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INTRODUÇÃO

O que é infância? O que é ser criança? Que compreensão temos de
infância? Como Rousseau, Saint-Exupéry e Lobato compreendiam a in-
fância? Não tenho respostas para todos esses questionamentos, mas quero
discutir sobre a compreensão de infância nas obras dos teóricos supracitados,
relacionando-a à prática pedagógica dos professores que atuam na pré-
escola, estabelecendo assim um diálogo entre O Pequeno Príncipe (persona-
gem de Saint-Exupéry), Emílio (personagem de Rousseau) e Emília (perso-
nagem de Lobato) e, posteriormente, fazer uma conexão com a concep-
ção de infância nas práticas pedagógicas das professoras.

A falta de clareza sobre o conceito de criança e de infância no corpo
da nossa sociedade acompanha também as políticas educacionais, e ne-
cessitam de maiores discussões e investigações por parte de educadores e
pesquisadores.

Este trabalho é resultado de parte dos dados de uma pesquisa que
buscou investigar as concepções de infância presentes nas práticas cotidia-
nas e nos discursos dos professores. Esta investigação parte dos princípios
teóricos da abordagem qualitativa, através da qual procurei construir e in-
terpretar a realidade pesquisada por meio do diálogo entre os sujeitos, o
que requereu debate e discussão constantes e não apenas a obediência a
fórmulas prontas e inflexíveis para alcançar os objetivos.

Seguindo essa visão de pesquisa, busquei captar os dados por meio
de observação, entrevistas semiestruturadas, análise de documentos e rea-
lização de grupo focal. O estudo foi realizado com seis professoras e suas
respectivas turmas (crianças de quatro e cinco anos de idade) de duas pré-
escolas públicas do município de Itapetinga, cidade localizada no sudoes-
te do estado da Bahia. É importante enfatizar que neste estudo trazemos
uma discussão baseada nas concepções de infância como construção histó-
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rica e social. Autores como Rousseau (2004), Lobato (2005), Saint-Exupéry
(2006), Kramer (2006, 2008), Sarmento (2007), entre outros, fundamen-
tam este trabalho.

A COMPREENSÃO DA INFÂNCIA NA LITERATURA

Quem foi Saint-Exupéry? O que há no livro O Pequeno Príncipe que
demonstre uma compreensão de infância? Antoine de Saint-Exupéry (1900-
1944) foi piloto da Segunda Guerra Mundial, além de escritor, e, na sua
obra, começa sua história falando que quando tinha seis anos viu num
livro uma jiboia que engolia um elefante. A história dizia que quando a
jiboia engole um elefante inteiro fica seis meses digerindo o animal. Ima-
ginem uma criança ouvir essa história e ficar refletindo sobre um elefante
no interior de uma cobra!

O autor, que é um dos protagonistas da história, desenha a jiboia
com um elefante dentro da barriga e, ao mostrar o desenho ao adulto,
indaga se dava medo. O adulto perguntou por que um chapéu daria medo.

Eis o desenho da jiboia:

Vemos com essa resposta da “pessoa grande” que não há nenhum
interesse em tentar compreender o que está por trás do desenho; ele vê
apenas o visível, o aparente. A criança vai além do aparente, consegue ver
e perceber o que o adulto não consegue, seja por falta de interesse, por
pressa, seja pela correria do dia a dia.

Então, ele desenhou o interior da jiboia, a fim de que as “pessoas
grandes” pudessem compreender melhor o desenho, pois as “pessoas gran-
des têm sempre necessidade de explicações detalhadas”. (SAINT-
EXUPÉRY, 2006, p. 10)

Eis o segundo desenho:
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Se a Emília do Sítio do Picapau Amarelo estivesse presente diria que
esse adulto era sem imaginação e que só ela, com suas ideias mirabolantes,
estaria apta a decifrar e compreender o desenho.

E qual é a relação dessa visão de criança com a obra de Rousseau?
Saint-Exupéry via os adultos como pessoas incapazes de compreender a
infância, pois haviam esquecido que um dia foram crianças. Este livro ele
dedica à criança que toda pessoa grande já foi um dia. Nesses primeiros
parágrafos, fica explícita a compreensão de criança, do respeito e da valo-
rização do imaginário infantil. Uma compreensão do que a criança é, e
não do que ela poderá vir a ser.

