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2  
VeStígioS de infância

Nossa... Nossa senhora!!! É o céu!!!...
Agora pega o sol!

(Pré I, 2012, 3° 18)

Imagens da infância

Depois que iniciei minha ascensão para a infância,
Foi que vi como o adulto é sensato! [...]
Como não ascender ainda mais até na ausência 
da voz?
(Ausência da voz é infantia, como t, em latim)
Pois como não ascender até a ausência da voz –
Lá onde a gente pode ver o próprio feto do verbo –
ainda sem movimento. [...]
Como não voltar para onde a intenção está virgem?
Por que não ascender de volta para o tartamudo!

(Manoel de Barros, 2013, p.380-1)

De maneira poética, Manoel de Barros apresenta o 
movimento de sua ascensão à infância, seu espanto frente 
à sensatez do homem adulto e seu desejo de distanciar-se 
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do bom senso, do comportamento aceitável, do modo 
de pensar e agir modulado cada vez mais presente na 
sociedade atual. É na infância que Manoel busca, desde o 
próprio sentido da palavra – ausência de voz -, o momento 
pré-verbal da palavra, a experiência de experimentar o 
mundo sem necessidade de nomeá-lo, um des-ver, um 
des-velar o mundo, um des-falar o mundo. Não se trata 
de um retorno à infância, tida como ingênua, pura, onde 
ainda não há fala, um não falar, mas uma suspensão, como 
se suspendesse o fluxo narrativo, um gaguejar, tremer a 
voz, perder a fala diante do novo, espantar-se, assustar-
-se, surpreender-se, uma experimentação intensiva de si 
mesmo. Se colocar na infância do mundo, com um olhar 
inaugurador.

É desse lugar “privilegiado” de razão, de raciona-
lidade, de sisudez, de rigorosidade, de modulação que 
foge Manoel de Barros, por isso, ele pergunta, mesmo já 
sabendo a resposta, e sabendo o que fazer, “Por que não 
ascender de volta para o tartamudo?” É lá, no tartamudo 
que ele, as crianças, a infância (e nós também) podem 
libertar-se das amarras impostas, da padronização, da 
colonização e da dominação adultícia, por meio do ines-
perado, do inusitado, do extraordinário.

Pensar a infância dessa maneira, com Manoel de Bar-
ros, parece ser uma possibilidade de afastar-se das ideias 
produzidas em torno da criança e da infância, distanciar-se 
de percepções, de ideias, de conceitos e imagens de tute-
lamento que produzimos em torno dela, invenção nossa, 
do adulto, uma invenção social (Schérer, 2009). Quando 
ouvimos ou lemos coisas sobre a criança e sobre a infância 
parece que as ideias produzidas em torno delas têm sido 
sempre no intuito de proteger, amparar e defender, na 
direção de torná-la um adulto. Em cada tempo houve (e 
ainda há) um conjunto de normas disciplinadoras que 
prescrevem o que é ser criança, como é o seu brincar, quais 
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seus gostos, como pensa, o que deve saber, pensar e dizer 
em cada idade; e o que é ter infância. A criança e a infância 
são capturadas pelas ideias que produzimos sobre elas; 
criamos formas de aprisioná-las, parecendo que se pode 
antecipar tudo sobre elas, restando muito pouco para o 
inesperado e para os encontros.

Não paramos por meio dos dispositivos sociais de 
modular, de projetar sobre a criança e a infância os nossos 
medos, os nossos anseios e a perspectiva de um futuro 
sempre melhor. Elas são o material das utopias e dos 
sonhos políticos que visam o modelo de ser humano. 
Para isso, as crianças – a infância – precisam crescer logo, 
atingir rapidamente a maturidade adulta, a sensatez 
adulta, a prudência adulta, pois sem isso, será impos-
sível, realizar o sonho de um determinado tipo de polis 
entendida como justa. Para isso precisamos normatizar e 
moldar em todos os espaços, em todos os tempos, sempre 
com a intenção do que será melhor para a formação “de 
uma sociedade melhor”. Como dispositivo Foucault 
(1985, p.244), diz que:

[...] é um conjunto decididamente heterogêneo que engloba 
discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões 
regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados 
científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em 
suma, o dito e o não dito são os elementos do dispositivo. O 
dispositivo é a rede que se pode tecer entre estes elementos.

As relações estabelecidas a partir dos dispositivos 
podem vigiar, disciplinar, adestrar, controlar o corpo e 
o pensamento, além de criar e produzir modos de ser, de 
existir e de sentir. Elas ainda definem, nomeiam, pres-
crevem normalizações e condicionantes produzindo uma 
imagem idealizadora, programada da criança e da infân-
cia. Essas relações podem aniquilar toda possibilidade de 
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experiência sensível, subtrair as sensações, as percepções, 
os afetos.

Nos espaços dos dispositivos comanda-se, ordena-se, 
controla-se saberes, organiza-se, calcula-se, mede-se, 
aperfeiçoa-se, estabelecem-se funções. Por meio desses 
dispositivos pode-se governar o mundo, os seres, as 
pessoas, adultos e crianças, governar então a infância. 
Então parece que a infância, para além de uma invenção 
social, ela é também, uma invenção política. A partir do 
momento em que a criança vai sendo descoberta, vai se 
tornando foco do olhar direcionado dos adultos (Ariès, 
1981; Ghiraldelli Jr., 1997; Narodowski, 2001), vai se 
compreendendo suas especificidades, ela torna-se alvo de 
intervenção política e científica. A maneira adultocêntrica 
de pensar a infância, no qual a criança é vista como um 
ser em falta, um ser incompleto justifica a necessidade de 
intervir e governá-la.

