologia, mas começa no corpo, com 
o corpo. [...] O corpo é uma realidade biopolítica”, nos diz 
Foucault (1985, p.80), ou seja, é com o corpo, pelo corpo, 
no corpo, que os agentes reguladores (escola, família, 
hospitais, igreja, prisão etc.) controlam, regulam, moldam 
modos de ser e estar no mundo, a própria existência do 
ser, com o intuito de ajustar a desajustada vida, de tornar 

 1 Destacado pela autora.
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o futuro mais adequado, mais suficiente, mais quem sabe, 
mais eficiente.

Filma as formiguinhas trabalhando.Olha o que eu achei, 
olha o que achei. É seca, é dura!
Ela corta, cuidado tá!
Num corta não!
Corta sim!
Não corta!
Ela corta sim!
Deixa eu ver. Pega na folha, sente a folha, toca a folha,
Corta sim, nessa ponta corta.
A folha passa pela mão de todas. Algumas fazem isso ao 
mesmo tempo, mas todas pegam na folha, sentem a folha.
Se você forçar corta.
Isso não é espinho. – toca a ponta da folha
Mas é espinho duro!
É uma folha.
É uma folha e ficou dura, né.
É da árvore, né. Elas caem, mas ninguém mede. Mas se 
alguém mexer não fica assim, se alguém não mexer fica 
assim, ai deixa lá e o guri pode pegar na mão. Mas não pode 
pegar dessa pontinha aqui, dessa pontinha não.
Pensei que tava verde, se fica verde.
(Pré I, 2012, 3° 21)

Os corposcrianças são atraídos por outros corpos, cor-
pos de naturezas diferentes, corpo-natureza, corpo-chão, 
corpo-semente, corpo-formiga, corpo-folha... As crianças 
são seduzidas pelos seres pequenos, pelos pequenos seres, 
seres do chão, encontrados no pátio, no quintal, na terra, 
na areia, na grama. Elas percebem que o mundo, as coisas, 
os objetos, as palavras, não estão a nossa disposição para 
nos obedecer. Elas sabem que tudo isso pode ser outras 
coisas, que como adultos, tentamos instrumentalizar. 
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As crianças veem o mundo com olhos sensíveis, por 
isso enxergam o invisível, o que nada mais é do que o 
demasiadamente visto, o não observado, o desprezível e o 
desprezado, tal como declara Benjamin (1987, p.16), em 
Canteiro de Obras, “[...] a Terra está repleta, dos mais 
incomparáveis objetos de atenção e exercício infantis”. As 
crianças não só enxergam, observam, veem outros corpos 
de natureza outras, mas também tem uma relação íntima 
com eles. Os tocam, os acariciam, exploram suas formas 
como verdadeiras descobridoras, são tocadas por eles. Mas 
afinal, nos perguntaria Espinosa (Deleuze; Parnet, 1998, 
p.73) “o que pode um corpo? De que afetos ele é capaz?” 
e mais adiante Deleuze e Parnet (1998, p.74) nos diz “Os 
corpos não se definem por seu gênero ou sua espécie, por 
seus órgãos e suas funções, mas por aquilo que podem, 
pelos afetos dos quais são capazes, tanto na paixão quanto 
na ação”.

Então perguntaríamos: o que pode uma folha seca 
caída e aparentemente sem vida? O que pode um grupo de 
meninas com a câmera nas mãos? Eis aqui a potência. O 
corpo-folha imanta, atrai, magnetiza os corpos-meninas, 
ao fazer isso, tornam-se uma realidade extensiva, é como 
se, um corpo ao atrair, ao magnetizar fizesse de seus 
objetos extensões de si mesmo. Há aqui uma simpatia, 
uma atração dos corpos, uma sede de amizade e convi-
vência, como declara, Manoel de Barros (2013, p.359) 
“Queria propor o enlace de um peixe com uma lata”. Ao 
serem atraídas agem como se não houvessem outra coisa 
no mundo, levando-as a perpetuarem-se naquilo que 
as atraem. Há aqui uma quase suspensão do tempo, do 
tempo cronológico, é nessa subversão do tempo, neste 
instante de “eternidade”, que as crianças são provocadas 
a pensar. Esse encontro, essa comunhão, essa afetação 
de corpos – corpos sendo afetados e afetando – funciona 
como provocador do pensamento, como nos diz Zeppini 
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(2010, p.71) “pensar não é o ato voluntário de um sujeito 
consciente, mas de uma violência, de um romper com a 
passividade da consciência, de um jogar tudo para fora dos 
eixos, e este movimento é provocado pelo próprio corpo e 
pelas intensidades que nos tomam”.