Até a Renascença, a criança não era vista nem respeitada. Jean
Jacques Rousseau (1712-1778), o grande precursor do sentimento de in-
fância, preconiza uma visão diferente da que existia até então, para essa
fase da vida humana. Esse autor inaugura uma nova era na história da
infância e da educação, em que a infância ganha um novo olhar, o reco-
nhecimento, o respeito às suas peculiaridades. Rousseau introduziu a con-
cepção de que a criança é um ser com características próprias em suas
ideias e interesses e, por isso, não mais poderia ser vista como um adulto
em miniatura. Como nos fala Rousseau ( 2004, p. 4), “[...] é preciso respei-
tar a liberdade da criança, e não procurar o homem na criança, sem pen-
sar no que ela é antes de ser homem”. Segundo esse filósofo, os adultos
sempre procuram o homem na criança; Saint-Exupéry argumenta que, na
condição de adultos, devemos pensar na criança que um dia já fomos.
Percebemos o respeito desses dois escritores à compreensão de infância.
Com Rousseau começa a existir, ainda que timidamente, uma preocupa-
ção como sentimento de infância.

O precursor da literatura brasileira para criança, Monteiro Lobato,
também contribuiu para uma compreensão de criança não como ser
incapaz e inferior, mas como um ser inteligente, ativo e livre. José Ben-
to Renato Monteiro Lobato ou Monteiro Lobato (1882-1948), como
todos o conhecem, quase contemporâneo de Exupéry, nos anos 20 e
30, revolucionou a concepção de criança / infância. Em uma época em
que não havia, no Brasil, nenhum sentimento de infância, Lobato, com
a sua literatura, contribuiu para uma nova era na história da infância
brasileira.

Retornemos a Exupéry. Ante os desenhos de jiboias fechadas e aber-
tas, as “pessoas grandes’ aconselharam-no a deixar de lado os desenhos e
se dedicar de preferência à geografia, à historia, à matemática, à gramáti-
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ca. Segundo o autor, foi a partir daí que abandonou uma promissora car-
reira de pintor. “As ‘pessoas grandes’ não compreendem nada sozinhas e é
cansativo, para as crianças, estar a toda hora explicando”.

Fica explícito nesse argumento que os adultos desejam o tempo
todo que as crianças aprendam logo o que, segundo eles, futuramente terá
“utilidade”. Geografia, matemática, história e gramática serão úteis, mas
que utilidade terá o desenho, a pintura, a poesia, a arte? Não compreen-
dem que, nos desenhos, na invenção de histórias, aparentemente coisas
insignificantes, há um mundo de ideias e fantasias. Com o desenho, a
criança desenvolve a fantasia, a imaginação, a criatividade, cria um mundo
só delas. Rousseau (2004, p. 89) afirma que “[...] é preciso deixar amadure-
cer a infância na criança”. Entendemos esse amadurecer não como algo
inato, mas como respeito às características próprias de criança, sem duvi-
dar de seu potencial, de sua capacidade para entender as coisas que se
passam à sua volta.

Esse autor ainda expõe que:

Depois de terem ensinado isto ou aquilo, vale dizer, depois de terem
enchido sua memória ou de palavras que não podem entender, ou de
coisas que não lhe servem para nada [...], colocam este ser factício nas
mãos de um preceptor que acaba de desenvolver as sementes artificiais
que já encontra completamente formada, e lhe ensina tudo, exceto a se
conhecer, exceto a tirar partido de si mesmo, exceto a saber a viver e
se tornar feliz. (ROUSSEAU, 2004, p. 26, grifos nossos)

Como eram livres e felizes as crianças do Sítio do Picapau Amarelo!
Talvez o leitor pense que ali reinava um mundo de fantasia e que, portan-
to, a realidade de nossas crianças hoje é outra – exploração do trabalho
infantil, prostituição, pedofilia, crianças nas ruas, violência domiciliar –
temas tão corriqueiros na sociedade atual. Não discutiremos os problemas
enfrentados pelas crianças de hoje, mas a sua capacidade de aventura e
criação, mesmo em meio a tantas adversidades.