Como governar a criança, a infância? Como torná-las 
úteis, servis, funcionais? Como podem “servir a socie-
dade”? Como nos diz Larrosa (2014, p.144) “[...] isso de 
“servir a sociedade” significa, para nosso governante, ser-
vir à indústria, ao comércio, ao turismo e, naturalmente, 
ao governo”. Para isso, que ela sirva é necessário gerir sua 
vida, é necessária a produção de saberes sobre ela, assim 
obter-se-á um maior controle sobre seus desejos, suas 
vontades, suas paixões. Decide-se, determina-se então 
o que pode e não pode, o que deve e não deve ser dito, o 
que pode e não pode ser pensado delas e sobre elas. Aqui 
tanto a pedagogia, quanto a psicologia, na modernidade, 
talvez mais do que outras áreas do conhecimento, con-
tribuíram na produção idealizadora do que é infância e 
ser criança: infância classificada em etapas, em processos 
de desenvolvimento linear, em condições determinadas, 
em limites conjecturados, em início e término definidos. 
São esses olhares, com suas maneiras de pensar a criança, 
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a infância que produzem verdades sobre elas, que me 
parecem tomados por um discurso disseminado e auto-
rizado. Ou como diz Carvalho (2014, p.2) “[...] infância 
coligida nas estratégias de governo, pois é preciso defender 
a infância, conceder a ela o que lhe é de direito, mas não 
tudo; educar a infância, tratar a infância, socializá-la, 
medicalizá-la, lançá-la nas estatísticas de governos, enfim, 
fazer a infância existir”.

A nossa relação com a criança, com a infância tem 
sido de superioridade e inferioridade, no qual se separa o 
mundo em dois: do adulto e da criança. A linha divisória 
está indicada pelo próprio dualismo em que são idealiza-
das e que produzem ideias: enquanto a criança é um ser 
inexperiente, maleável, incapaz, inacabada, incompleta, 
de fácil convencimento, livre de responsabilidade, alegre, 
não civilizada, inocente, ingênua, um ser que nada pode 
no presente, a que segue evolutivamente em direção 
ao adulto, em etapas pré-estabelecidas. O adulto, em 
contrapartida, é o ser dotado de razão, de completude, 
experiente, responsável, civilizado, que tudo pode, que 
rege as leis e as normas a serem seguidas, que dita e molda 
o ser e a vida. O adulto é aquele que dirige, domina, destrói 
com a intenção de perpetuar seus interesses e legitimar a 
superioridade de seus projetos.

Na mesma direção, a infância é pensada enquanto 
etapa ou fase da vida humana, diferenciada por estágios 
do desenvolvimento biológico, social e psíquico. Ainda 
pensada como a fase mais feliz da vida do ser humano, onde 
o brincar é universal e os problemas são inexistentes. A que 
corresponde a um período extremamente efêmero, vulnerá-
vel, uma fase sem importância e a que traz marcas a partir 
do pensamento platônico, como diz Kohan (2005, p.33-4):

[...] a primeira marca que distinguimos no conceito platô-
nico de infância é a possibilidade quase total, e enquanto 
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tal, a ausência de uma marca específica, a infância pode ser 
quase tudo, esta é a marca do sem-marca, a presença de 
uma ausência; a segunda marca é a inferioridade, frente ao 
homem adulto, cidadão e sua consequente equiparação com 
outros grupos sociais, como mulheres, os ébrios, os anciões, 
os animais, esta é a marca do ser menos, do ser desvalori-
zado, hierarquicamente inferior; em uma terceira marca, 
ligada à anterior, a infância é a marca do não importante, o 
acessório, o supérfluo e o que pode ser prescindir, portanto 
o que merece ser excluído da polis, o que não tem nela lugar, 
o outro depreciado; finalmente a infância tem a marca ins-
taurada pelo poder: ela é material de sonhos políticos, sobre 
a infância recai um discurso normativo, própria de uma 
política que necessita da infância para afirmar a perspectiva 
de um futuro melhor.

A criança e a infância são o que dizemos e o que 
determinamos delas e por elas, não se referem a unida-
des ou estruturas, mas escolhas sucessivas que fazemos. 
Distribuímos seus papéis, sua importância, sua utilidade 
e finalidade. Estabelecemos significado e sentido àquilo 
que dizem e fazem e tudo que não passa pelas ideias pré-
-formadas, é ignorado, excluído ou encontramos outros 
enquadramentos. Fixamos os ditos e não ditos, as verda-
des e os limites. Quando essas verdades são contestadas, 
se põem a tremer, são duvidadas, duvidosas, vaciladas, 
chama-se, como dizem Deleuze e Parnet (1998, p.106), 
“a terrível Luneta para cortar, o Laser, que repõe em 
ordem as formas, a criança e a infância em seu lugar”. 
Estabelecemos o lugar da infância e da criança, criamos 
identidades fixas, territórios de representações, generali-
dades normalizadoras.

Nossa relação com a criança, com a infância foi sempre 
tuteladora. Procuramos capturar a criança, saber o que 
elas são (tentamos saber), compreendê-la, explicá-la, 
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nomeá-la, acolhê-la, compreender seus gostos, o que pen-
sam, por onde caminham. Direcionamos nosso olhar na 
maioria das vezes para o que as crianças pensam e fazem 
e com isso produzimos maneiras de subordiná-la, disci-
pliná-la, docilizá-la, com intuito de intervir, de mudá-la, 
de moldá-la a nossa imagem e semelhança. Procuramos 
exercemos o poder sobre a vida dela, pois é um ser sem 
razão, impetuoso, desordeiro, insolente, áspero, irre-
quieto, indômito, como aponta Gagnebin (2005, p.168),

[...] a infância é um mal necessário, uma condição próxima 
do estado animalesco primitivo; que, como as crianças são 
seres privados de razão, elas devem ser corrigidas em suas 
tendências selvagens, irrefletidas, egoístas, que ameaçam a 
construção consensual da cidade humana graças à edificação 
racional, o que pressupõe o sacrifício das paixões imediatas.

Seria a criança, a infância monstros, ou mesmo demô-
nios que queremos e precisamos domar ou aniquilar? 
Que ser é esse que nos apavora e nos amedronta? Que 
ser é esse acometido pela grave doença das paixões e 
dos desejos? Sufoquem os desejos! Retirem as paixões! 
Criemos espaços para controlar a impetuosidade com 
complexos dispositivos de controle, de confinamento e de 
reclusão extremamente disciplinadores. Formemos como 
diz Kohan (2005, p.99) “corpos dóceis e subjetividades 
conformes os mecanismos de controle que ela (a escola) 
contribui para disseminar”. Tentemos produzir um único 
tipo de criança. Conhecemo-la para retirar toda sua força, 
toda sua potência.

