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Para minha Vanja, minha Vanjinha, cujo nome – 

Evangelina – queria dizer “boa notícia”. Senhora de 

poucas letras, doutora nas coisas da vida com quem 

aprendi mais do que o que sei: Aprendi o que sou. 

– Vai minha lindinha, vai minha mãezinha, brincar 

com os anjos bordados nas barras das saias da Mãe 

de Deus.
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RESUMO 

VASCONCELLOS, Tânia de. Criança do Lugar e Lugar de Criança: 

Territorialidades Infantis no Noroeste Fluminense. 2005, 251p. Tese (Doutorado em 

Educação), Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2005. 

Resultado de uma investigação qualitativa desenvolvida com base na narrativa de 

professoras de crianças até seis anos do município de Santo Antônio de Pádua, no Noroeste 

Fluminense, esta tese apresenta a infância e o espaço como construções culturais e históricas, 

produtos de relações sociais. Desse modo, a produção do lugar e a produção da infância são 

conceitos imbricados, resultando disso que toda criança é criança de um local e que, 

simultaneamente, a ela cabe um lugar na estrutura do grupo social ao qual pertence. A 

impossibilidade de abandonar a categoria de lugar em estudos que pretendam discutir a 

infância em sua materialidade, no manejo da vida cotidiana, obriga a pensar ambos como 

categorias em permanente e implicada construção, portanto, como tarefa política. O estudo da 

infância, a partir desse ponto de vista, é sempre o das territorialidades que a circunscrevem. 

Esta tese nomeia como “territorialidades infantis” esse campo de embate e negociações no 

qual se movem adultos, crianças e instituições que, na articulação das tensões existentes, vão 

dando face nova ao território. Um processo dinâmico, permanente, inconcluso, retratado aqui 

na metáfora do diálogo entre o velho sábio narrador, representante da experiência, e do jovem 

bárbaro infantil, responsável pela irrupção do novo. 

Palavras-chave: infância e lugar; territorialidades infantis; Noroeste Fluminense. 



ABSTRACT 

VASCONCELLOS, Tânia de. "Children of a Place and the Place of Children: Infancy 

Territorialities in Northwestern Rio de Janeiro. 2005, 251p. Tese (Doutorado em 

Educação), Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2005. 

The result of a qualitative investigation based on anecdotes of teachers of up to six-

year-old children from Santo Antônio de Pádua, Northwestern Rio de Janeiro, this work 

presents childhood and space as cultural and historical constructs; products of social 

relationships. Thus, the production of the place and the production of childhood are connected 

concepts; that is to say, every child is a child from a place and, at the same time, it has a place 

in the structure of the social group to which it belongs. The impossibility of giving up the 

place category in studies aiming at discussing childhood in its materiality, in handling 

everyday life, forces us to think of both as categories in permanent and implicated 

construction – consequently, as a political task. The study of childhood, from this point of 

view, is always the study of the territorialities that limit it. This work calls “infancy 

territorialities” this field of conflicts and negotiations in which adults, children and 

institutions move and in which, in the articulation of the existing tensions, give a new face to 

the territory. It is a dynamic, permanent and unfinished process hereby symbolized by the 

metaphor of the dialogue between the old and wise narrator, the representative of experience, 

and the young infantile barbarian, responsible for the irruption of the novelty. 

Key words: childhood and place; infancy territorialities; Northwestern Rio de Janeiro. 



RESUMEN 

VASCONCELLOS, Tânia de. Niño del Lugar y Lugar del Niño: Territorialidades 

Infantiles no Noroeste del Estado de Rio de Janeiro. 2005, 251p. Tese (Doutorado em 

Educação), Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2005. 

Resultado de una investigación cualitativa desarrollada en base de la narrativa de 

profesoras de niños hasta seis años del municipio de Santo Antonio de Pádua, en el noroeste 

del Estado de Río de Janeiro, este trabajo presenta la infancia y el espacio como 

construcciones culturales e históricas, productos de relaciones sociales. De esta manera, la 

producción del lugar y la producción de la infancia son conceptos imbricados, resulta de eso 

que todo el niño es niño de un lugar y, simultáneamente, él tiene un lugar en la estructura del 

grupo social al cual pertenece. La imposibilidad de abandonar la categoría de lugar en 

estudios que se proponen discutir la infancia en su materialidad, en el manejo de la vida 

cotidiana, obliga a que se piense a ambos como categorías en construcción permanente e 

implicada, por lo tanto, como una tarea política. El estudio de la infancia, desde este punto de 

vista, sigue siendo siempre lo estudio de las territorialidades que la circunscriben. Este trabajo 

nomina como “territorialidades infantiles” a este campo del embate y negociaciones en el cual 

los adultos, los niños y las instituciones si mueven, cuyo empalme de las tensiones existentes, 

van a dar la cara nueva al territorio. Un proceso dinámico, permanente, inconcluso, retratado 

aquí en la metáfora del diálogo entre el viejo sabio narrador, representante de la experiencia, y 

el joven bárbaro infantil responsable por el surgimiento del nuevo. 

Palabras clave: infancia y lugar; territorialidades infantiles; noroeste del Estado de Río de 

Janeiro. 
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INTRODUÇÃO 

Quando nasci um anjo esbelto, 

desses que tocam trombeta, anunciou: 

vai carregar bandeira. 

Cargo muito pesado pra mulher, 

essa espécie envergonhada. 

Aceito os subterfúgios que me cabem, 

sem precisar mentir. 

Não sou tão feia que não possa casar, 

Acho o Rio de Janeiro uma beleza e 

ora sim, ora não, creio em parto sem dor. 

Mas o que sinto escrevo. Cumpro a sina. 

Inauguro linhagens, fundo reinos 

–- dor não é amargura. 

Minha tristeza não tem pedigree, 

já minha vontade de alegria, 

sua raiz vai ao meu mil avô. 

Vai ser coxo na vida é maldição pra homem. 

Mulher é desdobrável. Eu sou. 

(PRADO, 1991, p. 11) 

Este trabalho, obra de mulher, escuta mulheres, esses seres desdobráveis. Não se trata 

de um estudo de gênero. Resulta da constatação simples de que são elas que estão à frente das 

classes iniciais da educação básica, em particular na educação infantil. Essa característica 

termina por emprestar ao trabalho a tessitura dos timbres femininos. São as vozes femininas – 

seus cânticos, louvores e lamentos – o que se ouve. Nossa trajetória se cruzou com a minha 

chegada ao Noroeste Fluminense. 

Em 1998, defendi uma dissertação no Departamento de Educação da Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). Logo em seguida, fui aprovada no 

concurso para seleção de professor das disciplinas pedagógicas do Departamento de Educação 

Matemática da Universidade Federal Fluminense, que é responsável pelo curso de 



 16

Licenciatura em Matemática no município de Santo Antônio de Pádua – esse foi o ponto de 

partida do presente trabalho. 

Na dissertação (VASCONCELLOS, 1998), dediquei-me ao estudo dos jogos de 

percurso, em particular aqueles desenvolvidos junto à natureza. Busquei estabelecer um 

diálogo entre jogo e educação ambiental. Esse recorte teve lugar no contexto de uma revisão 

bibliográfica que abraçou de forma ampla o jogo, o brinquedo e a brincadeira de modo que, 

ao chegar a Santo Antônio de Pádua, eu trazia na bagagem todo o universo de meu mestrado 

recém-concluído pronto a ser compartilhado. Foi assim que surgiu o projeto de extensão 

“Infância e Cultura: A Mediação do Ato de Brincar”, que contou com a participação de 120 

professores da educação infantil e séries iniciais de municípios da região Norte-Noroeste do 

estado do Rio de Janeiro: Santo Antônio de Pádua, Aperibé, Itaocara, Miracema, Cambuci e 

São José de Ubá. O projeto consistiu em um esforço conjunto com as Secretarias de Educação 

dos respectivos municípios para qualificação de professores. A tônica dos encontros foi uma 

reflexão sobre o ato de brincar em seus diferentes contextos e com suportes diversificados; 

sua especificidade e possibilidades em instituições dedicadas ao público infantil, tais como 

escolas, creches, ludotecas e bibliotecas infantis. 

Uma parte do trabalho foi dedicada à rememoração de jogos, brinquedos e 

brincadeiras da meninice das professoras participantes. Suas memórias partilhadas 

evidenciavam a existência de diferentes modos de produção da infância. Das falas das 

professoras surgiam infâncias que se desenhavam por entre a proximidade de áreas urbanas e 

rurais, a memória do período cafeeiro, a condição de dependência ambiental em que se baseia 

a economia local – agrária e de extração mineral, o processo de desertificação que se alastra 

no Noroeste Fluminense –, longos períodos de estiagem, temperaturas cada vez mais 

elevadas. Elementos esses que me causaram inquietação e que se constituíram na origem do 

projeto de pesquisa com que ingressei no doutorado. 
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Imaginei um estudo em que, iniciando pelas professoras, alcançaria as crianças e as 

famílias em suas várias gerações de mulheres a quem o estudo daria voz, ou como prefiro 

sempre me referir, ‘escuta’. Era uma grande empreitada, mas na ocasião me pareceu razoável. 

Ao longo do trabalho, é óbvio que foi necessário desmembrar as diferentes pesquisas 

existentes na idéia original, eleger um enfoque e redesenhar o projeto. 

Nesse processo de reconfiguração, foi fundamental a minha participação como aluna 

do doutorado no programa de capacitação de professores da rede municipal de São Gonçalo, 

dirigido por Vera Vasconcellos, no qual ministrei o módulo referente a “Jogo, Brinquedo e 

Brincadeira”. 

Sem abandonar os demais componentes da idéia original, que poderão ser 

desenvolvidos posteriormente, o que resultou foi um estudo que privilegia a voz das 

professoras da educação infantil, trata suas memórias de infância e seus projetos político-

pedagógicos para crianças de 0-6 anos. São elas, simultaneamente, depoentes da infância e 

dos projetos para infância. Ou, em uma metáfora que se ancora em Walter Benjamin e que 

desenvolverei mais adiante, são, ao mesmo tempo, o “novo bárbaro infantil” e o “velho sábio 

narrador”. A intenção desta pesquisa é verificar como essas instâncias cooperam. Invisto 

também na tentativa de diálogo entre a narrativa das professoras e dos cronistas locais. Desse 

modo, as reflexões aqui propostas transitam do singular ao plural, do individual ao coletivo, 

por entre os limites daquilo que denomino “territorialidades infantis”. 

O cenário da pesquisa é a região Noroeste Fluminense, com suas características 

específicas e trajetória socioeconômica/ambiental. O esgotamento ambiental desencadeado 

pelos modelos de produção econômica, que em pouco tempo levaram essa região de Mata 

Atlântica à condição de área em processo de desertificação, empresta a esta reflexão sua mais 

bela metáfora. Convido a refletir sobre as relações entre o processo de desertificação 

ambiental e a desertificação das perspectivas de vida, dos sonhos, das esperanças, da infância. 
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Tomando a infância como metáfora da explosão da vida, equivaleria a perguntar quais os 

rumos da vida em que a morte vem se alastrando. E mais ainda, de que modo a educação pode 

contribuir para assegurar a vida. 

A escolha desse tema também tem uma dimensão política. No momento em que se 

discute a criação de um pólo universitário em Santo Antônio de Pádua, é fundamental que se 

enfrente a questão complexa da interiorização universitária. Interiorizar a universidade não 

pode ser apenas disponibilizar cursos no interior. Interiorizar a universidade é garantir 

mecanismos e estruturas de interiorização da produção de conhecimento. É produzir um 

conhecimento não apenas sobre o interior, mas também no interior e com o interior, 

disponibilizá-lo e articulá-lo. A interiorização hoje ainda guarda, em muitas instituições, a 

marca do exótico. Somos estrangeiros levando a lugares distantes o conhecimento que 

julgamos necessário aos outros. Sabemos, em verdade, muito pouco sobre essas comunidades 

onde erigimos nossas tendas de saber. A contribuição deste estudo é muito modesta, não resta 

dúvida, mas ele se reúne a outros que sinalizam a urgência de se repensar a interiorização. 