Saint-Exupéry entendia que é muito difícil para os adultos – que
ele considerava como seres estranhos – compreender a esperteza de uma
criança. Para confirmar esse pensamento, ele passou a fazer um teste que
consistia em mostrar, a cada vez que encontrava com um adulto, o seu
primeiro desenho (jiboia fechada) e a resposta era sempre a mesma – um
chapéu. Aí ele dizia: “[...] então eu não falava nem de jiboias, nem de
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florestas virgens, nem de estrelas, colocava-me no seu nível. Falava de bi-
gode, de golfe, de política, de gravatas. E a pessoa grande ficava encanta-
da de conhecer um homem tão versátil”. (SAINT-EXUPÉRY, 2006, p. 11)

O que o adulto quer, na maioria das vezes, é que a criança seja
aquilo que ele deseja, que se desenvolva da maneira que ele almeja e seja
um prodígio na sociedade. “Mas o que pensar de uma educação que sacri-
fica o presente por um futuro incerto? que prende uma criança em corren-
tes de todo tipo, [...]. A idade da alegria passa-se em meio a prantos,
castigos, a ameaças” (ROUSSEAU, 2004, p. 72), deixando de ser aventu-
reira, criativa e livre, como Emília, Narizinho e Pedrinho no Sítio do Picapau
Amarelo ou como o Pequeno Príncipe, se aventurando pelo mundo afora,
conhecendo outros planetas.

Lobato, por sua vez, não compreende a criança como ser inferior
ou fraco que necessite o tempo inteiro de “paparicação”; pelo contrário,
quando lemos Memórias de Emília, Reinações de Narizinho, Caçadas de Pedrinho,
Sítio do Picapau Amarelo, vemos crianças inteligentes, sensíveis, espertas e
livres para viverem as suas aventuras.

Nessa perspectiva, Gibello (2004, p. 2) afirma que

[...] a infância do Sítio é muito feliz e sem grande preocupações. As
crianças são livres para viver as aventuras, para dialogar com os adultos,
para darem opiniões. [...] ser forte, muito diferente da idéia que usual-
mente se tem da fragilidade infantil. Os netos de Dona Benta – cada
qual à sua maneira e proporção possuem coragem e habilidade que lhes
permitem viver intensamente as aventuras; ou seja, ser criança não signi-
fica ser inferior [...] Os textos buscam sempre evidenciar as habilidades
intrínsecas das crianças.

Por diversas vezes nos textos de Lobato, vemos Emília com as suas
ideias e esperteza criando situações e resolvendo problemas no Sítio de
Dona Benta. “Emilia tinha um modo desnorteado de pensar. Assim, suas
célebres ‘asneirinhas’ não eram asneiras, eram modos diferentes de enca-
rar as coisas”. (LOBATO, 2005c, p. 546) Isso mostra que Lobato não via a
criança como um ser frágil, imperfeito, que tivesse de ser moldada pelo
adulto à sua maneira.

Depois de vários testes com os desenhos, Exupéry fala sobre o pou-
so que teve que fazer no deserto do Saara, onde se encontrou com o Pe-
queno Príncipe.
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No momento em que se deparou com o principezinho, a primei-
ra coisa que ele solicitou foi: por “favor... desenha-me um carneiro”.
(SAINT-EXUPÉRY, 2006, p. 11) E agora como resolver aquele dilema?
Exupéry passou a se questionar: Se não sabia desenhar, se fora tolhido
ainda criança dessa arte? Então resolveu desenhar a jiboia fechada e ao
entregá-lo ao menino, este disse: – “Não! Não! eu não quero um elefan-
te numa jiboia”. Qual foi a sua surpresa. Como ele conseguiu entender
que ali era uma jiboia com o elefante dentro se a jiboia estava fechada?
Só uma criança, com sua imaginação, consegue realmente ver o que
está além do visível. Se fosse a Emília, do Sítio do Picapau Amarelo, com
certeza, diria que era um elefante dentro da jiboia. Emílio, mesmo em
época e contexto tão diferentes, também conseguiria ver a jiboia com o
elefante dentro, pois as crianças têm essa capacidade singular de ima-
ginar e criar, embora as infâncias sejam diferenciadas devido ao con-
texto, ao tempo e ao espaço.

Visconde, também personagem do Sítio, refere-se a Emília como
uma pessoinha que “[...] faz coisas que até espanta a gente, de tão sensatas
[...] tem saídas para tudo, não se aperta, não se atrapalha. E em matéria
de esperteza, não existe outra no mundo. Parece que vê através dos cor-
pos”. (LOBATO, 2005c, p. 280)

Rousseau (2004, p. 121), ao discutir a esperteza e a capacidade das
crianças, assim argumenta: “[...] raciocinam muito bem em tudo o que
conhecem e se relacionam com interesse presente e sensível”.

Observamos, entre os três escritores, a valorização do pensamento
e da capacidade infantil. Muitas escolas, ainda hoje, veem as crianças ape-
nas como uma reprodutora da realidade. Faz-se necessário vê-las como
pessoas que pensam, que criam e não apenas copiam ou reproduzem o
real.