Criemos técnicas bem definidas, bem planejadas para 
educá-la. Circunscrevemos todos os espaços, cerquemos 
todas as variáveis. Não devemos deixar brechas para o não 
pensando, para o inesperado, para a experiência, para o 
sensível. Aniquilemos as sensações, subtraíamos o corpo. 
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O corpo, com suas sensações, engana, nos traí. Agencie-
mos seus desejos, suas vontades, seus afetos. Antecipemos 
suas ações, seus pensamentos, suas respostas, suas sen-
sações, seus sentimentos. Controlemos. Definamos suas 
fases de evolução, de crescimento, de desenvolvimento. 
Digamos o que ela é, o que não é, o que pode ser e não ser. 
Convencemo-la que o que pensamos e fazemos é o certo, o 
verdadeiro, o melhor. Levamo-la a maioridade. Retiremos 
a infância da criança, e a criança da infância.

Da mesma maneira que ela é retirada da polis, ela é o 
lugar efetivo de exercício político. A educação vai modu-
lando a sociedade, vai educando por meio de uma ideia, 
vai homogeneizando o pensamento, as ações, a maneira de 
se relacionar com o mundo. Parece que há um projeto 
de sociedade que modula a maneira de pensar, a maneira de 
agir, a maneira de sentir, modula até os caminhos que se 
deve seguir. Vai circunscrevendo os espaços, os tempos, 
os lugares, os seres, as coisas, o mundo. E tudo que não 
se enquadra, não se encaixa, vai sendo deixado fora, para 
fora, como fazemos com as crianças, com a infância. 
Mas, me parece, nesse caso, que ficar de fora, ficar para 
fora pode ser bom, pode ser um não-lugar revelador de 
possibilidades, um espaço de sobrevivência. Por isso, um 
espaço de transgressão, de criatividade, de experiência, 
inventividade, por isso infância.

Parece que o tutelamento sempre esteve presente 
nas relações entre adulto e criança. Quando fazemos 
isso perdemos a criança, pois ela é vista, na maioria das 
vezes, com o olhar de adulto, um olhar de prescrição, e 
isso nos separa da criança, nos distancia dela. Às vezes 
ainda, chego a pensar que as crianças são inalcançáveis, 
pois quanto mais procuramos capturá-la, mais elas nos 
escapam, pois são compostas de multiplicidades, intensi-
dades e velocidades que se arrastam para outros tempos 
e espaços distanciando-se do processo de subjetivação do 
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poder sobre a vida. É possível olhar para criança sem um 
olhar tutelador e prescritivo? É possível encará-las sem os 
significados e o imperativo de sentidos dados? É possível 
relacionar-se com elas sem a obsessão de inteligibilidade?

Muitos têm sido os modos de pesquisar a infância, a 
criança e a educação. Muitos também são os desafios que 
se colocam quando se pesquisa com crianças. Muitas são 
as maneiras de compor as ideias em torno da infância, 
da criança e da educação. Assim, pensar com as imagens 
produzidas pelas crianças, com a infância, com a criança 
pode ser uma tentativa de pensar uma educação distan-
ciada dos modelos, distante das modulações pedagogizada 
e psicologizada que tem habitado o universo infantil, bem 
como, distante ainda, da ditadura do corpo, do sentido, 
do tempo.

Como seria pensar a criança e a infância distanciada 
dos estereótipos que temos produzido nossa imagem de 
criança e de infância? Como seria pensar a partir de uma 
relação de diferença e não de superioridade e inferiori-
dade? Então o que ainda dizer nessa composição? Como 
traduzir palavras que me parecem não serem feitas de 
palavras? Haveria outra maneira, outros meios, ou mesmo 
outras línguas que nos ajudasse a falar sobre a infância e 
sobre a criança? E se para dizer o intraduzível fosse pre-
ciso dizer com ele? E se em lugar de falar sobre a criança 
e a infância, da criança e da infância, pela criança e pela 
infância, tentasse pensar e dizer com elas? O que dizer 
de alguém ou algo que não representa (a representação 
está no lugar de algo), ou dizendo de outra maneira o que 
dizer distanciando-se da imagem idealizada que fazemos? 
Ou o que dizer sem criar uma imagem idealizada? Tarefa 
difícil essa!

E olha que eu passei daquele perfume hein! Eu passo bas-
tante. Eu gosto de exagerar.
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Isabella se você exagerar vai ficar muito forte e vai arder.
Eu sei, mas eu gosto.
Não, vai acabar mais rápido!
(Pré II, 2012, 15° 1)

E se em vez de dizer algo delas, disséssemos o que nos 
toca quando somos atravessados pela infância, pela infân-
cia do mundo, das crianças? E se as produções imagéticas 
das crianças nos provocassem, até nos convidassem a pen-
sar coisas outras? Acho que é assim que quero me colocar 
nessa escritura. Dizer coisas que nasce desse encontro.

O primeiro deles me faz pensar que com infância, 
com crianças, podemos sair dos limites territoriais, nos 
deslocarmos das instâncias personificadas, escapar às 
modulações do modo de ser e de existir, pensar sem enrai-
zamento, deslizar vertiginosamente entre as ordens, entre 
atos, sair dos dualismos, experimentar a vida, inventar 
modos de ser e existir, estabelecer zonas de vizinhança 
com o mundo, com os seres, com as coisas, involuir 
inventivamente.

As Nações já tinham casa, máquina de fazer pano,
de fazer enxada, fuzil etc.
Foi uma criançada mexeu na tampa do vento
Isso que destelhou as Nações. (Barros, 2013, p.173)

Outro convite a pensar que, somos seres de desejo. 
Desejar não como propriedade, como posse ou algo que se 
possa se erguer e dizer “eu desejo isso” ou se apossa. Muito 
menos desejar a partir da falta, da castração, da ausência de 
algo. Desejar sem capturar, sem aprisionar, sem se apos-
sar. Desejar sem meta, nem fim, nem continuação infinita. 
Desejar como delirar, delira-se sobre o mundo, as coisas, 
os seres. O desejo pode ser revolucionário, de expedição 
de exploração, de experimentação, passante, movente. O 

Infancia_imagens_e_vertigens__[MIOLO]__Graf_v1.indd   62 14/01/2016   22:21:13



INFÂNCIA, IMAGENS E VERTIGENS 63

desejo faz fluir, cortar, correr, deslizar. O desejo é sentido, 
pode fazer algo, produzir efeito, conexões, disjunções, 
circuitos e curto circuito.