Este trabalho é também parte do meu esforço pessoal em superar meu olhar estrangeiro e 

descobrir novas realidades a partir da comunhão com uma ótica mais próxima da perspectiva 

adotada por meus alunos e pela comunidade paduana como um todo. 

O presente trabalho foi construído a partir da interlocução com professoras da 

educação infantil que atuam no município de Santo Antônio de Pádua e as entrevistas tiveram 

lugar no período final de 2003 e início de 2004. Foram ouvidas professoras de escolas 

públicas, privadas e de uma filantrópico-assistencial em um total de seis professoras, duas de 

cada modalidade, tendo chegado a essas depoentes por caminhos institucionais. A escolha das 

instituições e das professoras foi realizada pelas instâncias administrativo-pedagógicas das 

próprias instituições. 
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Os critérios manifestos pelas escolas levaram em conta, principalmente, a formação da 

professora e o trabalho pedagógico desenvolvido por ela. Houve apenas uma situação em que 

a direção da escola optou por indicar a professora em função dos vínculos afetivos que ela 

mantinha com as crianças, destacando que outras havia na unidade com melhor formação, 

mas que aquela se destacava pela qualidade de relação que cultivava com as crianças e que 

propiciava em sua classe. 

Considerei oportuno deixar às instituições a escalação de professores e, no caso da 

rede pública, também de unidades escolares, entendendo que essas escolhas, via de regra, 

recairiam sobre aquelas pessoas institucionalmente reconhecidas como as que melhor 

traduzem o projeto político-pedagógico da instituição. 

No que tange à escola pública, foram selecionadas duas instituições. Uma no distrito 

que leva o nome do município, constituindo-se na sede político-administrativa municipal, e 

outra no distrito de Pedro de Alcântara. As escolas públicas municipais atendem à grande 

maioria das crianças do município provenientes dos diferentes segmentos da classe média e 

da classe popular. Originalmente, poucas unidades apresentavam classes de educação infantil. 

No entanto, ao longo de 2003, algumas das creches comunitárias foram gradativamente sendo 

absorvidas pela rede pública, obrigando a uma revisão da política de educação infantil.  

A unidade filantrópico-assistencial já estava previamente definida, pois é única no 

gênero no município. Também aí coube à direção a escolha das professoras depoentes, caso 

único em que ambas vieram da mesma unidade. A instituição em questão atende em regime 

integral aos filhos da classe popular, via de regra, empregadas domésticas que trabalham no 

distrito-sede. Muitas das famílias são atendidas também com cestas básicas e outros 

benefícios. No entanto, para ter direito à vaga, a mãe da criança deve comprovar 

periodicamente que está trabalhando, por meio de declarações do empregador. 
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Quanto às escolas particulares, cabe ressaltar que poucas são as unidades privadas de 

ensino no município. Dentre as existentes, duas se destacam. A primeira, de perfil mais 

tradicional, é datada do início do século passado e inicialmente acolhia em regime de 

internato meninos com problemas disciplinares. Posteriormente, tornou-se colégio misto em 

regime de dois turnos – matutino e vespertino. A segunda escola, de caráter mais progressista, 

surgiu na última década como resposta à demanda por educação de filhos de profissionais 

liberais lotados em Santo Antônio de Pádua que não se identificavam com o perfil mais 

tradicional da primeira escola e buscavam delinear um modelo de instituição mais condizente 

com a realidade das escolas de Niterói e do Rio de Janeiro. Em ambos os casos, as escolas 

privadas de Santo Antônio de Pádua atendem aos filhos dos segmentos superiores da classe 

média e à elite. 

As professoras foram ouvidas em entrevistas individuais não-diretivas, 

consensualmente arquivadas em audiogravações. Nesses encontros, dois foram os enfoques 

abordados: trabalho na educação infantil e suas infâncias. Tanto quando elas se reportam ao 

seu trabalho ou às suas memórias de infância, compreendemos que suas narrativas 

correspondem sempre a uma interpretação. Uma realidade possível e existente para o sujeito, 

mas passível de conviver com diferentes interpretações. Desse modo, refuta-se a existência de 

uma narrativa que seja a expressão de uma realidade absoluta – o que de fato aconteceu. Toda 

narrativa está carregada dos significados e reinterpretações dos narradores. São, portanto, 

representações da realidade e não a realidade em si. 

A narrativa impõe uma nova interpretação. Quando o narrador relata os fatos vividos, 

ele os reconstrói e empresta-lhes novo significado. Dessa maneira, a narrativa é 

transformadora e formadora, é instrumento que possibilita ao sujeito olhar a si mesmo e ao 

mundo a partir de um novo ponto de vista. Assim, a narrativa modifica a compreensão que o 

narrador tem de si e das outras pessoas. Entre a narrativa e a experiência, impõe-se uma 
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relação dialética. O relato da realidade é produtor da história, mas é, também, e 

simultaneamente, produtor de novas realidades. Essas realidades são construídas no campo da 

interlocução pesquisador/pesquisando, pois, em entrevistas não-diretivas, não é possível 

impedir a interferência de quem ouve e, conseqüentemente, a reinterpretação de significados. 

“De alguma forma a investigação que usa narrativas pressupõe um processo coletivo de 

mútua explicação em que a vivência do investigador se imbrica na do investigado” (CUNHA, 

1997, p. 192). 

A narrativa não é, portanto, ferramenta de arqueologia do passado. Nela, a memória e 

a invenção fazem-se parceiras na construção dessa nova realidade que surge da 

reinterpretação do passado. O tempo é benjaminiano, é futuro do pretérito. E, recontando 

histórias de vida, reconstruímo-nos, reinauguramos sentidos para nós mesmos em tramas nas 

quais desenvolvemos todos os papéis. 

O poeta Manoel de Barros, em seu livro Memórias inventadas: a infância, apresenta 

como epígrafe a frase “Tudo que não é inventado é falso”. Comentando a epígrafe, Walter 

Kohan fala sobre essa memória companheira e amiga da invenção: 

Parece fala de criança, primeira memória inventada, primeiro invento da 
memória, primeiro novo início. Estamos acostumados a pensar a verdade do 
lado da ciência, do lado da demonstração, da prova, da regra, da lei, do 
estatuto, da argumentação, da aquiescência, da conformidade, da proposição, 
da concordância entre o discurso e realidade. Aqui, ao contrário, a invenção 
é a produtora e condição de possibilidade da verdade. A sentença significa, 
então, que não há nada verdadeiro que não seja inventado, ou que só pode 
existir verdade quando há invenção. O que não significa que toda invenção 
seja verdadeira, mas significa, diferentemente, que sem invenção não há 
verdade. A invenção – e não outra coisa – é condição da verdade (KOHAN, 
2004a, p. 57-58). 

Ou seja, não há verdade sem produção de sentido. Não há conto que se possa contar 

sem aumentá-lo de um ponto – pequena medida de produção de significado. 

Seguindo o caminho apontado por Iduína Chaves (1999, p. 123), entre outros, 

reconhecemos a legitimidade da narrativa e o seu caráter construtivo e comunicativo de 
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significados, pois, “a narrativa traz a possibilidade de conectar pensamento e ação por meio 

da combinação do nosso self pessoal e profissional, que as (os fragmentos) histórias dos 

professores evocam”. 

As entrevistas tiveram lugar nas dependências das escolas, ainda que nos fosse 

garantido um espaço reservado. O que não tornou necessariamente mais confortável a 

condição das depoentes, mulheres silenciadas e acostumadas a repetir os jargões pedagógicos 

aprendidos nos encontros de supervisão. Entre o que foi dito, o que foi silenciado, o que 

escapou e tomou forma de contradição, há muito que ser vasculhado para alcançar essa 

compreensão. 

A pesquisa narrativa faz uso de materiais pessoais, tais como estórias da 
vida, testemunhos, exemplos, conversas e escritos pessoais. Ela convida à 
reflexão e requer do pesquisador o exame do contexto onde se situa a 
pesquisa e suas implicações mais amplas, além de provocar o olhar dos 
pesquisadores e dos professores para coisas e situações que, para eles, 
passavam despercebidas, tais como alguns dos seus próprios valores e 
compromissos, as obrigações do sistema escolar, as relações no ambiente 
escolar, as formas de avaliação, algumas práticas de ensino que favorecem a 
alguns estudantes em detrimento de outros etc. Acrescenta-se, ainda, que 
contar histórias é dar voz ao self. Uma voz tão reprimida na nossa escola, 
seja de nível básico ou superior (CHAVES, 1999, p. 128-129). 

No entanto, ao buscar a aproximação de materiais mais pessoais como as histórias de 

infância, estabelecíamos uma qualidade de confiança que permitia retomar assuntos já 

tratados e esclarecer detalhes. Muitas vezes, a exposição causou inquietação, como se fosse a 

abertura de um momento de reflexão que até então não fora possível.  

Aos poucos, fui descobrindo a importância de introduzir a minha própria narrativa no 

contexto do trabalho e não é apenas como recurso estético que inicio o primeiro capítulo 

narrando a minha chegada a Pádua.  

Essa decisão também foi fruto de um processo vivido ao longo da pesquisa. Fui me 

reinventando de modo infantil e encontrando a minha porção ‘Maria’ – nome que, neste 

estudo, dei a todas as professoras. 
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Em outras palavras, é um conhecimento emocional, estético, desenvolvido 
em contextos históricos, sociais e culturais. [...] É estudar a experiência e que 
o estudo da experiência é o estudo da vida nas suas várias nuanças: as 
epifanias, os rituais, as metáforas, as rotinas (CHAVES, 1999, p. 137). 

Sou eu também uma professora com histórias para contar. Este trabalho, mosaico de 

tantas narrativas, vem se configurando como minha narrativa. Espero que nela exista vigor 

infantil. 

No primeiro capítulo – História e Lugar – encontra-se delineado o cenário da 

pesquisa. Apresento o Noroeste Fluminense e, em particular, o município de Santo Antônio 

de Pádua. Os conceitos de território e lugar são as chaves para penetrar a história do 

município, apresentada por meio da narrativa de Heitor de Bustamante e Rita Amélia Serrão 

Piccinini – cronistas locais com os quais trago a dialogar os estudos acadêmicos sobre as 

questões apontadas. A apresentação se articula em torno de três eixos: a história do ambiente, 

a história sociocultural e a história da infância. 

Estes se fazem acompanhar de uma reflexão sobre os conceitos de espaço e tempo, 

história e lugar fundamentais para definir o ponto de vista adotado: o de que a infância é uma 

construção social profundamente imbricada à idéia de lugar. Disso resulta que toda criança é 

criança de um lugar, do mesmo modo que cabe a ela um lugar social previamente definido 

pelo mundo dos adultos e por ela apropriado, recriado, construído. 

Infância e Narrativa é o título do segundo capítulo. A história da infância já tão 

fartamente apresentada é deliberadamente abandonada nesse capítulo, em que busco um 

exercício de reflexão sobre a infância.  

Três são as idéias principais sobre as quais assento a discussão: infância e tempo; 

infância e desenvolvimento; infância e brincadeira. Adoto a perspectiva de que a infância e a 

narrativa são verso e reverso de uma mesma moeda. Uma é a criança, onde a outra é o ancião. 

Uma é o jovem bárbaro, onde a outra é o sábio conselheiro. Uma é o grito da pobreza, onde a 

outra é a voz da experiência. Ou seja, o diálogo permanente entre explosão criativa e a 
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tentativa, sempre precária e provisória, de estabilização. Nessa unidade dialética identifico a 

essência do ser/estar professor. 

Seis Marias é o terceiro capítulo. Apresento aqui as narrativas das professoras da 

educação infantil. Por suas palavras, navegamos em sua meninice e também no cotidiano de 

seu trabalho com as crianças de Santo Antônio de Pádua. 