Mais uma prova de que a criança “vê através dos corpos” é quando
Exupéry faz o desenho do primeiro carneiro. Eis o desenho:
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O Pequeno Príncipe observou atentamente o desenho e disse que
aquele carneiro estava doente. Como se pode observar, a expressão do
carneiro é triste, o que para ele aparentava doença. É incrível como as
crianças têm essa sensibilidade de captar as coisas que estão acontecendo
à sua volta. Mesmo não estando de forma clara para o adulto, ela conse-
gue perceber e sentir.

No segundo desenho do carneiro, ele disse ser um bode, pois havia
chifres. E ele não queria um bode, e sim um carneirinho. Eis o desenho:

Ele também recusou o terceiro, dizendo que o carneiro estava mui-
to velho e que ele queria um que vivesse muito tempo:

Não sabendo mais como desenhar um carneiro, Exupéry arriscou
desenhar apenas uma caixa e disse que o carneiro estava dentro. Imaginou
que o principezinho não aceitaria aquele desenho, até porque ele já tinha
se tornado uma pessoa adulta e não mais compreendia as coisas de crian-
ças. Eis o desenho da caixa com o carneiro dentro:
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Qual não foi a surpresa do desenhista ao observar a felicidade na
face do principezinho, que dizia “é assim mesmo que eu queria! Será pre-
ciso muito capim para esse carneiro? [...] Olha! Ele adormeceu...”. (SAINT-
EXUPÉRY, 2006, p. 15) Isso é que é ser criança, ter infância. É imaginar, é
criar, é fantasiar.

Se os adultos olhassem para a caixa, será que conseguiriam ver algo
além da própria caixa? Se olhássemos para cada carneirinho, veríamos os
vários estados dos carneiros? Acredito que não teríamos a mesma percep-
ção que teve o principezinho e que teria qualquer criança ao se deparar
com os desenhos, pois, como disse o próprio autor, estamos sempre apres-
sados, e só as crianças colocam o nariz na vidraça para ver o que está do
lado de fora. Só as crianças conseguem ver além do real.

Talvez Dona Benta seja uma exceção, pois ela se envolve de tal
maneira no mundo encantado das crianças que chega a dizer: “Não ima-
gina o que acontece neste Sítio! Só vendo. Tanta e tanta coisa, que hoje,
não me admiro de mais nada. Se o sol aparecer ali na porteira e me disser:
– ‘Boa tarde D. Benta! Eu o recebo como se fosse o Compadre Teodoro: –
Entre, Senhor Sol’”. (LOBATO, 2005a, p. 260) O próprio Saint- Exupéry
(2006, p. 15) achou que tivesse envelhecido, pois não conseguia ver um
carneiro através de caixa. Tornara-se uma “pessoa grande”.

Esse é o mundo da criança, e o adulto precisa entrar nele como fez
Dona Benta. Embora alguns críticos considerem a obra de Lobato peda-
gógica e que o intuito do autor seria formar os novos brasileirinhos, não há
dúvida de que é uma literatura interessantíssima para crianças. E mesmo
que fosse mais pedagógica do que literária, o que destacamos é a valoriza-
ção explícita da criança em seus textos. Não é uma literatura para adultos
em miniatura. As histórias não são para conscientizar e moralizar as crian-
ças, mas para promover a imaginação e viver a fantasia.

Russeff (2006, p. 285) faz uma crítica a Lobato dizendo que,

[...] apesar de isentá-lo do pedagogismo [...], não se pode dizer que a
intenção tenha sido totalmente abandonada; e, se evitou os seus excessos
‘instrutivistas’, manteve-o latente. Temos então, um La Fontaine à nacio-
nal? Já foi dito que não, mas o fato é que, embora Lobato tenha construído
uma fabulação muito mais artística do que pedagógica, e, portanto, in-
discutivelmente literária, o seu intuito foi sempre o de ensinar as crian-
ças, na constante vontade de modificar o mundo.
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Mesmo que haja ensinamento nas obras de Lobato, e isso é percep-
tível em alguns livros como, por exemplo, em Emília no país da gramática,
Geografia de Dona Benta, Aritmética de Emília, notamos também que tais
obras eram críticas de Lobato às formas de ensino. Isso fica claro quando
Pedrinho se refere a Dona Benta quando esta lhe ensina a gramática: “Ah,
assim sim! – dizia ele – Se meu professor ensinasse como a Senhora, a tal
Gramática, até viraria brincadeira. Mas o homem obriga a gente a decorar
uma porção de definições que ninguém entende”. (LOBATO, 2005b, p.
293) Nessas obras, Lobato tece críticas à forma (metodologia) como se
ensinava às crianças; não as utiliza como pretexto para ensinar os conteú-
dos escolares.