Os corposcrianças afetados olham as coisas como se 
fosse a primeira, veem as coisas, veem o mundo como 
se nunca tivessem visto antes. O olhar da criança é cheio 
de expectativa, é uma olhar aberto ao desconhecido, à 
novidade, à descoberta. Elas examinam atentamente, 
olham lenta e meticulosamente os corpos que as afe-
tam, se lançam na aventura da contemplação, como se 
contemplassem os corpos como obra de arte. Não uma 
contemplação passiva, imóvel, controlada, alienada. Mas 
contemplar no sentido de olhar sensivelmente o mundo, 
de afetar-se, de tocar-se e serem tocadas por outros corpos, 
compondo assim, como diz Rancière (2012, p.17) “sua 
própria vida com os elementos da vida que tem diante 
de si”. Esse encontro, essa núpcias, esses afetos, essas 
experiências potencializam a criação, a invenção e movi-
mentam o pensamento.

Em um mundo contemporâneo cada vez mais expro-
priado de experiência, as imagens me apresentam que na 
infância ainda é possível viver experiências, ser tocados 
pelas coisas, escutar mais devagar, olhar mais devagar, 
deter-se nos detalhes, falar sobre o que acontece, ouvir 
atentamente, privar-se momentaneamente de falar, cul-
tivar a arte do encontro. As produções imagéticas das 
crianças me apresentam crianças que experimentam o 
tempo todo, e que as experiências passam pelo corpo, pelos 
corpos: o corpo, a câmera, as outras crianças, o mundo a 
cerca, os objetos e seres do mundo. As crianças experimen-
tam, olham detrás da fronteira, detrás da neblina, ainda 
que não vejam nada.
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Em dado momento, ao cruzar a perna, a bato no canto da 
mesa, falo aiaiai alto e massageio a perna. João Pedro que 
estava ao meu lado diz:

Você vai precisar de uma ambulância!!??

Então chame a ambulância porque eu estou sentindo dor.

Mas eu não sei o número, vou perguntar pra minha mãe que ta 
lá em casa o número da ambulância e quando você voltar ela 
te leva pro hospital e o médico cuida de você. Coloca aqueles 
equipamentos em você. Você sabe pra que serve os equipamen-
tos? Vamos você tem um minuto pra responder!

Olho para ele pensativa e digo:

Para me curar?

Isso mesmo, pra você ficar boa e sarar. (Pré I, 2012, 13° 5)

Contudo, as crianças, a infância, resistem às normas 
que moldam e regulam os movimentos dos corpos, de 
seus corpos, de outros corpos, corpos outros. Resistem a 
expropriação da experiência, a subtração de seus corpos, 
ao pensamento anestesiado, ao entorpecimento da rotina. 
As crianças, a infância, como Alice, no País das Mara-
vilhas, subvertem o controle, a tridimensionalidade, as 
identidades fixas, a ideia de evolução, de desenvolvimento 
por etapas, do simples para o complexo, do conhecido para 
o desconhecido. Brincam, como Alice, com o tamanho 
dos seres, das coisas, dos objetos. Crescem, diminuem, 
avançam, retrocedem, mudam os corpos de tamanho, o 
tamanho dos corpos, seus sentidos e sua funcionalidade. 
Encontram lagartas, gatos e coelhos falantes. Travam 
conversas com Chapeleiros Malucos. Resistem, como 
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Pinóquio, a tornarem-se “humanas”, pois se a suposta 
humanidade retira do ser a liberdade, a criatividade, os 
des-sentidos, a inventividade, a inumanidade, o melhor 
é correr rápido para o País dos Brinquedos, como fez o 
boneco falante, pois, nos diria o coelho ao tirar o relógio 
do bolso do colete “Ai, ai! Ai, ai! Já estamos atrasados!”.

(Pré I, 2012, 5° 5)

(Pré II, 2012, 10° 5)
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(Pré II, 2012, 10° 5)
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(Pré I, 2012, 3° 21)
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