O quarto capítulo, Criança do Lugar e Lugar de Criança, é o palco da discussão das 

relações entre infância, lugar e cultura. Aqui estão tratados os elementos presentes nas 

diferentes narrativas, seus encontros e desencontros, as tensões desse campo de negociações e 

embate que denomino “territorialidades infantis”. 

Nas Considerações Finais há um esforço de síntese que busca registrar a imagem do 

que foi edificado ao longo do trabalho e, ao mesmo tempo, perguntar-se pelas pedras que 

ficaram abandonadas no canteiro de obras: importantes dimensões da cultura do Noroeste 

Fluminense que foram silenciadas nas falas das depoentes. 

Por fim, há ainda um Pós-Escrito. Ao concluir um trabalho de pesquisa que teve sua 

origem no meu exercício de docência e extensão no Noroeste Fluminense, preparando-me 

para retornar, reencontrar alunos e companheiros, não pude deixar de fazer uma reflexão, 

ainda que breve, sobre o que significa a construção cotidiana da universidade no interior, sua 

dimensão social e política, sua militância acadêmica.  

Sublinhando o texto, está apensada uma Galeria de Imagens. Seu sentido é o de 

disponibilizar ao leitor uma outra via de acesso ao universo abarcado por este trabalho, um 

caminho ainda mais dependente da sua intervenção pessoal, subjetiva, que o oferecido pelo 

texto. 

Uma última palavra ainda se faz necessária e ela diz respeito à poesia que se emaranha 

neste trabalho em epígrafes de capítulos, tópicos e, por vezes, no seio mesmo do próprio 

texto. Poeta e amante da poesia, por vezes é nela, e somente nela, que encontro a ambientação 
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necessária à exposição de idéias científicas. Manoel de Barros define assim o verbete 

‘poesia’: 

Poesia, s.f. 

Raiz de água larga no rosto da noite 

Produto de uma pessoa inclinada a antro 

Remanso que um riacho faz sob o caule da manhã 

Espécie de réstia espantada que sai pelas frinchas de um homem 

Designa também a armação de objetos lúdicos com emprego de palavras 

imagens cores sons etc. geralmente feito por crianças pessoas esquisitas 

loucos e bêbados. 

(BARROS, 2002, p. 43) 

As poesias que se sucedem neste trabalho soam como música de fundo que auxiliam 

profundamente a minha exposição e, espero também, a compreensão do leitor. 

Em sua mais recente publicação, o filósofo Leandro Konder volta suas reflexões ao 

permanente aprendizado da leitura e percorre os diferentes gêneros literários, inclusive a 

poesia, com especial atenção à obra de Fernando Pessoa. Discute o tanto que as ciências 

humanas e sociais têm a encontrar na poesia e se surpreende, como educador, com o pouco 

uso que dela se faz no campo educacional. Afirma uma necessidade de diálogo entre a razão e 

a sensibilidade em que cada uma encontra na outra a complementaridade necessária. 

A experiência tem mostrado que, se não ampliamos o campo daquilo que 
sentimos (ou podemos sentir), nossa capacidade intelectual fica prejudicada, 
nossa racionalidade se deforma. Ou o sensível e o racional se apóiam 
mutuamente ou ambos sofrem prejuízos. A poesia desempenha um papel 
fundamental nessa ajuda mútua da razão e da sensibilidade: como linguagem 
que é, contribui para o exercício da autodisciplina da razão; como intuição, 
inspiração, “iluminação”, ela promove o aguçamento da sensibilidade 
(KONDER, 2005, p. 16). 

Um estudo qualitativo como este é fruto de um especial interesse nas diferenças, em 

uma abordagem compreensiva, interpretativa das diferenças. A pesquisa qualitativa é um 

exercício de caminhar junto ao pesquisando. De orientar o próprio olhar pelo olhar do outro, 
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de desvelar singularidades. Não há aqui objetos. Pesquisador e pesquisando são sujeitos. 

Estão, independentemente de suas diferenças, sob o peso de sua humanidade e é só nessa 

perspectiva é que podem, efetivamente, ser compreendidos (VASCONCELLOS e LOPES, 

2005). 

Leandro Konder, em concordância com Ezra Pound, assinala o fato de que a palavra 

alemã para ‘poesia’ deriva do verbo cujo sentido é ‘condensar’. Ou seja, a poesia é uma forma 

por meio da qual a experiência humana se dá a conhecer de forma condensada. É canal de 

acesso a uma forma de conhecimento que é característico da condição humana. Sua presença 

neste trabalho se justifica pela compreensão de que 

[...] a poesia é um movimento de resistência de valores qualitativos. [...] 
Com sua natural atenção às diferenças, com sua abertura às singularidades, a 
poesia complica o que tem que ser complicado, relativiza o que tem de ser 
relativizado. E faz isso para salvar o que tem de ser salvo (KONDER, 2005, 
p. 17). 



1 HISTÓRIA E LUGAR 

Quem viaja sem saber o que esperar da cidade que encontrará ao final do 
caminho, pergunta-se como será o palácio real, a caserna, o moinho, o 
teatro, o bazar. Em cada cidade do império, os edifícios são diferentes e 
dispostos de maneira diversa: mas, assim que o estrangeiro chega à cidade 
desconhecida e lança o olhar em meio às cúpulas de pagode e clarabóias e 
celeiros, seguindo o traçado de canais, hortos, depósitos de lixo, logo 
distingue quais são os palácios dos príncipes, quais são os templos dos 
grandes sacerdotes, a taberna, a prisão, a zona. Assim – dizem alguns – 
confirma-se a hipótese de que cada pessoa tem em mente uma cidade feita 
exclusivamente de diferenças, uma cidade sem figuras e sem forma, 
preenchida pelas cidades particulares. (CALVINO, 2003, p. 36). 

Cruzando o rio Pomba, cheguei a Santo Antônio de Pádua em 14 de junho de 1998. 

Era domingo e a véspera fora dedicada à festa de seu padroeiro. Ainda assim, encontrei o 

centro tomado de gente. Barraquinhas de comidas típicas, guloseimas, artesanato. Crianças 

corriam pelas ruas enfeitadas. Brinquedos de parque de diversões no centro da praça. Em 

local de destaque, um palanque. Rapidamente, divisei as principais referências. A igreja 

matriz no centro da praça, a prefeitura, escola, bancos, tudo parecia ao alcance das mãos: 

Festa para os olhos de quem sempre viveu tão longe desse interior, tão próximo e tão distante 

do Rio de Janeiro que lhe serve de capital. Tudo era de uma beleza singela. 

O visitante e o nativo focalizam aspectos bem diferentes do meio ambiente. 
[...] O visitante (e especialmente o turista) tem um ponto de vista; sua 
percepção freqüentemente se reduz a usar os seus olhos para compor 
quadros. Ao contrário, o nativo tem uma atitude complexa derivada da sua 
imersão na totalidade de seu meio ambiente. O ponto de vista do visitante, 
por ser simples, é facilmente enunciado. [...] Por outro lado, a atitude 
complexa do nativo somente pode ser expressa com dificuldade e 
indiretamente através do comportamento, da tradição local, conhecimento e 
mito [...] a avaliação do meio ambiente pelo visitante é essencialmente 
estética. É a visão de um estranho. O estranho julga pela aparência, por 
algum critério formal de beleza. É preciso um esforço especial para provocar 
empatia em relação às vidas e valores dos habitantes (TUAN, 1980, p. 72-
74). 

Chegava a Santo Antônio de Pádua para participar de um processo seletivo para 

professor da Universidade Federal Fluminense que terminaria por transformar, aos meus 

olhos, esse espaço em um lugar. Nesse primeiro momento, ainda não o sabia e olhava tudo 
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com olhos estrangeiros. A distribuição da cidade ao longo do rio, sua configuração, seus 

habitantes. Mais tempo levaria ainda para compreender a pessoalidade de um lugar onde 

praticamente não existem anônimos. Onde, acostumada a observar por vício de ofício, era 

observada e identificada como estrangeira: “– A senhora não é daqui não, não é?”; “– Veio 

para quê?”; “– Veio de onde?”; “– É casada? É solteira? Tem filhos?”; “– Vai ficar quanto 

tempo?” Cada pequeno gesto me denunciava como estranha em uma sociedade na qual todos 

estavam pessoalmente vinculados, e uma simples visita ao comércio local era suficiente para 

que várias pessoas tivessem a oportunidade de me dirigir tais perguntas sem a menor sombra 

de constrangimento ou sensação de invasão de privacidade. Ali todos eram filhos de alguém, 

pais de alguém, esposas de alguém. Estabeleciam vínculos de pertencimento com pessoas e 

lugares que me eram completamente incompreensíveis na ocasião. Uma cidade em que os 

códigos da casa se espalhavam por sobre a rua e determinavam uma rede de relações pessoais 

e temporais. 

Sempre se é uma “pessoa” – alguém identificado e posicionado, filho de 
alguém, parente de alguém, da roça, da cidade, relacionado a uma família, 
grupo ou posição [...] um universo preponderantemente holista – com 
preponderância da totalidade (a sociedade) sobre as partes (cada ator social), 
no sentido de que cada um é identificado por sua posição, dada em 
complementaridade a outras posições no todo; um todo formado de 
segmentos que se complementam e dão identidade e prescrevem regras para 
seus componentes. Nesse tipo de sociedade, sempre se é alguém cujo lugar é 
determinado pelo pertencimento a um segmento – família, casta, grupo de 
parentesco, grupo de vizinhança, categoria profissional etc. – que faz a sua 
conexão com a totalidade (PRADO, 1995, p. 34). 

Tento guardar na memória a surpresa das primeiras impressões da cidade. Suas cores, 

seu cheiro, seus sons peculiares – o ruído do rio Pomba correndo. Tudo o que existia antes 

que eu me tornasse “a professora da UFF”, alguém facilmente identificável na cidade: uma 

cidadã paduana com título e honrarias recebidos em 2004 da Câmara Municipal.1 Levaria 

ainda certo tempo para que eu pudesse começar a compreender minimamente onde estava e 
                                                 
1 Em 22 de julho de 2004, em solenidade comemorativa do aniversário de emancipação do município, recebi o 

título de Cidadã Paduana, também concedido a outros professores da UFF que atuam no município. 
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iniciasse meus passos na história aberta de Santo Antônio de Pádua e, tomando consciência da 

minha identidade no interjogo de relações aí estabelecidas, tornasse-me, eu mesma, uma 

narradora do lugar. 

Todo narrador traz consigo uma força xamâmica. É um malabarista do tempo. Chamo 

a atenção aqui para a sacralidade que sempre envolveu a função da memória nas sociedades 

tradicionais e daí decorre a importância social dos que se ocupam dessa função – os guardiões 

da memória, os anciãos. Há um ditado popular que afirma que a morte de um ancião em uma 

comunidade tradicional equivale à perda de uma biblioteca inteira. São eles patrimônios 

vivos, senhores da memória de pessoas e lugares, gestores do sagrado. O antropólogo Luiz 

Fernando Duarte menciona a sacralidade da memória ao discorrer sobre a relação existente 

entre memória e patrimônio: 

Relendo alguns textos antigos meus, dedicados ao fenômeno da memória, 
reencontrava referências evocadoras da sacralidade que sempre cercou a 
experiência social dessa difícil e delicada função que garante, em toda 
sociedade, o domínio, a preservação, a transmissão e a continuidade do 
significado de todas as coisas [...] Tanto a memória como função quanto a 
memória como recurso e instituição foram e são, ainda, preciosamente 
iluminadas por essa via. [...] A memória coletiva é a memória da sociedade, 
da totalidade significativa em que se inscrevem e transcorrem as 
micromemórias pessoais, elos de uma cadeia maior. É esse caráter 
encompassador da memória coletiva que reveste de sacralidade as 
rememorações míticas e as reencenações rituais, freqüentemente associadas 
à identidade tribal ou clânica (DUARTE, 2003, p. 305-306). 