Um desejo. Um acaso. Um achado. Uma descoberta. 
Uma surpresa. Uma incerteza errante, rápida. Um sem 
desejo, sem deter-se. Uns cem desejos. Cem. Uma vida 
imersa no desejo, desejante, desejado, desejável? Ou um 
desejo imerso em uma vida, viçosa, virada, diva? Uma 
vida desejante, desejada. Que nada. Desviante, viajante, 
sentida, atravessante, tocante. Desejo inventado, não 
dado, de fato, desatado, desprendido, que pode produzir 
práticas de liberdade.

Eu vou procurar lá em casa um barbante pra você tirar seu 
dente, tá bom...
Arranca o dente logo ai...
Ranquei, ranquei!!!
Deixa eu ver, ah, ah, ah!!!
Arrancou Emilly?
Arrancou!
Viu já tava caindo!
Agora guarda ele pra levar pra mamãe.
Depois coloca debaixo do travesseiro.
É que a fadinha do dente, a fadinha do dente vai vir.
E pega seu dente e troca por dois reais.
Eu sei quem é a fadinha do dente, é a mamãe do dente.
Eu já descobri quem colocou dentro da capa do meu traves-
seiro um dia, foi minha mãe.
É a fadinha do dente!

Um desejo perigoso, pois os agenciadores do desejo 
não poderão controlá-lo, eliminá-lo, subtraí-lo. Desejo 
que nos amedronta, nos apavora. Em nome de uma socie-
dade determinada como melhor, agenciamos os desejos, os 
desejos das crianças. Agenciam nossos desejos.
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Desejo, delirante que faz soar sinos de alegria? Deleuze 
e Guattari (1996, p.15) nos diz, “acontece que existe uma 
alegria imanente ao desejo, como se ele se preenchesse 
de si mesmo e de suas contemplações [...]”. As crianças 
soam, vibram, tremem, retumbam, ecoam, festejam, 
bradam, ressoam, ecoam, alastram, contagiam, conta-
minam, gracejam, gargalham. Há uma alegria que cheira 
à vida, diante do novo, do olhar que inaugura o mundo. 
Que resiste à morte, ao peso, à servidão. Exercício de 
destruição de desformalização. Alegria tira a forma, tira 
da forma, desforma, reforma, ri da forma. É só vida, corpo 
gritando, rugindo, bramindo, brandindo, transformado, 
transformando. Resistência de vida. Invenção constante 
da vida. “Experimenta alegrias! regozija-se então e pensa 
em continuar a regozijar-se frequentemente; e para isso 
deve pensar” (Nietzsche, 2011, p.35).

Alegria dispara o riso que contagia. “O riso destrói as 
certezas”, nos diz Larrosa (2010, p.181) É de um, de mais 
um, mais um... Não é de um, nem de mais um, nem todos. 
Nem relação de dois. E nem de um a outro. É o que passa 
por nós, entre nós. Que se compõem com em vizinhanças. 
Dupla captura. Fluxos que se conjugam, carregando, 
arrastando todos a conquistar o mundo. As crianças 
conquistam o céu, conquistam o chão, conquistam o sol, 
conquistam a cor como o pintor, entram no céu, no chão, 
no sol, na cor. É ali que a alegria pode estar localizada. Há 
intimidade na conquista, quase uma simbiose.

Alegria atravessada pelo sensível... Parece que com 
crianças há um exercício do sensível. Elas são seres do 
sensível. Parece que o mundo, os seres, as coisas lhe atra-
vessam como flechas, não passam entrem elas sem serem 
sentidas, tocadas de alguma maneira. Elas transbordam as 
forças daqueles que são atravessados por elas. São atraves-
sadas por um conjunto de percepções e sensações que vão 
além delas. Esse olhar sensível não vem dos olhos, da pele, 
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tocada, vista, recordada, mas das intensidades contínuas 
que o compõem. Seria como a criança, ser do sensível 
percorresse, como nos diz Deleuze e Guattari (1995, p.32) 
“uma região contínua de intensidades, vibrando sobre 
ela mesma, e que se desenvolve evitando toda orientação 
sobre um ponto culminante ou em direção a uma finali-
dade exterior”.

O sensível existe apenas pelo fora e no fora. Entre. No 
meio. No Instante. Por Distanciamento. Aproximação. 
Distancia indecomponível. Composição. Decomposição. 
Torna-se tornando. Deslocando. Multiplicidade em 
movimento. Deslizando entre as coisas, os seres, o mundo 
ainda em gestação. Entrar em estado de árvore, como diz 
Barros (2013, p.464) “para sentir os enleios dos cantos. E 
enxergar os perfumes do sol”. Não falar da coisa, tocar a 
coisa, mas torna-ser a coisa em seu estado mesmo. Fazer 
nascer novas explosões, vibrações, sabores, modos de exis-
tência. Fazer comunhão, como as crianças de “um orvalho 
e sua aranha, de uma tarde e suas garças, de um pássaro e 
sua árvore”. (Barros, 2010, p.30)

Nossa, nossa senhora! É o céu!
Deixa eu vê!
Vem cá vê!
É o céu!!! Hahaha!
Faz assim! Hahaha!
O céu! Hahaha!
Hahahahahaha! Que massa!
Filma o céu! Filma lá! Hahahahaha!
Dindindindidin!
Haaaaaaaaaa!
Ta parecendo que nós tamo no céu! Hahahahaha!
É, cacacacacá!
Tamo até nas nuvens! Haaaaaaaaa! (Pré I, 2012, 13° 8)
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As crianças modificam o mundo, os seres, as coisas e 
são modificadas por eles no jogo de forças que desenrola 
entre elas e os outros corpos do mundo. Movimento 
infinito de composição de forças, que faz emergir modos 
singulares de ser e de existir. Força que sacode e desenraiza 
o verbo ser. Por isso, dizem Deleuze e Parnet (1998, p.05) 
“através de cada combinação frágil é uma potência de vida 
que se afirma, com uma força, uma obstinação, uma perse-
verança ímpar no ser”. Fazem a vida vibrar e se inventar. 
É a força dos encontros com a vida que transborda delas 
e nos alcança. Como o mundo as toca de maneira violenta 
elas relacionam-se com os seres, as coisas, o mundo de 
maneira intempestiva, inesperada, potente.