O diálogo do Pequeno Príncipe com Exupéry continuou por um
bom tempo. O primeiro sempre fazendo perguntas, querendo saber sobre
tudo: se o carneiro come arbusto, se come flores, mesmo tendo espinhos,
para que servem os espinhos, etc. Saint-Exupéry (2006, p. 29) afirma que
o principezinho “[...] jamais renunciava a uma pergunta, uma vez que a
tivesse feito”. Questionamentos têm tudo a ver com criança. Quem já não
vivenciou uma “avalanche” de perguntas de uma criança? E quanto mais o
adulto responde, mais ela tem perguntas a fazer.

Não há como trazer aqui uma reflexão sobre toda a obra de Exupéry.
Porém, além dos desenhos, outro ponto interessante é o seu diálogo com a
raposa que encontrou no planeta Terra. O Pequeno Príncipe perguntou se
poderia brincar com ela, e ela respondeu que ele não a havia cativado
ainda para que pudessem brincar. Para isso, teriam que, em primeiro lu-
gar, criar laços.

Quando se fala em criar laços, há uma relação de afetividade. E as
crianças? Como as “pessoas grandes” podem cativá-las? Isso é necessário?
Segundo Saint-Exupéry (2006, p. 69), “[...] só se vê bem com o coração e
só conhecemos bem o que cativamos”. Os adultos precisam cativar as cri-
anças para que elas se sintam importantes e valorizadas e possam também
cativar outras crianças e outros adultos.

E Rousseau, como compreendia a criança se não cativou nem os
próprios filhos? A obra Emílio talvez tenha sido justamente uma forma de
“expurgar o pecado”, pelo que fez com a sua prole. Mas não vem ao caso
discutir o abandono dos próprios filhos por esse autor. O que destacamos
é o seu respeito e valorização da infância, em uma época em que a criança
não passava de um ser sem voz (infans – que não fala), assim como o
fizeram Exupéry e Lobato.



48

Quem já não viu ou ouviu, quando alguém, ao querer se referir a
um ato bobo do adulto, usar o termo “criancice” (Que criancice essa sua!)
com o significado de bobagem, asneira, burrada, besteira? Ou denominar
de “infantil” determinadas atitudes dos adultos? Isso mostra a real com-
preensão que temos de infância. Como esses escritores em tempos e espa-
ços distintos pensaram a criança como seres capazes, que falam, pensam,
que deveriam viver sua infância de forma livre e que merecem ser valoriza-
das pelo que são?

Quando falamos de liberdade, de crianças livres, nos lembramos de
Emílio, que precisava estar livre das amarras, que deveria ser criado e edu-
cado em liberdade; em O Pequeno Príncipe, percebemos a liberdade do per-
sonagem ao visitar diversos planetas e dialogar com quem encontrava pelo
caminho. Com Emília, a liberdade estava presente no seu dia a dia, nas
suas aventuras, nas suas ideias, com as quais já havia percorrido o mundo.
Vemos, nesses personagens, a criança em uma perspectiva criadora, aven-
tureira e livre. Os três autores apresentados mostram uma compreensão de
infância que respeita o que é característico da criança, sem reduzi-la ao
anonimato nem infantilizá-la, tampouco discipliná-la. Uma criança que,
de fato, vive a sua infância de forma alegre e feliz.

A COMPREENSÃO DA INFÂNCIA E A PRÁTICA
PEDAGÓGICA

A infância, compreendida como uma construção histórica e social,
não se apresenta de forma estática e universal; constitui-se como um pro-
cesso em permanente construção, por isso, em cada sociedade ou grupo
social, esse ser pequeno denominado criança vive a infância de forma dife-
renciada. Assim como a infância é construída de acordo com o contexto
social (infância urbana, rural, da favela, do orfanato, das ruas), as concep-
ções e significados de infância também se modificam ao longo da história.
A infância, portanto, não é dada naturalmente, como um período do de-
senvolvimento biológico da raça humana. Se em um período havia a
invisibilidade da infância quando a criança não tinha o direito de ser cri-
ança, agora, na sociedade contemporânea, a infância passa a ter uma visi-
bilidade social e a ser respeitada pelas suas características identitárias pró-
prias e singulares, pois a criança, esse ser tão pequeno, já é um cidadão da
nossa sociedade, é um ser de direito que requer respeito e dignidade de
vida.
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Com base nos dados coletados, as visões infância manifestadas nas
práticas cotidianas de sala de aula e nos depoimentos encontram-se base-
ados numa perspectiva romântica, segundo a qual a criança é naturalmen-
te boa, “um ser puro, inocente, sem maldade”, como salienta a professora
Regina1. Essa visão é confirmada pela professora Fúlvia quando argumen-
ta que “as crianças não têm maldade, só têm amor, alegria, não têm má
intenção nem com os próprios colegas, nem com a gente [...] A criança
não guarda mágoa da gente, mesmo tendo que chamar a atenção”.