A memória é ferramenta de apropriação do tempo. O tempo é domínio da história, é 

objeto dos historiadores. Mas não apenas destes. Nas pequenas localidades em que a 

historiografia acadêmica não chegou, ou mesmo a despeito dela, o transcorrer  do tempo foi, e 

continua sendo, narrado por cronistas locais. Esses membros, a comunidade reconhece como 

depositários de sua memória e história. Em suas narrativas vêem-se retratados e é a eles que 

encaminham os que chegam ávidos por conhecer o lugar. Os cronistas narram a história 

cotidiana. Os episódios, os feitos, o passado que não deve ser perdido. 
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A história que estudamos na escola não aborda o passado recente e pode 
parecer aos olhos do aluno uma sucessão unilinear de lutas de classes ou de 
tomadas de poder por diferentes forças. Ela afasta, como se fossem de menor 
importância, os aspectos do cotidiano, os microcomportamentos [...] Esses 
aspectos são abrangidos pelo que chamavam na Idade Média de “crônica” 
(não esquecer a raiz chronos = tempo), anedótica, tecida de pequenos 
sucessos, de episódios breves da família, de cenas de rua vividas por 
anônimos. As comunas medievais tiveram seus cronistas que narravam 
episódios agradáveis, pitorescos, enfim, aquilo que podemos chamar de 
crônica urbana (BOSI, E. 2003, p. 13). 

Os cronistas locais, no entanto, não narram quaisquer memórias. Eles são elementos 

inseridos no tecido social. Ocupam um lugar na rede de relações de poder aí constituída e a 

sua narrativa sempre estará comprometida com um certo olhar sobre a experiência. Esse olhar 

demarca um determinado ponto de vista dentre os muitos possíveis. Ele traz a marca do 

grupo, classe ou casta a que pertence o narrador. 

As pesquisas que se estruturam sobre depoimentos orais confirmam a discrepância 

imensa da experiência vivida por pessoas que compartilharam uma mesma época. Nesse 

sentido, particularmente quando não existe uma historiografia com que dialogar, as crônicas 

locais terminam por fixar uma determinada narrativa, estabelecendo uma versão para os fatos 

e elegendo uma interpretação à qual será atribuído o estatuto de verdade. Ou seja, os cronistas 

locais produzem realidades. Constroem o passado que será, muitas vezes, assumido por toda a 

comunidade. 

Não vá alguém pensar que as testemunhas orais sejam sempre mais 
“autênticas” que a versão oficial. Muitas vezes são dominadas por um 
processo de estereotipia e se dobram à memória institucional. [...] A 
memória oral também tem seus desvios, seus preconceitos, sua 
inautenticidade (BOSI, E. 2003, p. 17-18). 

Algumas vezes, a crônica cotidiana transpira para além do relato oral e é fixada pela 

escrita. Santo Antônio de Pádua também tem seus “narradores oficiais”. Eles – que por suas 

próprias mãos ou por meio de depoimentos orais a terceiros – fixaram suas narrativas em 

publicações como livros, jornais, revistas, na forma de poemas, crônicas e até romances. 
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Uma das principais obras sobre o município e arredores é o livro de Heitor de 

Bustamante – O Sertão dos Puris: História do Município de Santo Antônio de Pádua. Escrito 

em 1964, foi publicado em 1971, sob os auspícios da prefeitura municipal, a partir do 

referendo do Conselho Municipal de Cultura. No primeiro semestre de 2000, o referido 

conselho deliberou que, em comemoração aos 500 anos de descobrimento do Brasil, dever-se-

ia buscar recursos para reimpressão da obra. A família do autor, já falecido, não autorizou a 

reimpressão. A impossibilidade de colocar nas mãos das jovens gerações uma nova edição do 

livro não apaga, entretanto, o significado da intenção: A comunidade paduana reconhece o 

livro de Bustamante como sua história – reconhece-se nessa narrativa. 

Bustamante não é um historiador. É um cronista ocupado em narrar a história local. A 

sucessão dos acontecimentos desfiados no rosário do tempo. Aqui cabe ressaltar a diferença 

que Walter Benjamin estabeleceu entre ambos. Para Benjamin, o cronista é o narrador da 

história. Enquanto o historiador escreve a história, o cronista narra-a, desobrigado de 

explicações. 

O historiador é obrigado a explicar de uma ou outra maneira os episódios 
com que lida, e não pode absolutamente contentar-se em representá-los 
como modelos da história do mundo. É exatamente o que faz o cronista, 
especialmente através de seus representantes clássicos, os cronistas 
medievais, precursores da historiografia moderna. [...] Ela [a explicação] é 
substituída pela exegese, que não se preocupa com o encadeamento exato de 
fatos determinados, mas com a maneira de sua inserção no fluxo insondável 
das coisas. Não importa se esse fluxo se inscreve na história sagrada ou se 
tem caráter natural. No narrador, o cronista conservou-se, transformado e por 
assim dizer, secularizado (BENJAMIN, 1994, p. 209). 

Pelas mãos de Bustamante, começo minha caminhada pelas ruas de Santo Antônio de 

Pádua, atravessando tempo e espaço, história e lugar. Ainda que a narrativa de Bustamante 

tenha um lugar privilegiado, vou também em busca de outras vozes com as quais construir 

cenário e trama. Dentre elas, destaco a de Rita Amélia Serrão Piccinini, que hoje ocupa o 

cargo de presidenta da Academia Paduana de Letras. Com sete livros publicados e um no 

prelo, Rita colaborou ainda por muitos anos com os periódicos locais, publicando crônicas em 
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que a história e o cotidiano da cidade aparecem entrelaçados. São também de sua autoria 

romances baseados em histórias reais que buscam, nesse artifício estilístico, preservar a 

identidade das famílias mencionadas no enredo. 

Rita Piccinini fez chegar às minhas mãos um de seus livros concluído em 1969 e ainda 

hoje inédito. A Pedreira do Rio apresenta suas memórias de infância. A infância vivida nos 

anos de 1920/30 narra um pouco do cotidiano de crianças que cresceram no fausto do período 

cafeeiro e assistiram a sua derrocada. Por meio de suas crônicas, delineia-se uma parte da 

sociedade paduana. 

Mas é importante avançar por sobre os textos de Bustamante e Piccinini sem perder de 

vista que as suas narrativas são a expressão da percepção da elite paduana sobre a sua própria 

trajetória. Eles são a voz daqueles que sempre tiveram e delegaram voz. Na obra de 

Bustamante, desfilam os sobrenomes dos que ainda hoje se encontram em cargos 

representativos no município. Seus ancestrais atravessam as páginas do autor como 

fundadores da cidade ou como seus membros ilustres. Tal obra, esgotada há muito, apresenta 

a narrativa “heróica” daqueles que fizeram a história local: seus feitos, suas conquistas e 

mesmo as curiosidades que cercaram os grandes paduanos. É uma história de vencedores, dos 

donos da terra, dos donos do capital. 

Da mesma forma, o livro de Piccinini, ainda que guarde o tom nostálgico – história de 

uma princesinha do café que viu seu império ruir –, é o relato de como a elite cafeeira 

encontrou caminhos para superar a derrocada econômica e, ao mesmo tempo, manter-se como 

“inteligência” local. 

Ambos, por esse aspecto, inserem-se no que se designa por história tradicional, em 

oposição ao conceito de nova história, constituído em torno das décadas de 1970-80. Segundo 

Peter Burke, uma das características da história tradicional é que esta oferece “uma visão de 

cima, no sentido de que tem sempre se concentrado nos grandes homens, estadistas, generais 
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ou ocasionalmente eclesiásticos. Ao resto da humanidade foi destinado um papel secundário 

no drama da história” (BURKE, 1992, p. 12). 

Por essa razão, embora as narrativas de Bustamante e Piccinini sejam fundamentais no 

delineamento do cenário, é igualmente importante estabelecer um diálogo entre os seus textos 

e outras fontes, além de manter no seu tratamento o distanciamento crítico necessário. Suas 

narrativas são pontos de partida e não de chegada. Elas são a melodia na qual, oficialmente, a 

comunidade paduana se reconhece. Mas toda música é constituída de som e silêncio. 

A nova história aproximou-se da antropologia mantendo como epicentro a idéia de que 

a realidade é social e culturalmente construída e, partindo de indagações até então 

inexistentes, abraçou outros temas dando lugar a histórias que ainda não haviam sido 

pensadas, como a da infância e a do ambiente. Guardados os problemas que esse paradigma 

ainda tem por resolver no campo metodológico, as diferentes abordagens a que a nova história 

deu origem mantêm em concordância uma preocupação com o universo das experiências 

cotidianas por meio das quais valores e condutas são historicamente construídos nas relações 

dos homens comuns e a estes constituem. 

No contraponto às narrativas de Bustamante e Piccinini, encontram-se também os 

relatos orais de personagens relevantes da cultura popular local, tais como: D. Sebastiana 

Segunda, matriarca do Jongo, morta em 1995; Nico, que a sucedeu após a sua morte na 

organização da comunidade jongueira, filho de uma família da tradição da Folia de Reis e do 

Mineiro-Pau; outros personagens que igualmente tiveram seus depoimentos colhidos por 

pesquisadores ligados a órgãos públicos representantes, em níveis estadual e nacional, das 

áreas de cultura, memória e patrimônio. 

O que pretendo evidenciar neste trabalho é o contracanto das vozes, até então sem 

escuta, das professoras da educação infantil. Essas narrativas dar-se-ão por sobre o lugar, 

tomado, em um primeiro momento, como pano de fundo. Neste capítulo, três dimensões estão 
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privilegiadas: a história ambiental, a história socioeconômica/cultural e a história da infância. 

Segue-se a esses tópicos um outro que comporta uma reflexão teórica sobre história e lugar – 

conceitos fundamentais para alicerçar o que vem afirmado desde o título do trabalho: que 

cada criança é criança de um lugar e para cada uma designa-se um lugar de criança. 

1.1 Construção da Paisagem 

O meio ambiente natural e a visão de mundo estão estreitamente ligados: a 
visão de mundo, se não é derivada de uma cultura estranha, é construída 
dos elementos conspícuos do ambiente social e físico de um povo (TUAN, 
1980, p. 91). 

A história do ambiente talvez seja a mais instigante escrita no momento, segundo 

Simon Schama. A paisagem é uma construção humana, “[...] pois, conquanto estejamos 

habituados a situar a natureza e a percepção humana em dois campos distintos, na verdade 

elas são inseparáveis. Antes de poder ser um repouso para os sentidos, a paisagem é obra da 

mente. Compõe-se tanto de camadas de lembranças quanto de estratos de rocha” (SCHAMA, 

1996, p. 17). 

O quadro que a história do ambiente nos expõe é desolador. Terras exploradas, 

exauridas. Culturas tradicionais deslocadas de seus territórios ou dizimadas. A história do 

ambiente no Noroeste Fluminense não é exceção. Schama investiga as ruínas à procura de 

mitos da natureza que permanecem alinhavando o fio do sagrado na relação do homem com o 

ambiente. Eu me volto para a paisagem em Santo Antônio de Pádua como quem observa uma 

alegoria que narra a trajetória das pessoas desse lugar. Como quem se pergunta qual a 

natureza das ruínas que ali foram deixadas como herança à infância. 

Santo Antônio de Pádua está localizado no vale do rio Pomba – afluente do Paraíba do 

Sul, no noroeste do estado do Rio de Janeiro, a 274 quilômetros da capital. Limitado pelos 

municípios de Miracema, Itaocara e Cambuci e tendo Minas Gerais na divisa oeste, Santo 

Antônio de Pádua se estende ao longo das margens do rio, circundado por pequenos montes. 
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O Noroeste Fluminense é uma região que reúne treze municípios. Além de Santo 

Antônio de Pádua, compõem a região: Aperibé, Bom Jesus de Itabapoana, Cambuci, Itaocara, 

Italva, Lage do Muriaé, Miracema, Natividade, Porciúncula, São José de Ubá, Varre-Sai e 

Itaperuna, que é o seu centro regional (Figuras 1, 2 e 3).
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Figura 1 – Região Noroeste Fluminense.2

 

                                                 
2 Mapa disponível em http://www.cederj.edu.br/atlas/itaocara.htm 
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Figura 2 – Municípios do Noroeste Fluminense3. 