As crianças são conjuntos de forças, de potências 
devindo. Não param de entrar em paixões, em aventu-
ras, nas cores, em nascimentos. Não se compõem em 
permanências, mas arrastam suas expedições para outros 
lugares. Caminham sem sair do lugar, percorrem terras 
sem mover-se, anulam fim e começo, abalam e destroem 
os modelos, não começam nem terminam. Estremecem e 
afetam o céu, a terra, a água, o fogo e até mesmo o som. 
Força de bagunçar o mundo em seu entorno. Arremesso de 
rochas. Pilhas de fumaças. Ondas de tempestade. Olhos 
de ciclone. Vulcões em erupção.

A invenção política da infância opera em reduzir os 
desejos, a alegria, o sensível, a nossa potência de vida. 
Porque ela atua de todos os lados. Oprime as crianças e 
as pessoas que convivem com ela. Instaura-se, adulto e 
criança, em um tempo – o cronológico – linear, sucessivo, 
mensurável, e não um tempo em nós. Em nome de uma 
suposta ordem, de uma criança, de um adulto, de um 
professor ideal e personificado, modulam-se vidas, homo-
geneízam-se pensamentos, expropriam-se sentimentos 
e experiência sensível. Ensinam-se, com diz Fernandes 
(1997) a frear as paixões, a controlar a si mesmo.
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Há uma tentativa em andamento para livrar a infância 
de sua incômoda espessura, uma tentativa de apagar da 
infância todo sabor e toda ressonância, a tentativa de impor 
pela violência uma infância lisa, sem manchas, sem sombras, 
sem corpo, uma infância dos desinfantes, uma infância sem 
outro no qual ninguém escuta a si mesmo quando fala, uma 
infância despovoada.1

Devindo, devém, devir

Naquele dia eu estava um rio.
O próprio.
Achei em minhas areias em minha concha.
A concha trazia clamores do rio.
Mas o que eu queria mesmo era de me
aperfeiçoar quanto um rio.
Queria que os passarinhos do lugar
escolhessem minhas margens para pousar.
E escolhessem minhas árvores para cantar.
Eu queria aprender a harmonia dos gorjeios.

(Barros, 2013, p.432)

A poesia em epígrafe, de Manoel de Barros, poeta 
que brinca com a desordem, produz desordem com das 
palavras, dos sentidos, das coisas. Inventa mundos, que 
descortina o olhar cristalizado das coisas, que atua em 
outra temporalidade, não cessa de afirmar devires: devir-
-rio, devir-árvore, devir-criança; outros e inumeráveis 
devires. Nessa epígrafe, Manoel de Barros não se parece 
com um rio, não se assemelha a um rio, nem equivale a 
um rio, nem imita um rio, nem se identifica com um rio, 
pelo contrário, ele é o próprio rio, “Naquele dia eu estava 

 1 Este texto foi adaptado do texto fragmento de texto de José Lins 
Prado (in Larrosa, 2014, p.60).
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um rio. O próprio”. Devir-rio, devir, devires é uma cons-
trução do presente, do tempo de agora, do tempo agora, 
do já, já.

Um devir não é marcado pela sucessão do passado, do 
presente e do futuro planejado e previsível; não se con-
funde com o passado e futuro das coisas, o que interessa 
a um devir é o presente, é o presente da transformação, 
da mudança. Devir não se relaciona a um curso histórico, 
linear, cronológico, não se materializa considerando o 
passado e o futuro, nem como uma passagem de uma 
forma a outra, mas sim, como movimento que confronta 
as formas. Um devir é processo que nos arrasta do ser.

Devir se afirma na invenção, na criação, ele se afirma 
na criação, por isso ele é revolucionário, não tem modelo, 
não segue modelo, nem se origina de, não tem origem, 
não tem ponto de saída e muito menos de chegada. É um 
caminhar tateante, sem rumo. Entretanto, nos leva, nos 
arrasta, nos desloca para outros lugares, nos tira do chão, 
nos tira o chão. Uma linha de devir não demarca território, 
nem circunscreve, mas desterritorializa. Ele está sempre 
no meio, entre dois, na fronteira, pois devir se faz pela fuga 
das formas, dos modelos, através de alianças, por isso ele 
produz uma zona de vizinhança, ou de indiferenciação de 
tal modo que se torna difícil distinguir os devires.

No fragmento do poema de Manoel de Barros, “Queria 
que os passarinhos do lugar escolhessem minhas margens 
para pousar. E escolhessem minhas árvores para cantar” 
percebemos a presença de diferentes devires, de maneira 
que é impossível distinguir onde começa e termina o eu – 
menino Manoel, um devir-árvore, um devir-rio. Aqui o 
corpo “eu” não imita um rio, não imita uma árvore, nem 
se assemelha a eles, e muito menos um jogo de palavras, 
mas, é o próprio rio, a própria árvore. Já não há “eu” 
menino-Manoel, nem rio, nem árvore, sendo que, um 
desterritorializa o outro, “numa conjunção de fluxos, num 
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continuum reversível de intensidade” (Deleuze; Guattari, 
2003, p.48).