Essa compreensão de bondade natural da criança converge para a
concepção rousseauniana de que o indivíduo é naturalmente bom, mas a
sociedade o corrompe. Em Emílio, personagem principal de sua obra, ha-
via um cuidado (criado em meio à natureza, longe da sociedade) para que
ele não se corrompesse. Embora existam críticas ao romantismo naturalis-
ta de Rousseau em relação ao seu Emílio, não se deve desconsiderar que
foi com ele que a criança começou a ganhar uma visibilidade
socioeducacional e passou a ter as suas características próprias reconheci-
das e respeitadas. Ele acreditava na capacidade de pensar da criança e não
a considerava um ser desprovido de entendimento. A obra de Rousseau
influenciou significativamente a educação das crianças menores a partir
do século XVIII, e refletiu no trabalho desenvolvido pelo denominado
pedagogo dos jardins de infância, Friederich Froebel. Este educador, em-
bora tenha contribuído expressivamente para o surgimento de uma educa-
ção para a primeira infância, defendia a ideia do desenvolvimento natural
e espontâneo da criança (concepção naturalista romântica). Considerava a
criança como uma plantinha e a professora a jardineira como ficou carac-
terizado pelo próprio nome (jardim de infância) dado por ele à instituição
de atendimento às crianças de até seis anos de idade.

Essa visão faz com que as professoras desconsiderem as questões do
contexto da vida da criança e de todo ser humano, pois, já que a criança se
desenvolve apenas no aspecto maturacional/biológico, não há necessidade
de intervenção. Essa visão denota uma concepção inatista de desenvolvi-
mento. É preciso tomar cuidado com essa visão determinista do desenvol-
vimento infantil para que, no processo educacional, não se descartem as
outras dimensões do desenvolvimento como, por exemplo, os aspectos
sociais e culturais.

1 Todos os nomes das professoras pesquisadas são fictícios.
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Não estamos desconsiderando a importância de Rousseau para a
história da infância e muito menos a influência de Froebel para a criação
de espaços educativos para a criança menor de seis anos. Porém, faz-se
necessário rever essa visão naturalista, para não reduzir a criança a apenas
uma dimensão da existência humana – a biológica.

A professora Ivani argumenta que “a infância é a fase onde tudo
começa. A partir daí que começa a formar um adolescente, um jovem, um
adulto. Se essa infância for bem cuidada, com certeza mais tarde vai ter
bons adultos”.

A infância é o primeiro período da vida do ser humano após o
nascimento, mas é também um período que deve ser respeitado pelo que
ele é, e não pelo que ela se tornará – “bons adultos”. Essa visão de planti-
nha bem cuidada que dará bons frutos pode caracterizar uma concepção
fragmentada e restrita de criança, que precisa ter assistência e cuidado
para se desenvolver. Vislumbramos também nessa fala uma concepção da
criança como uma fase preparatória para a vida adulta, um “bom cida-
dão”. Não se compreende que a criança já é um pequeno cidadão e tem
direitos garantidos por lei.

No outro extremo, temos o olhar completamente oposto da profes-
sora Teresinha, que, no encontro do grupo focal, argumenta dessa forma:
“algumas já têm maldade e quando veem alguma mais inocente influenci-
am as outras”. Essa é uma percepção contrária à anterior. Para essa professo-
ra, nem todas as crianças são inocentes, algumas, além de terem maldade,
ainda são influenciadoras da maldade. Haveria aqui uma visão agostiniana
segunda a qual a criança é essencialmente má por ter herdado o pecado
original? E por que existe criança má? Ela já nasceu com a maldade ou esse
sentimento foi despertado pelo seu contexto histórico e social?