 

                                                 
3 Mapa disponível em http://www.itaperunaonline.com.br/mapaslocais/mapanoroeste.htm   
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Figura 3 – Município de Santo Antônio de Pádua. 
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Santo Antônio de Pádua é também o nome do distrito-sede – núcleo urbanizado em 

torno do qual se distribuem os demais distritos, marcadamente rurais. Segundo os dados 

publicados no Diário Oficial da União em 23 de agosto de 2004, pelo Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, a população é de 41.465 habitantes, distribuídos entre os 

perímetros urbano e rural. 

As transformações ambientais que essa região atravessou nos ajudam a situar aspectos 

importantes de sua cultura. Soffiati, historiador ambiental que vem se dedicando à pesquisa 

das regiões Norte-Noroeste Fluminense, dá-nos uma idéia desse processo. 

A melhor informação sobre as florestas que margeavam o rio Pomba no 
século XIX foi deixada pelo naturalista alemão Hermann Burmeister. [...] A 
floresta tropical do tipo estacional deixou o estudioso completamente 
fascinado. Árvores altíssimas, fustes grossos, complexidades internas jamais 
vistas nas bem comportadas florestas temperadas da Europa, rica 
biodiversidade e tantas outras características levaram-no a não poupar 
encômios àquela vegetação luxuriante que custa a nós outros atualmente crer 
tenha existido em região hoje em franco processo de desertificação 
(SOFFIATI, 1996, p. 50). 

A região era rica em madeiras de lei, tais como cabiúna, cedro, jacarandá etc. A 

extração de madeira é a primeira atividade econômica de que se tem notícia. Segundo a 

narrativa de Bustamante, o início da ocupação sistemática de Santo Antônio de Pádua parece 

ter tido lugar em torno de 1810, com as primeiras levas de homens brancos provenientes de 

Minas Gerais e de Campos dos Goytacazes que vieram desbravar o novo território. 

Entretanto, somente em 1812 Santo Antônio de Pádua foi elevado à categoria de curato, e a de 

freguesia, em 1843. 

As terras do sertão de Campos foram, aos poucos, sendo desbravadas e os 
campistas, penetrando pelo interior, abriram novas fontes de progresso para 
o seu torrão. Ousados como antigos bandeirantes, levaram o seu esforço 
pelos vales do Pomba, do Muriaé, do Carangola e do Itabapoana 
(BUSTAMANTE, 1971, p. 19). 

A extração de madeira, no entanto, foi apenas o início do desnudamento da terra. A 

força motriz que expulsaria a floresta dessa região seria a cafeicultura. A análise do 
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brasilianista Warren Dean, em seu estudo sobre a história da Mata Atlântica, não deixa lugar a 

romantismos. Os bons preços da terra, aliados ao controle já alcançado sobre as populações 

nativas, foram determinantes na escolha do novo lugar: 

Os principiantes no negócio do café preferiam comprar terras mais acima do 
vale, ao longo da fronteira da província de São Paulo, ou na zona da Mata, a 
zona de florestas de Minas Gerais que mais recentemente havia sido 
despojada de sua população indígena, onde ficavam as nascentes dos rios 
Doce, Pomba e das Mortes (DEAN, 1996, p. 202). 

A ocupação das terras do vale do Paraíba e das regiões adjacentes pelo café não 

atendeu a nenhum tipo de planejamento, de forma que a floresta foi abatida sem que se 

tomasse em conta a necessidade de áreas preservadas, inclusive para manutenção das próprias 

condições climáticas necessárias ao cultivo do café. O que se deu foi um desflorestamento a 

esmo, transformando a região em um imenso tabuleiro de xadrez onde as faixas descontínuas, 

ora tomadas pela mata, ora pelos cafezais, estendiam-se lado a lado. O próprio manejo do café 

na região não atendeu a condições mínimas para uma maior produtividade. De forma que o 

café, de todo modo, estava destinado a uma existência curta no vale do rio Pomba.  

Mas quanta transformação foi possível nesse curto espaço de tempo! O solo se dividia 

em inúmeras fazendas. Bustamante cita nominalmente 65 fazendas de café, as de maior 

importância, estabelecidas no período. O lucro imediato justificava a forma de exploração e a 

riqueza gerada trouxe consigo a modernização e o crescimento populacional. A memória de 

Piccinini pinta o seguinte quadro: 

Chovia muito e a terra nova produzia de tudo. O milho, o feijão, a cana e o 
café subiam os morros; o arroz cobria de verde e, depois, de amarelo, as 
várzeas alagadas. Nas grotas, as bananeiras nativas; nas derrubadas, entre o 
café ou o milho, os mamoeiros e as mexeriqueiras davam frutos com fartura, 
além de outras, todas nativas, as goiabeiras, caramboleiras, jabuticabeiras, 
mangueiras e muitas mais. Faziam-se hortas. As cevas estavam sempre 
cheias, vacas davam o leite e bois e cavalos faziam o transporte. As 
benfeitorias indispensáveis eram: os paióis, sempre lotados de milho; as 
tulhas, cheias de café; os moinhos de fubá movidos a água; os engenhos de 
cana, produzindo rapadura (PICCININI, 1994, p. 1). 
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Com o café, desenhava-se uma nova paisagem, tanto nas fazendas quanto nos 

pequenos núcleos urbanos. Por ocasião da emancipação da freguesia de Santo Antônio de 

Pádua, em janeiro de 1882, a sede do arraial contava com cerca de 70 casas. A necessidade de 

transporte do café foi elemento determinante na abertura de estradas que viabilizaram o 

escoamento da produção em carros de bois e tropa de burros. Na medida em que o 

crescimento da produção foi progressivo, com ele cresceu também o ônus decorrente da 

estrutura arcaica de transporte do café até o entreposto mais próximo para comercialização, no 

caso, São Fidélis. Fazia-se necessária uma nova forma de transporte para o café, mais 

moderna e eficiente. 

Os capitalistas do café organizados introduziram na paisagem o traçado da linha férrea 

– destacando-se como maior entusiasta o fazendeiro Joaquim de Araújo Padilha, agraciado 

com a concessão. Em 1876, a obra se iniciou sob a direção do engenheiro Vieira Braga; a 

Ferrovia Santo Antônio de Pádua, empreendimento de cafeicultores da região, que teve início 

com um capital de 300 contos de réis, foi posteriormente vendida a outros empresários. Em 

torno das estações criadas ao longo da ferrovia, novos núcleos de urbanização se 

estabeleceram, muitos dos quais são hoje distritos de Santo Antônio de Pádua ou mesmo 

municípios autônomos (BUSTAMANTE, 1971, capítulo IX). Na memória da elite paduana, a 

região era auto-suficiente e de pouco precisava que não viesse de seu solo. Em uma riqueza 

que tinha sua origem na atividade agrícola, a terra aparece reificada como fonte de todo bem. 

Como a terra produzia quase tudo, compravam-se apenas tecidos, sal, 
querosene e o que mais se tornasse necessário, enquanto os mascates 
supriam as necessidades menores e a vida corria. A riqueza vinda do seio da 
terra, a produção agrícola jorrava, não só na região mas em todo estado do 
Rio de Janeiro (PICCININI, 1994, p. 1). 

É obvio que a riqueza revelada na descrição de Piccinini não era experimentada por 

todos, mas é possível identificar um período em que a terra, ainda longe de seu esgotamento, 

e o clima ainda não suficientemente comprometido pelo desnudamento das florestas, 



 42

propiciavam condições de subsistência. Essa riqueza, contudo, tinha prazo certo para acabar, 

pois as técnicas predatórias que caracterizavam a cafeicultura na região por si só já 

anunciavam o término do período áureo. O cafeeiro rapidamente esgota o solo sobre o qual se 

assenta caso não haja o devido manejo. Na medida em que os cafezais diminuíam de 

rendimento com o passar dos anos, eram abandonados e novas faixas de mata nativa abatidas 

para implantação de novos cafezais. Humberto Machado observa a cultura extensiva do lado 

ocidental do vale do Paraíba; no entanto, suas constatações também se aplicam à faixa 

oriental, o Noroeste Fluminense: 

Ao fazendeiro não interessava a sua manutenção ou o seu reaproveitamento, 
enquanto existissem terras para serem devastadas. A reprodução dessa 
estrutura agrária era feita, conseqüentemente, pela incorporação de mais 
terras, além da força de trabalho. A disponibilidade de matas virgens e a 
baixa densidade demográfica da região, assim como a facilidade para 
obtenção de mão-de-obra, dificultavam as melhorias técnicas. A baixa 
relação homem-terra influenciou a forma de produção agrícola desenvolvida 
no Vale do Paraíba (MACHADO, 1993, p. 47). 

Piccinini escreveu um texto, em 1994, denominado “As grandes crises”, no qual 

aborda o impacto que teve sobre a cafeicultura a libertação dos escravos e a quebra da Bolsa 

de Valores de Nova Iorque. Essa interpretação, por muito tempo, deixou longe da 

responsabilidade dos cafeicultores a derrocada do café. No entanto, trabalhos como os de 

Machado e outros deixam claro que o império do café estava assentado sobre a fragilidade do 

manejo predatório. O fausto do café era um ídolo com pés de barro – destinado a ruir. O 

esvaziamento da economia regional implicou a estagnação da dinâmica urbana. 

Discutindo as características da sociedade pós-colonial, Dean atenta para a inutilidade 

de uma crítica ao passado que traz como epicentro valores ambientais que não estavam 

colocados para as sociedades da época, nem poderiam, historicamente, estar: 
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As características da sociedade pós-colonial – sua avidez pelo lucro 
imediato, concentração de riqueza, fixação na vigilância e no controle, 
empirismo extremo e total desrespeito por aquilo que apenas cem anos 
depois uns poucos iluminados lembrariam como riqueza natural inestimável 
– evocam instantaneamente o quanto é fútil levantar agora tais objeções 
quando o feito está consumado e nenhum traço da floresta restou sobre os 
morros secos e amarelos do vale do Paraíba (DEAN, 1996, p. 205). 

A partir dos anos de 1940, a população de Santo Antônio de Pádua dá início a um 

fluxo migratório crescente para a região metropolitana do Rio de Janeiro, de forma que a 

população entre as décadas de 1950 e 1970 apresenta índice negativo de crescimento 

populacional. Esse período é coincidente ao de substituição da cafeicultura pela pecuária e ao 

início da pequena atividade industrial do município. A pecuária veio acentuar ainda mais o 

caráter predatório na relação com o ambiente, pois, “[...] a substituição da lavoura do café 

pela criação de gado não liberou áreas para reflorestamento ou recomposição da capoeira. 

Pelo contrário, a pecuária favoreceu a retirada das últimas reservas” (SECPLAN/CIDE, 1988, 

p. 24). 

As matas foram derrubadas para o plantio do café que vicejou e produziu 
durante anos e anos. Hoje estão sem mata, sem café, sem nada plantado. O 
escasso gado por eles espalhado pouco capim encontrou para comer. Mesmo 
porque, além das longas estiagens, chegando, às vezes, a cinco meses sem 
chuva, as queimadas destroem tudo. Nas décadas de 1940 e 1950 e até 
meados da de 1960 ainda se produziu arroz porque chovia muito e havia 
mão-de-obra na zona rural. Desde o fim da década de 1960, passando pelas 
de 1970, 1980 e 1990, as chuvas normais se escassearam, e o êxodo rural se 
intensificou (PICCININI, 1994, p. 3). 