Devir tem mais a ver com as linhas que nos atravessam, 
com os afetos, com a maneira que somos afetados e produ-
zimos afetos, com os encontros, com os acontecimentos. 
“Devir é, a partir das formas que se tem, do sujeito que se 
é, dos órgãos que se possui ou das funções que se preenche, 
extrair partículas, entre as quais instauramos relações de 
movimento e repouso, de velocidade e lentidão, as mais 
próximas daquilo que estamos em vias de nos tornarmos, e 
através das quais nos tornamos” (Deleuze; Guattari, 1997, 
p.18). Os devires tem a ver com minorias, são minoritá-
rios, pois eles se localizam do lado de fora, às margens, na 
beira, nas bordas, na periferia, por isso, não se conformam 
a modelos, não tem modelos, deformam a realidade dada, 
inventam novas forças.

O sentido de menor, de minoritário nada tem a ver com 
condição inferior ou de desvalorização, pelo contrário, o 
sentido de menor, de minoritário, de minoria aqui é potên-
cia de criação, pois se constitui como algo que está sempre 
se fazendo, em processo. Pensar que um devir tem a ver 
com o minoritário, com menor, com minoria, significa 
compreendê-lo como aquele que está abaixo da palavra 
de ordem e que se localiza fora do comum, do esperado, 
do imposto pela maioria, por isso, por não ser a maioria. 
Por não ser o hegemônico, o homogêneo, o estabelecido, 
o dado, o dogma, desafia a imposição, pode devir, pode 
criar, pode recriar, pode inventar, ou seja, ele como potên-
cia de criação se contrapõe a um definido, estabelecido, 
determinado, que já não pode inventar.

Um devir, devires se instauram em uma outra tempo-
ralidade, em outro tempo que está posto na vida humana e 
cotidiana, habitam outro tempo diferente do tempo suces-
sivo, cronometrado, sequenciado, delimitado, controlado, 
imperioso, tempo Cronos. O tempo posto numa sucessiva 
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somatória do passado, do presente, do futuro que instaura 
a história na sucessão de fatos e acontecimentos. O tempo 
maior que regula e delimita nossas vidas numa série de 
movimentos numerados, pré-estabelecidos, sendo que, 
qualquer fuga a esse tempo caracteriza-se como perda de 
tempo. Podemos observar isso quando Alice está no País 
das Maravilhas (Carroll, 2002, p.94-96), em uma de suas 
conversas com o Chapeleiro ela o recrimina por perder 
tempo com charadas e lhe diz “Acho que você poderia 
aproveitar melhor o seu tempo, em vez de desperdiçá-
-lo propondo charadas que não tem resposta”. Ou ainda 
quando a rainha berra ao Chapeleiro “Ele está matando o 
tempo! Cortem a cabeça dele!”

Entretanto, o tempo que habita um devir, é um tempo 
que indica a intensidade da vida humana, uma duração 
desmedida, não numerável, não sucessiva, mas muito 
intenso, muito potente, o tempo aiônico. Um tempo 
criança, como nos diz Kohan (2007, p.86-87) “aión é uma 
criança que brinca (literalmente criançando), seu reino é 
de uma criança) [...]. No reino infantil, que é o tempo, 
não há sucessão, nem consecutividade, mas intensidade 
da duração”. Na obra de Carroll (2002, p.95), entre uma 
conversa e outra, o Chapeleiro provoca Alice ao falar do 
tempo. Enquanto a pequena preocupa-se com o tempo e o 
aproveitamento do mesmo, o Chapeleiro propõe uma sub-
versão do tempo fixo do calendário, do tempo conhecido, 
ao sugerir uma brincadeira com o tempo ao suspendê-lo, 
ao pará-lo temporariamente, “Você só teria que sussurrar 
uma dica para o Tempo, e o ponteiro giraria num piscar 
de olhos! Uma e meia, hora do almoço! [...] você poderia 
manter o relógio marcado por quanto tempo quisesse”. 
O que está em jogo no tempo que consiste o devir é a 
intensidade da duração do vivido, do experienciado, do 
acontecimento, da experiência. Seria como se pudéssemos 
suspender o tempo cronológico colocando reticências ao 
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final da frase, como fez Manoel de Barros (2013) ao inter-
romper o voo de um pássaro pondo ponto no final da frase.

Algo parecido acontece no País dos Brinquedos, do 
romance de Collodi (2002), em que Pinóquio a convite 
de seu amigo Lucignolo aventura-se por esse país. Ele, o 
amigo, explica que no País dos Brinquedos o calendário, 
o tempo é posto de outra forma, ou seja, cada semana é 
composta de seis sextas-feiras e um domingo e as férias de 
outono começam no primeiro dia de janeiro e termina no 
último dia de dezembro, há aqui uma subversão do tempo, 
uma paralisação e destruição do calendário. Muda-se a 
noção do tempo com a entrada do jogo, da brincadeira na 
vida cotidiana. De acordo com Agamben (2005) tudo o 
que existe no País dos Brinquedos é o jogo, a brincadeira, 
no qual a vida cotidiana é invadida por eles. Em conse-
quência dessa invasão há uma mudança e uma aceleração 
do tempo. Segundo Agamben (2005, p.85) “[...] O país 
dos brinquedos é um país que os habitantes se dedicam 
a celebrar ritos e a manipular objetos e palavras sagradas, 
das quais, porém esqueceram o sentido e o escopo”, na 
qual as horas correm como relâmpago e não há alteração 
nos dias.

Você já viu baleia no rio?
Eu já!
Baleia no rio?
No rio já.
No mar!
Também!
No mar que existe baleias.
Então, lá no rio também!
Existe baleia no mar!
Não!
Existe sim! (Pré II, 2012, 15º 15)
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Desse modo, pensar um devir, o tempo, a temporali-
dade pode ajudar a pensar a infância. Podemos pensar a 
infância de duas maneiras: uma que segue o tempo da pro-
gressão sequencial, funcional e das etapas cronológica do 
desenvolvimento e que se educa de acordo com um modelo 
pré-estabelecido. E a outra como devir potencial e criativo, 
como experiência, acontecimento, resistência, revolução. 
Essa infância é também intensidade, movimento, inespe-
rada, intensa, deslocamento, potência, possibilidade real. 
É aquela que rompe, interrompe a história, é a própria 
descontinuidade da história. Assim, pensar a infância 
sob esse olhar é um convite a pensar no devir-criança, 
como destacam Deleuze e Parnet (1998), no qual devir é 
um movimento pelo qual as coisas escapam da mesmice, 
do habitual e se transformam, criando brechas, fissuras, 
fendas para que isso aconteça.