Em relação a essa visão, ao fazer uma análise do pensamento
agostiniano, Sarmento (2007, p. 30-31) afirma que “[...] a imagem da cri-
ança está associada a toda uma conceptualização do corpo e da natureza
como realidades que necessitam ser controladas pelo instinto, a criança é
concebida como uma expressão de forças indomadas e dionisíacas, com
potencialidade permanente para o mal”.

Essa polaridade ocorre não só nos discursos, mas nas ações cotidia-
nas das escolas. São duas visões distintas de criança: de um lado a inocên-
cia e, do outro, a maldade; de um, a bondade e, do outro, a perversidade:
de um lado, o ser perfeito e, do outro, o imperfeito que precisa da ação do
adulto para moralizá-lo. Kramer (2006, p. 18) assegura que
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[...] o sentimento moderno de infância corresponde a duas atitudes con-
traditórias que caracterizam o comportamento dos adultos até os dias de
hoje: uma que considera a criança ingênua, inocente e graciosa e é
traduzida pela “paparicação” dos adultos; e outra surge simultaneamen-
te à primeira, mas se contrapõe a ela, tomando a criança como um ser
imperfeito e incompleto, que necessita da “moralização” e da educação
feita pelo adulto.

Sabemos que o sujeito possui aspectos instintivos, biológicos, natu-
rais, mas ele também é formado por outras dimensões como as sociais,
históricas, culturais, estéticas e éticas, dimensões essas que não estão sepa-
radas na vida do sujeito. Na condição de sujeito da complexidade que
somos, convivemos cotidianamente com essas contradições. E com a cri-
ança não é diferente, ela também é esse ser complexo. Há crianças que são
boas por natureza e outras ruins? Umas nascem para o bem e outras para o
mal? Essa é a constituição da humanidade e da criança, especificamente,
ser da contradição. A criança, como esse ser complexo, requer um olhar
em diferentes direções e óticas.

Nesse sentido, Sarmento (2007, p. 45) afirma que

[...] a complexidade dos mundos da vida das crianças desafia uma ciência
que parta ou que se fixe em imagens. Uma ciência outra, atenta a com-
plexidade das condições de existência das crianças, capaz de combinar os
vectores da socialização (horizontal e vertical, realizadas entre pares e
com os adultos) com os da subjetivação, o grupo geracional na sua exis-
tência histórica concreta com a criança ator e autor da sua história singu-
lar de vida.

Considerando a diversidade (crenças, valores, espaços, família, es-
cola) do universo infantil, existe a possibilidade de construirmos uma con-
cepção de infância pautada na construção histórica. Nessa acepção, a pro-
fessora Teresinha discute a diferença da criança do passado e a criança do
contexto atual. Segundo ela, com as mudanças na sociedade fica cada vez
mais difícil trabalhar com a criança, pois “antigamente as crianças brinca-
vam mais, observavam mais contar histórias; hoje elas nem ouvem as his-
tórias que contamos na sala, temos que chamar a atenção a todo o mo-
mento”. A professora acredita que talvez a TV esteja influenciando no
comportamento das crianças.
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Como a infância é uma construção histórica, com certeza há dife-
renças entre a infância dos nossos pais e a dos nossos avós, a nossa própria
infância e a de nossos filhos. A professora se refere de forma saudosista à
infância de antigamente, como em Casimiro de Abreu: “Oh! que saudades
que tenho/Da aurora da minha vida/, Da minha infância querida/ – Que os
anos não trazem mais!”, como se as crianças do passado fossem melhores
do que as de hoje. O contexto social e familiar mudou e, consequentemente,
o comportamento nas atividades e brincadeiras desejadas e desenvolvidas
pelas crianças.

Na sociedade atual, mesmo com muitos brinquedos eletrônicos,
computadores, TV, etc., a criança continua a ser criança. Houve, sim, mu-
danças nos tipos de brincadeiras, uma vez que o contexto é outro. Estamos
em outro período da história e a mudança é inevitável. Não somos seres
estáticos e muito menos a criança o é. Devemos levar em conta os fatores
heterogêneos, a diversidade do mundo adulto e também do infantil.

Se em uma época valorizavam-se cantigas de roda, os “causos” con-
tados pelos mais velhos (avós, pais), a criança de hoje prefere o videogame,
o computador, os desenhos animados. Ela não deixou de ser criança por
isso nem deixou de ter infância por preferir assistir à TV a brincar de gude
na rua. Seria muito complicado querer impor às crianças brincadeiras que
não fazem parte do seu contexto e esperar que elas gostem ou participem
de tais brincadeiras.