Santo Antônio de Pádua mantém ainda hoje atividade de pecuária intensiva e 

extensiva, sendo essa última de corte e leiteira. As propriedades apresentavam dimensões em 

torno de 38 hectares e a relação entre pessoal ocupado e o espaço dedicado à agropecuária era 

de 0,1 trabalhador por hectare, segundo o Censo Rural de 1970. Em 1977, o rebanho era 

estimado em 60 mil cabeças. Embora a agropecuária seja ainda hoje o eixo principal da 

atividade econômica, poucas foram as inovações que esta imprimiu à paisagem se comparadas 

às transformações do período anterior. 
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No rastro da pecuária leiteira, emergiu uma pequena indústria de resfriamento, 

preparação e fabricação de produtos de leite que têm por pólo aglutinador uma cooperativa de 

produtores locais. Tal indústria se mantém até os dias atuais atingindo um mercado apenas 

regional. A instalação, no Noroeste, de grandes corporações da indústria agroalimentar 

transformou os pequenos produtores em meros fornecedores de matéria-prima para grandes 

conglomerados, esvaziando as possibilidades de crescimento e desenvolvimento local e 

submetendo os pequenos produtores a condições completamente alheias ao seu controle, 

como foi, por exemplo, a crise vivida pela Parmalat em 2003. O trabalho de Milton Santos 

nos dá essa dimensão: 

Nessa holding, a empresa Leite Glória desenha um circuito de produção, 
hierarquicamente organizado, que parte de 2 mil produtores locais da região 
de Itaperuna, fornecedores dos micropostos de recolhimento de leite da 
empresa nas fazendas. Desse modo se abastecem as fábricas de Governador 
Valadares (MG) e Itapetininga (BA) e, também, a fábrica de Itaperuna, que 
elabora leite em pó e outros subprodutos (SANTOS e SILVEIRA, 2001, p. 
154). 

De igual alcance regional é a indústria de engarrafamento de água mineral iodetada, de 

uma das várias fontes existentes no município. Embora rara – ao que tudo indica, é a única 

água iodetada da América Latina –, não há infra-estrutura para exploração turística das 

potencialidades hidrominerais da região. 

Das atividades industriais, a que mais se destaca é a de papéis e papelão, empregando 

maior número de pessoas e deixando suas marcas na paisagem, como constatamos na crônica 

de Rita Piccinini, originalmente publicada no Jornal de Pádua em 1979: 

Comprimida entre morros de ambos os lados e banhada pelas águas do rio, 
tem, desde os primeiros tempos de sua construção a maioria das casas de 
suas margens com os fundos voltados para ele. Finalidade – esgoto. [...] A 
poluição demorou, mas veio. Fábricas foram implantadas acima da cidade 
quando deviam estar abaixo e outras tantas floriram em municípios mineiros, 
já que somos vizinhos de Minas Gerais e lá estão as cabeceiras do rio. Hoje 
suas águas pretas e cobertas de espumas causam lástima (PICCININI, 1986, 
p. 101). 
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No final dos anos de 1980, início de 1990, a indústria de papéis buscou adequar-se às 

novas exigências ambientais, processando os dejetos industriais antes de lançá-los ao rio, 

modificando ao menos os aspectos visíveis da poluição. Essa pseudo-estabilidade ambiental 

careceria de maior investimento para evitar impactos de largo alcance. 

Em abril de 2003, a situação ambiental na região enfrentaria mais um evento de 

dimensões catastróficas, fartamente noticiado e acompanhado pela imprensa nacional. A 

ruptura de uma barragem de resíduos de uma indústria de papel provocou o lançamento de 

milhões de litros de produtos tóxicos no rio Cataguases em Minas Gerais. Esse rio é afluente 

do rio Pomba, que em pouco tempo foi atingido. 

O reservatório de rejeitos pertencente à Indústria Cataguases de Papel Ltda. atingiu o 

rio Pomba com uma lama tóxica. Esses rejeitos chegaram ainda à bacia do rio Paraíba do Sul, 

da qual o rio Pomba é um afluente, contaminando toda a região. 

O rio Pomba abastece Santo Antônio de Pádua e outros municípios. Diante da 

calamidade, foi decretado estado de emergência em vários deles. Mas, dentre todos os 

municípios atingidos, Pádua foi considerado aquele em que a situação foi mais crítica. A 

Companhia Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE) suspendeu a captação de água do rio 

Pomba para Santo Antônio de Pádua e, por bastante tempo, o município foi abastecido com 

água tratada apenas por meio de carros-pipa. A vida das pessoas ligadas ao rio, seja daqueles 

que utilizavam a água para irrigação e outros fins de produção, ou a população mais carente 

que fazia uso direto para as atividades cotidianas de alimentação e higiene, bem como para a 

pesca de subsistência, sofreu enorme impacto. 

O enxofre, a soda cáustica, a anilina e o hipoclorito de cálcio tornaram a água do rio 

Pomba escura e, em pouco tempo, toda a fauna e a flora fluviais desapareceram. O episódio 

foi alvo de cobertura nacional e ocupou por muito tempo espaço na mídia, o que favoreceu a 

sua utilização como palanque de embate político entre os governos dos estados do Rio de 
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Janeiro e Minas Gerais com cobranças e acusações mútuas que pouco contribuíram no 

enfrentamento real do problema. Ainda hoje, o rio Pomba está longe de ter recuperado seu 

equilíbrio, fauna e flora. 

O processo de desertificação vem se acelerando em Santo Antônio de Pádua. O índice 

pluviométrico é muito baixo e o clima torna-se a cada ano mais quente. Nesse contexto 

ambiental, expande-se em Pádua a atividade de extração de mármore, granito, calcáreo e a 

indústria de pedras ornamentais. Estudos da Fundação Getúlio Vargas desenvolvidos para o 

SEBRAE-RJ com apoio da FIRJAN e do governo do estado do Rio de Janeiro apontavam este 

como o caminho de retomada do desenvolvimento na região (FGV, 1998). O relatório aponta 

a necessidade de investimentos para o suprimento de tecnologia e treinamento técnico. 

Da paisagem de floresta tropical à pedra nua, apenas 200 anos se passaram entre a 

exuberância e a aridez. 

1.2 Colonização de Corpos e Almas: Índios, Escravos e Camaradas 

Nunca houve um monumento da cultura que não fosse também um 
monumento da barbárie (BENJAMIN, 1994, p. 225). 

Na medida em que um novo ciclo de colonização se inicia, potencializam-se e 

reproduzem-se as relações de poder, relações políticas e formas de produção e organização da 

vida. Há, no entanto, um acréscimo de força que ganha contornos com o caráter épico e 

aventureiro da empreitada.  

É um processo que precisa ser compreendido como resultante das carências e 

contendas existentes na matriz, às quais a colonização pretende dar respostas. São tentativas 

de “retomar, sob novas condições, o domínio sobre a natureza e o semelhante” (BOSI, 1992, 

p. 13). 

A região Norte/Noroeste do estado do Rio de Janeiro era, antes da chegada do homem 

branco, habitada por indígenas puris, coroados, corobós e botocudos. Atacados pelos 
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coroados, os puris se tornaram nômades, vagueando pela região da serra da Mantiqueira e 

pelo vale do Paraíba. 

Restos dessa horda fixavam-se no começo do século passado, nos sertões 
que hoje são terras dos municípios de Santo Antônio de Pádua e Itaperuna. 
[...] Ainda no começo do século passado, restos de corobós, coroados e puris 
catequizados por missionários estiveram aldeados em Santo Antônio de 
Pádua, São Fidelis e Itaocara (BUSTAMANTE, 1971, p. 20). 

Diferentes fontes indicam que, a partir de 1702, já havia na região algum trabalho de 

catequese, ainda que tais investidas não tenham imediatamente frutificado. O aldeamento dos 

índios catequizados, no entanto, só viria a se consolidar no século XIX. 

A região – um dos últimos santuários onde se refugiaram os índios do Norte 
Fluminense – começou a ser invadida por estranhos. [...] A progressiva 
ocupação por fazendeiros, das áreas de perambulação dos índios, e a 
crescente demanda nas fazendas, de força de trabalho, exigiam a execução 
de uma política capaz de retirar os índios de suas terras de origem e de 
concentrá-los em aldeias especialmente erguidas para esse fim (FREIRE e 
MALHEIROS, 1996, p. 15). 

As estimativas da época indicam que a população puri contava com aproximadamente 

1.500 indígenas habitando as matas da serra das Frecheiras, entre os rios Pomba e Muriaé nos 

primeiros anos do século XIX. Os puris desenvolviam uma agricultura de subsistência em 

roçados comunitários, plantando, por exemplo, milho, abóbora, banana e pescando, caçando e 

coletando frutos silvestres.  

O curato de Santo Antônio de Pádua foi criado em 1812, com o objetivo de viabilizar 

a catequese do povo puri por frades capuchinhos de origem italiana. A força de trabalho dos 

índios catequizados foi empregada na extração e comercialização da madeira de lei na região: 

Área imensa, coberta de densas florestas, abundante em madeira de lei. [...] 
Vieram a oferecer vasto comércio lucrativo e eram conduzidas em balsas que 
desciam pelos rios, guiadas por índios já domesticados em demandas dos 
portos de Campos e Macaé, onde eram vendidas (BUSTAMANTE, 1971, p. 
20). 

O grupo do Programa de Estudos dos Povos Indígenas da Universidade Estadual do 

Rio de Janeiro desenvolveu, em 1996, um levantamento nos arquivos paroquiais de Santo 



 48

Antônio de Pádua, cobrindo o período de 70 anos que separa o batismo documentado do 

primeiro puri e a morte, em 1902, da última índia puri. 

Os batismos se iniciaram mesmo antes da construção da capela. Foram realizados nas 

residências. O batismo (voluntário ou compulsório) consistia na troca do “nome do mato” por 

um nome cristão. No entanto, não era apenas essa a questão. O projeto que se colocava era 

uma mudança progressiva nas formas de produção da existência e é exatamente isso que por 

meio dos dados paroquiais de batismos, casamentos, óbitos, os pesquisadores buscaram 

alcançar. 

Os dados levantados demonstram que as relações intertribais foram afetadas. Tribos 

originariamente inimigas começam a aparecer justapostas em registros de casamentos 

(intertribais) e em certidões de batismo. 

Os indígenas não apenas vão sendo destribalizados, como também a sua identidade se 

dilui. Se os registros de batismo indicam claramente o grupo de pertencimento do indígena, os 

registros de óbito muitas vezes assinalam apenas “índio”, até finalmente não ser mais possível 

distingui-los. A mestiçagem com negros, pardos e mamelucos criou, por vezes, situações 

inesperadas como, por exemplo, 

o caso da índia Romana, filha da escrava Gertrudes, nascida em 1862, antes, 
portanto, da Lei do Ventre Livre, o que implica a predominância da sua 
situação de escrava sobre sua condição indígena. Ou ainda o caso do índio 
puri João da Mata, proprietário do escravo Tito Criollo (FREIRE e 
MALHEIROS, 1996, p. 15-16). 

O batismo do primeiro puri foi realizado em 1822. Nos 70 anos que se seguiram, os 

puris passaram por um processo de destribalização, miscigenação e perda progressiva de 

identidade até desaparecerem completamente. A última puri, Joaquina Maria, morreu em 

1902, aos 90 anos. 
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Joaquina Maria entrou no século XX, solitária, com seus 90 anos 
presumíveis, mantendo sua identidade indígena. Nasceu puri, apesar de sua 
“cor parda”. Viveu puri embora destribalizada e viúva de marido 
desconhecido. Morreu puri, mesmo recebendo os sacramentos dentro do 
ritual romano. Na sua infância escapou milagrosamente das epidemias 
responsáveis pelas mortes incontáveis de crianças indígenas, embora os 
registros de óbitos apontem surpreendentemente a “morte natural” como 
“causa mortis”. Talvez porque fosse considerada normal a morte de crianças 
indígenas, tal como foi assinalado nos livros do Arquivo da Paróquia de 
Santo Antônio de Pádua (FREIRE e MALHEIROS, 1996, p. 19). 