Que dia você nasceu?
26 de dezembro.
Você também né Júlia?
Aham!! No mesmo dia na mesma hora, no mesmo hospital.
A gente é irmã! (Pré II, 2012, 15° 15)

Devir é uma experiência que rompe com as imposi-
ções, com as estratificações e com as separações. Devir 
é deslocamento, é sair do lugar, é movimentar-se, é sair 
para fora, é sair fora, é expor-se. Ele se impõe ao modelo 
e às formas dominantes do ser humano, do ser humano 
dominante, por isso, ele é revolucionário, criador, é força 
em potência, é a própria potência. Para Schérer (2009, 
p.205) o devir criança inicia-se “com a ideia de escapar 
da família, de casa. De sair do apartamento. E por essa 
atitude, ela se define imediatamente contra os estágios 
de desenvolvimento, a fixação, a territorialização sobre 
instância personificadas do pèrémère”.
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Devir-criança não caracteriza um retorno a uma infân-
cia que seria inocência ou mesmo infantilizada, mas ao 
contrário, dispara e produz aberturas, é ainda, resistência, 
escapada, fuga, libertação da condição imposta ou pré-
-estabelecida pelo mundo adulto. Ou ainda como destaca 
Kohan (2007, p.93) “Devir- criança é, assim, uma força 
que extrai, da idade que se tem, do corpo que se é, os fluxos 
e as partículas que dão lugar a uma “involução criadora”, a 
“núpcias antinatureza”, a uma força que não se espera, que 
irrompe, sem ser convidada ou antecipada”. Assim, devir, 
devir-criança, é pois possibilidade de mudança, é força 
da criação do novo, do inusitado, do inesperado, é um 
caminhar tateante, sem rumo, sem destino, é expressão 
de vida, vida acontecimento, vida em movimento, vida em 
experiência, vida experiência, ou ainda a própria condição 
de ser afetado, pois caracteriza-se permanentemente como 
transformação.

Mais uma vez Deleuze e Guattari (1997), Gagnebin 
(2005), Agamben (2005), Kohan (2007) e Leite (2011) 
nos ajudam a pensar nos modos dominantes de pensar 
a infância já consolidados em nossa cultura ocidental. 
Busco nesses autores modos de pensar a infância, a partir 
da lógica da presença e não da ausência, marca essa que 
constitui um pensamento, uma ideia da infância que tem 
sido fundadora em nossa tradição. Na direção, de pensar 
com os autores acima citados, a infância como um outro 
lugar, lugar-outro diferente do que se tem posto em nossa 
cultura, laica ou acadêmica, necessário se faz deslocar o 
olhar onde a criança é vista como ser que será, um ser 
do futuro, olhar da instrução e das questões próprias da 
educação, para olhá-la, ou melhor olhar as crianças, as 
infâncias desde elas mesmas, desnudadas do olhar daquele 
que deve ser formado pelo adulto.

Nesse sentido, Kohan (2007, p.101) faz um convite 
para pensarmos “a infância a partir do que ela tem e não do 
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que lhe falta: como presença, e não como ausência; como 
afirmação, e não como negação; como força, e não como 
incapacidade”. Podemos então pensar a infância para além 
da identidade pré-estabelecida, delimitada, circunscrita e 
psicologizada por uma série de enunciados que definem o 
que ela é, e não é, e o que ela pode ou não pode fazer. Há 
aqui uma ideia de infância que atravessa a ideia de etapa 
da vida – a infância como condição da existência humana. 
Kohan (2005, p.246), continua:

[...] a infância reveste uma outra posição. Ela deixa de estar 
associada a debilidade, precariedade, inferioridade. Ela 
já não mais é medida pela categoria de progresso, numa 
temporalidade contínua; ela é descontinuidade, irrupção do 
pensamento, do possível, do porvir. [...] Por um lado, ela 
deixa de estar necessariamente associada a crianças, e sua 
visão concomitante com seres humanos pequenos, frágeis, 
tímidos. Por outro lado, ela passa a ser condição de rupturas, 
experiência de transformações e sentido das metamorfoses 
de qualquer ser humano, sem se importar sua idade.

A criança, a infância tem a ver com a possibilidade de 
instaurar e intensificar uma certa relação com o tempo, 
com o espaço, com o corpo, com o mundo e com várias 
outras coisas. Há um novo mundo porque há infância. “A 
criança, a infância é o reino do como se, do faz de conta, 
do se as coisas fossem de outro modo. É o acontecimento 
que impede a repetição do mesmo”. Em muitos de seus 
poemas Manoel de Barros apresenta poeticamente a forma 
como a criança descobre o mundo de uma maneira inven-
tiva, criadora e curiosa como ressaltado no poema abaixo:

O menino caiu dentro do rio, tibum,
Ficou todo molhado de peixe...
A água dava rasinha de meu pé.
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[...]
Você viu um passarinho abrido naquela casa
que ele veio comer na minha mão?
Minha boca estava seca igual do que
uma pedra em cima do rio (Barros, 2013, s/p).

Assim, as crianças, como Manoel de Barros, brincam 
com a seriedade e o bom senso das coisas, dos sentidos. 
Animam pedras, sucatas, objetos, sentimentos e pensa-
mentos. Criam palavras, geram ideias, inauguram novos 
e outros sentidos e expressões. Mudam os significados 
de lugar, subvertem limites, rompem com o pensamento 
ordenado e linear da lógica estabelecida, profanam e dessa-
cralizam o sagrado. Espantam-se, admiram-se, afetam-se, 
e são afetadas. Buscam sentidos sem a preocupação em 
ensiná-los ou aprendê-los. Constituem devires: devir-
-pai, devir-mãe, devir-bicho, devir-chão, devir-árvore, 
esses e outros devires. Não fazem como ou imitam, mas 
torna-se tudo isso para inventar novas forças, novas armas, 
para fugir das imposições, da homogeneidade, ou seja, os 
devires impede-os de serem homogêneas. Para Deleuze 
(1997, p.88): “As crianças se exprimem assim, um pai, um 
corpo, um cavalo. [...] O artigo indefinido não carece de 
nada, sobretudo de determinação. Ele é a determinação do 
devir, sua potência, a potência de um impessoal”.