Na concepção da professora Alessandra, a infância “[...] é a fase de
descoberta e tem que ser respeitada. Às vezes, os pais ficam muito focados
nos conteúdos e aí eu falo que eles deveriam estar dando atenção ao que
as crianças veem na escola e levam para casa [...] ter atenção, ouvi-las, ver e
valorizar os desenhos deles”.

Esta professora vê a criança como um ser que merece ser respeitado
nas suas especificidades. Na escola, especificamente na sua sala de aula, a
professora procura fazer com que se viva a infância de forma mais plena,
proporciona momentos de histórias, músicas infantis, jogos e brincadei-
ras. Esta docente acredita que a escola precisa resgatar a infância das cri-
anças.

Em outro momento foi manifestado que ter infância é viajar no
mundo imaginário. Muitas crianças viajam nesse mundo, têm imaginação,
criam histórias, mas nem por isso têm infância, isto é, vivem o mundo do
adulto, seja em casa nos afazeres domésticos, seja nas ruas, tendo que se
virar para comer e dormir, seja no mundo do trabalho, tendo que ajudar
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nas despesas em casa ou, até mesmo, na escola onde não há espaço para o
prazer e a alegria de viver. Quantas dessas crianças viajam no mundo ima-
ginário, sonham por melhores condições de vida, com brinquedos, com o
lazer, etc.? Claro que esses aspectos de fantasia e criação caracterizam a
infância, mas não é só isso.

A criança passa a desvelar o mundo adulto e a conhecer a realidade
que lhe é dada, no entanto, muitas vezes por falta de diálogo dos pais e/ou
professores, por acharem que a criança não tem capacidade de compreen-
der determinados assuntos, preferem se calar e as crianças acabam ficando
sem respostas para os seus questionamentos. Quantas vezes ouvimos os
adultos pedirem às crianças para que se calem por estar falando demais,
fazendo muitas perguntas? Kramer (2008, p. 92), ao discorrer sobre a in-
fância e o mundo que lhe é dado a conhecer, salienta que no “[...] cotidia-
no do trabalho, na política, nas relações familiares, o que se vê é a falta de
diálogo e de escuta do outro”.

Entendemos que os profissionais da educação infantil precisam te-
cer um novo olhar sobre a criança, desconstruir o que está instituído pela
sociedade hegemônica, deixando de vê-la sempre de forma comparável
ao que ela poderá ser, mas ver a criança na criança.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por muito tempo a criança esteve condenada a um não lugar na
sociedade, misturada aos adultos, sem nenhum respeito às suas particula-
ridades. Vivendo no paradoxo da inocência e maldade, ora necessitando
preservar a sua inocência natural, ora necessitando de moralização para se
adequar à sociedade, a criança passa a ser objeto de estudo e pesquisa em
muitas áreas de conhecimento e a ter uma visibilidade na sociedade con-
temporânea, sendo compreendida nos seus aspectos de criança, respei-
tando a “natureza infantil”. A criança, como sujeito de sua história e tam-
bém produtora de cultura, expressa o ser social que é, e não um ser abstra-
to e universal, no entanto, as práticas pedagógicas e os discursos de muitos
profissionais que atuam nessa modalidade da educação básica, ainda se
encontram impregnada de uma visão limitada de infância.

Os cursos de formação de professores devem possibilitar uma for-
mação teórico-metodológica que promova mudanças nas práticas dos pro-
fessores da pré-escola, pois estes precisam ver as crianças como sujeitos
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sociais e históricos que são e que, ao construírem o conhecimento, estão se
construindo como pessoa e não como um ser apenas biológico que mani-
festa o desenvolvimento natural sem qualquer relação ou influência da
cultura da sociedade em que está inserida, ou ainda um ser desprovido de
conhecimento, em cuja cabecinha é preciso incutir os conhecimentos con-
siderados importantes pelos adultos.

É preciso trazer à memória a visão de infância apregoada por Lobato,
que valoriza a criação, a imaginação e a liberdade, livrando a criança das
amarras da racionalidade e disciplinamento e lhe possibilitando vivenciar
momentos de invenção, imaginação e felicidade, isto é, a infância. Que a
educação pré-escolar tenha a criança no centro dos seus projetos e propos-
tas, e não a aprendizagem. Para tanto, é preciso promover um maior inves-
timento na formação inicial e continuada do professor que atua na pré-
escola, pois todas as questões discutidas no decorrer deste trabalho reque-
rem uma nova postura, a fim de que as mudanças ocorram não só nos
modelos prontos, mas nas próprias concepções que os profissionais da
educação infantil têm de infância.
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