A colonização não pode e não deve ser compreendida como um processo de relações 

puramente objetivas. Ao lado dos modos operacionais de organização da sociedade, existem 

mecanismos mais sutis e, por isso mesmo, mais penetrantes, formas que capturam a alma 

humana em vínculos não tão facilmente removíveis. O colonizador trouxe também consigo os 

seus “mortos que não devem morrer”. Alfredo Bosi distingue, na construção desses conceitos, 

as idéias de condição colonial e situação colonial. 

Por sistema entendo uma totalidade articulada objetivamente. [...] Quanto ao 
termo condição, atinge experiências mais difusas do que as regularidades da 
produção e do mercado. Condição toca em modos ou estilos de viver e 
sobreviver. [...] Condição traz em si as múltiplas formas concretas da 
existência interpessoal e subjetiva, a memória e o sonho, as marcas do 
cotidiano no coração e na mente, o modo de nascer, de comer, de morar, de 
dormir, de amar, de chorar, de rezar, de cantar, de morrer e ser sepultado 
(BOSI, A. 1992, p. 26-27). 

A escravidão é uma marca indelével na cultura brasileira, na existência social e 

psicológica do nosso povo. A escravidão, tanto indígena quanto negra, é tema escasso na obra 

de Bustamante. No entanto, é certo que já havia população escrava por ocasião da fundação 

do arraial. O mesmo arquivo paroquial que revelou os batismos indígenas aponta o batizado 

de negros escravos. 

A escravidão em Santo Antônio de Pádua e arredores não difere substancialmente da 

condição de escravatura encontrada em todo o Rio de Janeiro no período do café.  

Bustamante esforça-se por reafirmar no breve trecho dedicado à escravidão que “nem 

todos os senhores eram maus”, mas a comparação que a seguir estabelece para descrever a 
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situação dos negros em Pádua é com a criação de animais, aproveitando para destacar os 

privilégios dessa última. 

Os negros em geral eram tratados como outra qualquer espécie de criação. À 
noite, terminado o trabalho, eram recolhidos e o alimento, angu de fubá, 
feijão e legumes, era servido parcamente. Alguns, uma vez ou outra, o mais 
certo aos domingos, deixavam-lhe escapar um pedaço de carne seca. Pela 
manhã, mesmo antes dos primeiros albores, os feitores abriam-lhes as 
senzalas, ao mesmo tempo em que outros encarregados soltavam o gado. 
Com uma diferença notável, este ia pastar em liberdade, beber águas frescas, 
regalar-se nos banhados. Mas os negros não; dali, em turmas dividiam para 
os diversos misteres, eram conduzidos, sempre o feitor à vista. Não havia 
negro doente; negro não tinha esse direito. [...] O amor, o afeto, esses 
sentimentos comuns a todos não lhes eram reconhecidos. Arrancavam-lhes 
os filhos, os companheiros de uma vida de sofrimentos, sempre que lhes 
oferecia um bom negócio (BUSTAMANTE, 1971, p. 151-152). 

O braço escravo movia a estrutura que fazia jorrar a riqueza do café. Peculiar, 

entretanto, é a relação que se estabeleceu nessa região entre a condição escrava e a música. A 

aristocracia rural dos períodos áureos do café não poupava meios para tornar mais 

confortáveis as suas casas-grandes. Ela foi responsável pela criação de grupos musicais, 

bandas e corais organizados com escravos. 

Tais conjuntos apresentavam-se na fazenda e, principalmente, nas festas religiosas. 

Algumas dessas bandas alcançaram tradição, deram origem a outras que se mantêm até os 

presentes dias em atividade (MIS, 1994). Em Santo Antônio de Pádua, esse é o caso da Lyra 

de Arion, por exemplo. Esses grupos musicais com elementos selecionados da escravatura, 

tendo a música como sua principal atividade, já são encontrados mesmo quando Pádua era 

apenas uma freguesia.  

As festas religiosas são, sem dúvida, o lugar privilegiado de apresentação desses 

artistas, ocorrendo por vezes a reunião de mais de um grupo musical em determinada fazenda. 

Nessas ocasiões, além de executar a música de agrado dos ouvidos dos “senhores”, era-lhes 

permitido, provavelmente ao final da festa, executar a música e dança que lhes aprouvesse. 
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[...] eram bons e generosos senhores, estimados mesmo pelos cativos. Nessas 
ocasiões, se excediam em branduras com os negros, melhorando-lhes a bóia, 
facilitando-lhes as doses de parati e consentindo bailes nos terreiros das 
fazendas, onde a crioulada pulava no cateretê e batuque (BUSTAMANTE, 
1971, p. 175). 

O exercício da música, no entanto, não era suficiente para afastar esses escravos das 

vicissitudes a que estavam condenados todos os da sua condição. Bandas e corais 

modificavam-se, eram transferidos de fazenda ou, simplesmente, desapareciam com a compra 

e venda das “peças”: “[...] esse fazendeiro cedeu, como pagamento a um credor, uma boa 

parte dos seus escravos, onde incluiu os músicos” (BUSTAMANTE, 1971, p. 175). 

Em 1883, segundo o relatório da secretaria do governo provincial, havia em Pádua e 

São Fidélis o total de 18.770 escravos. Diferentemente do que se passava em outros 

municípios, não se tem registro da existência de grupos abolicionistas atuando em Santo 

Antônio de Pádua, embora fossem ativos os de Itaocara, São Fidélis e outros da região. No 

entanto, alguns fazendeiros anteciparam-se à lei, dando liberdade a cativos nos anos de 1864 e 

1884, mas foram casos isolados e em pequeno número. A grande maioria dos negros 

encontraria a liberdade em uma trajetória de resistência e insubordinação. 

De 1887 em diante era tal a desordem nas fazendas que não havia mais força 
capaz de manter a disciplina no meio da escravatura. Os negros 
insubordinavam-se e fugiam aos montes para os grandes centros, onde eram 
acolhidos e protegidos por emissários dos abolicionistas (BUSTAMANTE, 
1971, p. 148). 

Muitos fazendeiros em Pádua já vinham discutindo alternativas na substituição da 

mão-de-obra escrava, como se pode observar nas atas da Câmara Municipal nos anos de 1884 

e 1886, esse último, ano em que se autoriza a introdução de 100 famílias de agricultores 

portugueses das ilhas da Madeira e Terceira como colonos.  

No município de Pádua, logo que a notícia da liberdade se espalhou, foram raras as 

fazendas que não ficaram despovoadas. Da “fazenda de Santa Maria do Bonito, nas 

proximidades da vila, saíram poucos. A maior parte lá ficou, construiu os seus ranchinhos e 
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continuou trabalhando pelo sistema de agregação” (BUSTAMANTE, 1971, p. 150). 

Os fazendeiros não estavam preparados para enfrentar e contornar a nova 
situação. A colheita do café seria em junho e havia o plantio dos outros 
produtos nas épocas certas. Sem o braço escravo, perderam toda a safra de 
café daquele ano, por não ser colhida e não plantaram os outros produtos. Os 
fazendeiros fizeram empréstimos, por hipoteca das terras, ao Banco do 
Brasil para cobrir as despesas gerais das fazendas, inclusive pagar 
empregados. Não podendo resgatar a dívida, entregavam as terras 
hipotecadas em pagamento. Assim, só na nossa região, passaram para o 
Banco do Brasil 80 propriedades, que ficaram conhecidas como Fazendas do 
Banco. Conseqüentemente houve colapso da economia principalmente nas 
maiores regiões produtoras de víveres do país (PICCININI, 1994, p. 2). 

A cultura cafeeira de base escravista propiciou que no Noroeste Fluminense se 

desenvolvessem tradições, rituais e manifestações artísticas afro-descendentes. Um dos 

elementos mais importantes da cultura paduana e que traz a marca da escravidão é o Jongo ou 

Caxambu. O Caxambu é parte do patrimônio cultural de Santo Antônio de Pádua. Ao longo 

de 2005, foi inventariado pelos técnicos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN), tendo em vista o seu tombamento como patrimônio imaterial, o que deve 

ocorrer ainda no ano referido, tal como aconteceu com o samba. 

Recentemente, construiu-se uma nova qualificação: o patrimônio imaterial 
ou intangível. Opondo-se ao patrimônio de pedra e cal, aquela concepção 
visa aspectos da vida social e cultural dificilmente abrangidos pelas 
concepções mais tradicionais. Nessa nova categoria estão lugares, festas, 
religiões, formas de medicina popular, música, dança, culinária, técnicas etc. 
(GONÇALVES, 2003, p. 24). 

O Jongo é dançado e cantado. O instrumento que dá o ritmo é um tambor percutido 

com as mãos e escavado a fogo a partir de um tronco sólido. Na cobertura do tambor são 

empregadas as peles de cabrito ou garrote. Esse instrumento chama-se Caxambu. A 

preparação dos Caxambus (tambores) é realizada de maneira ritual e secreta, comunicada a 

iniciados, de geração em geração. 

Em torno do Jongo constitui-se uma forma de confraria dirigida geralmente por 

mulheres. Em Pádua, durante muitos anos e até a sua morte, dirigiu o Jongo Dona Sebastiana 
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Segunda. No município vizinho, Miracema, ainda está na liderança Dona Aparecida Ratinho. 

Essas matriarcas espalhadas nas comunidades jongueiras são “tesouros humanos vivos”, 

categoria referida pela UNESCO para designar pessoas que guardam a memória de práticas e 

saberes ancestrais (ABREU, 2003). 

Dona Sebastiana Segunda ofereceu aos pesquisadores da Fundação Estadual de 

Museus o seguinte depoimento, publicado no livro O Homem Fluminense: 

A dança é uma “obrigação”, no dia 13 de maio, festejando-se o fim do 
cativeiro. Antigamente, na véspera da festa baixava-se um mastro, que o ano 
inteiro ficava no terreiro de sua casa e em cuja ponta figurava uma boneca 
“muito bem vestida”. No dia 13, uma nova “ainda mais rica” era colocada na 
mesma posição, devendo permanecer até o ano seguinte. A boneca 
representava a “rainha” (a Princesa Isabel) em cujo louvor se cantava os 
primeiros pontos (VIVES, 1977, p. 71). 

O Jongo pode ser dançado a qualquer época, no entanto, é presença obrigatória nas 

festas de 13 de Maio e no dia de São Benedito. Mulheres vestidas de branco ou com suas 

saias floridas, turbantes na cabeça, seus muitos colares ou guias dançam em roda marcando o 

ritmo com as mãos. No centro da roda fica o cantor ou puxador. Ele entoa versos que os 

demais participantes repetem. Via de regra, os versos são adivinhas repetidas até que outro 

participante decifre o seu conteúdo e então tome o lugar no centro da roda em substituição ao 

primeiro. 

Cada puxador inicia sua cantoria pedindo licença. Tal procedimento pode ser 

compreendido se atentarmos para o fato de que o Jongo se insere no contexto espiritual da 

“Linha das Almas”, segmento das religiões afro-brasileiras responsável pelo culto aos 

antepassados. O Jongo seria, portanto, o aspecto profano de um ritual que guarda uma parte 

sagrada, oculta aos não-iniciados: “[...] observa-se a influência da umbanda, sincretismo esse 

percebido nas indumentárias e guias de orixá usados por participantes (FRADE, 1985, p. 70). 

Para iniciar o Caxambu, pede-se licença aos santos, “São Benedito”, aos antepassados, 

“Papai Jongueiro”, ao terreiro onde se dança, “a Ingoma”, e, por fim, às autoridades 
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constituídas, “o delegado”, “o cabo de ‘poliça’”. Após as saudações, os versejadores 

desafiam-se. 