Assim, a criança não imita o pai, a mãe, o cavalo, o 
bicho, o mundo, assim, como não se imita este ou aquele 
pai, esta ou aquela mãe, mas torna-se pai, mãe, bicho, 
folha, como diz Deleuze (1997, p.88) “atingindo uma zona 
de vizinhança em que já não podemos distinguirmos” 
aquilo que ela se torna. Ela os inventa, colocando em 
movimento outras composições que acentuam a potência 
da vida. Ou poderia dizer ainda, é pela infância, como 
abertura, como acontecimento, como lugar na dobra, no 
intermezzo, que ela faz surgir outros modos de vida.
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To tentando procurar a nuve...
A nuve, a nuve tá ficando preta, a preta tá misturando coma 
branca, quer dizer que vai chover!
Vai chover agora?
Se protejam da chuva.... vai chove, vai chove!
(Pré I, 2012)

Ao pensar em criança, em infância, que o brinquedo, a 
brincadeira é uma maneira em que esses devires se mani-
festam. O brincar possibilita à criança criar, imaginar, 
pensar, inventar, transgredir, dialogando entre os pares 
e com ela mesma. Para Benjamin, (2002, p.94) brincar 
“significa sempre libertação”, além disso, nesses momen-
tos ela é livre para determinar suas próprias ações. Ou 
seja, é no contexto da brincadeira e no brinquedo que ela 
determina, escolhe, fala, ouve, posiciona-se, rompe com a 
fixação das regras e das normas. “Os seus brinquedos [...] 
são um mudo diálogo de sinais entre a criança e o povo”. 
(Benjamin, 2002, p.94)

Mais uma vez o romance Pinóquio, de Collodi (2002), 
pode ajudar a pensar sobre a brincadeira como possibili-
dade de rompimento com o tempo, com os objetos, com 
as ordenanças, com os ritos e com tudo que com o tempo 
sacraliza-se. No País dos Brinquedos, país que não se asse-
melha a nenhum país do mundo, o boneco de madeira, seu 
amigo e mais uma centena de meninos, fogem do mundo 
das ordens impostas, das regras, das limitações, da castra-
ção e da ausência de liberdade. Nesse país, por meio do jogo 
e da brincadeira, com uma população composta somente 
por crianças, há destruição da ritualização, da transgressão 
do inviolável, do santificado, pois nesse lugar as crianças 
podem brincar e gritar de manhã à noite, não há controle 
do tempo, nem do que fazer, não há órgãos, nem pessoas 
reguladoras das ações e dos pensamentos.
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Você já viu baleia no rio?
Eu já!
Baleia no rio?
No rio já.
No mar!
Também!
No mar que existe baleias.
Então, lá no rio também!
Existe baleia no mar!
Não!
Existe sim! (Pré II, 2012, 15° 15)

Elas, as crianças transgridem tudo, incluindo a lin-
guagem padronizada: escrevem com carvão coisas como 
Vamo brincá, em vez de Vamos Brincar. Isso indica que 
as crianças, por meio da brincadeira e do brinquedo, 
transformam, transgridem, dessacralizam, ou como diz 
Agamben (2007), profanam, todo ou qualquer objeto que 
estiver a seu alcance. Por meio da profanação as crianças 
deformam o uso comum das coisas, tocando no sagrado 
para libertá-lo, fazendo, criando, inventando assim, um 
novo uso. A brincadeira, o brinquedo, ainda as faz enfren-
tar e a lidar com toda a disciplinação e restrição imposta 
pelo outro, pelo adulto, pelo mundo adulto.

Se não houvesse criança, se não houvesse infância 
não haveria possibilidade de continuidade nossa com 
o mundo, seríamos um corpo sem movimento, sem 
mobilidade, completamente inertes, ou como declara 
Larrosa (2010, p.187), “[...] o nascimento põe a criança 
em continuidade conosco e com o mundo”. É porque a 
humanidade tem infância, que ela tem história, a infância 
seria então a condição da história e da experiência do ser 
humano. A etimologia latina da palavra in-fância, não 
revela a (in) capacidade da criança em falar, a (in) com-
pletude infantil, mas nos mostra que essa ausência de voz, 
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in-fância é uma condição do ser humano, pois, nos consti-
tuímos como sujeitos na e pela linguagem. O único animal 
que aprende a falar é o ser humano, e não o faria se não 
houvesse infância; é por meio dela que é introduzido na 
natureza do homem “a descontinuidade e a diferença entre 
língua e discurso” (Agamben, 2005, p.64). É pela infân-
cia que se promove a possibilidade de continuidade com 
o mundo, ou como coloca Arendt (2009, p.247) é “pelo 
nascimento que esse mundo constantemente se renova”, 
pois sem infância, sem a abertura do novo, do imprevisto, 
do inesperado o mundo seria uma inevitável ruína.

A infância, como a arte, não existe para ser útil, ela 
existe porque “é condição da história e da experiência, sem 
infância o ser humano seria natureza inerte. A infância, 
de contínuo nascer, ela é a possibilidade de quebrar essa 
inércia repetitiva do mesmo que seduz a um mundo sem 
nascimento” (Kohan, 2005, p.252). Quiçá a infância, as 
crianças, as infâncias-crianças possam mostrar ao mundo, 
como esperança Leite (2011) – pela sua pequenez e pela 
sua incapacidade, anunciada no próprio prefixo in da pala-
vra – o seu lugar, como um lugar da possibilidade daquilo 
que é, e não só do que pode vir a ser. Ou poderia ainda dizer, 
quem sabe o mundo possa enxergar a criança, a infância 
como ser humano potente, criador, inventivo, renovador, 
como ser que é, como potência de vida.
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Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=nJMLqDeSECc>

(Pré II, 2012)
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(Pré II, 2012, 10° 1)
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(Pré I, 2012, 3° 20)

(Pré II, 2012, 2° 6)
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(Pré II, 2012, 2° 2)
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