Encontramos nos depoimentos de jongueiros de Santo Antônio de Pádua – 
RJ, a versão de que os pontos de demanda seriam, sobretudo, um desafio 
poético. A magia seria então uma metáfora – assim como os próprios pontos 
– para enaltecer a superioridade de um ou outro versador. De acordo com 
essa versão, amarrar alguém significa desarmá-lo, deixá-lo sem reação no 
meio do jongo (IPHAN, 2005). 

O Caxambu evidencia contradições da condição colonial, guardando a memória de 

uma liberdade concedida. Presta culto às mãos brancas e libertadoras, deixando de lado a 

memória das lutas e resistência cotidiana do povo negro à escravidão que culminaram em uma 

liberdade conquistada. Um exemplo é a quadra dedicada à Princesa Isabel: “Eu pisei na 

pedra/A pedra balanceou/O mundo estava torto/A rainha endireitou” (VIVES, 1977, p. 71). 

Visto por esse prisma, o Caxambu reafirmaria a historiografia tradicional: “Benditas 

para a eternidade as mãos daquela virtuosa e excelsa senhora, que num gesto varonil, mesmo 

custando-lhe a perda do ‘trono’, baniu para sempre, da opressão, uma raça sofredora” 

(BUSTAMANTE, 1971, p. 152). 

O próprio Bustamante questiona essa liberdade ao apresentar as memórias do negro 

Jovino, que terminou seus dias como pedinte em Pádua. Jovino nasceu livre na Bahia. 

Raptado ainda moleque, foi vendido a um fazendeiro paduano. Alcançou a liberdade sem, no 

entanto, ser jamais libertado da miséria. 

Trabalhou muito, ajudando a transformar aquelas matas em opulentas 
lavouras de café que, formando aquele lençol verde, de rincão em rincão, 
enchiam de alegria e de ouro a bolsa dos “senhores”. Depois veio a 
liberdade. Ficou novamente livre, mas liberdade como? Não tinha senhor, 
porém tinha patrão, uns bons e outros maus; a miséria era a mesma e a 
ordem – trabalhar (BUSTAMANTE, 1971, p. 155). 

No bojo dessa contradição, contudo, o Jongo ou Caxambu, como expressão afro-

brasileira produzida nos espaços das senzalas, profundamente arraigada às tradições rurais, 

terminou por representar um lugar de resistência da expressão da cultura negra. 
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De acordo com o depoimento do Professor Hélio Machado de Castro, após a morte de 

Dona Sebastiana Segunda, em 1995, vendo ameaçada a sobrevivência do Jongo, ele teve a 

iniciativa de idealizar o primeiro encontro que reuniu comunidades jongueiras do Rio de 

Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. 

O movimento, hoje em sua décima edição, aproximou simpatizantes, agregou 

intelectuais e deu origem à Rede de Memória do Jongo, que reúne as lideranças de 

comunidades jongueiras ocupadas especialmente com a preservação das tradições culturais do 

Caxambu, mas também atentas aos demais folguedos que encontram expressão nas suas 

diferentes comunidades, as quais, em sua maioria, são rurais, via de regra muito pobres e 

desenvolvem seus trabalhos a partir de seus próprios esforços. 

A ajuda externa, quando existe, é proveniente de órgãos públicos ou privados ligados 

ao campo da educação e cultura. É rara, pequena e pontual. A sobrevivência se dá por meio da 

cooperação e solidariedade próprias daqueles que, revolvendo o passado de seus ancestrais, 

encontram no solo da senzala objetos preciosos para ressignificar o presente. 

Apesar do prestígio junto às instituições ligadas à preservação da memória e 

patrimônio e da atenção que vem recebendo de intelectuais e da comunidade acadêmica, o 

Jongo permanece percebido no contexto dos municípios como coisa de “preto, pobre, 

macumbeiro” e, portanto, ameaçado pela cultura da elite local. 

Quando falamos em samba, jongo, candomblé, umbanda e todas essas 
manifestações que reconhecidamente temos como herança dos grupos afro-
brasileiros, necessitamos lembrar, obrigatoriamente, que isso está ligado 
diretamente com o negro, com a população excluída da sociedade brasileira 
até hoje. A realidade é que essa é a população que sempre foi impedida de 
participar da construção dos destinos do país. Então temos que lembrar, sim, 
junto com o jongo e com as outras manifestações mencionadas, dos negros, 
da exclusão social, da pobreza, da falta de oportunidade de acesso à 
educação e ao trabalho. Devemos lembrar, ao mesmo tempo, da resistência 
política desses, da teimosia em dizer: mesmo que eu não tenha condições, eu 
vou ser alegre, eu vou rir, eu vou dançar. Precisamos lembrar que isso é um 
processo de luta política e não somente arte e espetáculo (IKEDA, 2005, p. 
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2).4

Em flagrante projeto de desterritorialização da cultura negra e do Jongo, o terreirão 

próximo à casa de D. Sebastiana Segunda, onde sempre se realizou a Roda do Caxambu e que 

era popularmente conhecido como “praça do Caxambu”, veio sendo urbanizado a partir de 

2003. O terreno foi aplainado, gramado. Tem hoje ao fundo, ainda em construção, um 

palanque de pedra, coberto, para apresentações e shows. Na entrada da praça, em uma placa, 

lê-se a seguinte inscrição: 

PRAÇA DA BÍBLIA 
REALIZAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL 
LUÍS FERNANDO PADILHA LEITE 

PREFEITO 
PARTICIPAÇÃO: 
– COMEMPA –  

CONSELHO DE MINISTROS DO EVANGELHO 
DO MUNICÍPIO DE PÁDUA E ADJACÊNCIAS 

PASTOR SEBASTIÃO MARTINS 
PRESIDENTE 

13 DE DEZEMBRO DE 2003 

Acima da placa está o monumento em forma de livro, onde se lê um versículo do 

salmo 119: “Lâmpada para seus pés é a tua palavra”. E assim, os pés dos pretos, pobres, 

macumbeiros, descendentes daqueles que construíram a riqueza no café, foram convidados a 

dançar em outra freguesia. O cruzeiro de D. Sebastiana Segunda, em torno do qual se dava o 

batuque, desapareceu. 

Retornando à questão do café, com a abolição e o esgotamento do solo cafeeiro, o 

município entrou em uma crise econômica que se foi agravando a partir de 1900. As grandes 

lavouras foram fenecendo e, em seu lugar, surgiram pequenas culturas trabalhadas de modo 

precário e com parcos recursos. Os trabalhadores rurais retiraram-se para os laranjais da 

Baixada Fluminense, os canaviais de Campos ou o norte do Paraná. 
                                                 
4 Palestra originalmente proferida durante o I Seminário Nacional sobre o Patrimônio Imaterial do Jongo, no IX 

Encontro de Jongueiros, em 19 de dezembro de 2004. 
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Embora já esteja claro que, com o tipo de manejo com que se operava a cultura do café 

na região, a sua derrocada era inevitável e mesmo previsível, no imaginário das elites 

consolidou-se justificar essa derrocada como conseqüência da abolição e do crash da Bolsa de 

Valores de Nova Iorque. Ou seja, tendo levado cerca de 20 anos para se recuperar da crise 

provocada pela abolição, o crash da Bolsa levou ao chão esses esforços. Fato é que a pecuária 

foi então tomando lugar, crescendo na região, ainda que modestamente. 

Em 1945, o rebanho bovino de Santo Antônio de Pádua era correspondente a 0,38% da 

produção do estado. E enquanto as culturas temporárias cobriam 24.893 hectares, as 

permanentes respondiam por apenas 2.363 hectares de terra cultivada (IBGE, 1948, p. 11). 

De acordo com o Censo de 1940, da população total de 37.355 pessoas, a imensa 

maioria residia na zona rural (91,1%) e, dos 31.431 maiores de 5 anos, apenas 36,4% sabiam 

ler e escrever. Nos anos que se seguiram, os dados apresentados são pouco animadores. Em 

1975, a população havia decrescido e era apenas de 29.331 pessoas. Resultado da 

precariedade das condições de vida e da falta de oportunidades de trabalho, durante o período 

de 1950 a 1975 as taxas de crescimento populacional são negativas: 1950-60: 1,6; 1960-70: 

0,4; 1970-75: 1,2 (FIDERJ, 1977, p. 19). 

Em 1975, teve lugar a fusão dos estados do Rio de Janeiro e da Guanabara. O processo 

de fusão dessas áreas, historicamente vinculadas, foi acelerado com a transferência da capital 

nacional da cidade do Rio de Janeiro para Brasília em 1960. 

Os crescentes fluxos migratórios e o desenvolvimento industrial foram ampliando os 

limites do então estado da Guanabara. A fusão veio confirmar uma tendência que há muito já 

se colocava, mas que jamais foi hegemônica. Muito ao contrário. Este foi desde sempre um 

tema complexo e que encontrou defesas apaixonadas, tanto técnicas, quanto políticas, 

contrárias ou favoráveis à sua implantação. Inegável, contudo, a forma oportuna com que o 

projeto de fusão veio ao encontro do desejo da ditadura militar no sentido do esvaziamento 
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político do então estado da Guanabara. Hoje, 30 anos após a fusão dos dois estados, o tema se 

encontra na ordem do dia, ocupando a mídia, dividindo opiniões e mobilizando a sociedade 

carioca que sonha com a desfusão e com a elevação do município do Rio de Janeiro à 

condição de cidade-estado. 

No que tange ao desenvolvimento do interior, este não parecia vir a reboque no 

projeto, como Sodré já assinalava na época como ponto nevrálgico: 

A concentração do desenvolvimento industrial, comercial e bancário na 
cidade do Rio de Janeiro e em sua periferia metropolitana, gerando um 
grande desequilíbrio com o resto do Estado do Rio, de níveis de 
desenvolvimento muito baixos, surge como o problema central de um tipo de 
integração que vem tomando forma altamente centralizada (SODRÉ, 1975, 
p. 223). 

Nas análises veiculadas na mídia, por ocasião do aniversário da fusão, o retrato do 

Noroeste Fluminense é desolador: 

Os últimos trinta anos parecem não ter passado pelo Noroeste Fluminense. 
Enquanto o petróleo e os serviços ajudaram a desenvolver parte do estado, os 
indicadores sociais e econômicos e o perfil climático transformaram a região 
no novo semi-árido brasileiro. A ponto do governo do estado tentar incluir os 
13 municípios na área de atuação da SUDENE (O GLOBO, 2005). 

A nova realidade que se configurava com a fusão deixava antever a possibilidade de 

desaparecimento de formas de produção de existência do homem fluminense, em especial o 

do interior do estado, e impunha o registro de tais formas. Foi nesse contexto que os 

pesquisadores da Fundação Estadual de Museus do Rio de Janeiro e o Museu de Arte e 

Tradições Populares, instituições da Secretaria de Estado de Educação e Cultura, foram a 

campo e fizeram publicar, em 1977, O Homem Fluminense. Por meio desse livro, 

reencontramos o trabalhador rural do Noroeste Fluminense no final da década de 1970. 

O noroeste e o norte do estado apresentam ainda a posse da terra pelo 
próprio agricultor em proporção maior. É nessas regiões [...] que se 
conservam os costumes tradicionais de contratação do trabalho do lavrador e 
de divisão de colheitas, embora a figura do empregado “a dia”, sem qualquer 
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vínculo, quer trabalhista, quer tradicional, com o proprietário de terras, esteja 
cada vez se fazendo mais freqüente. Com base nas tradições agrícolas 
fluminenses, os lavradores não proprietários pertencem a três categorias: 
“camaradas”, meeiros e terceiros , e “agregados” (VIVES, 1977, p. 13). 

Os designados por “camaradas”, normalmente, trabalhavam para um só patrão. No 

plantio “de meia”, o dono entrava apenas com a terra e toda a força de trabalho e insumos 

vinham do trabalhador. Já no plantio “de terça”, o dono entrava com terra, insumos e 

maquinaria, ficando ao final com dois terços do resultado da colheita. Já o agregado, que 

tradicionalmente ocupava a terra sem efetuar pagamento em espécie ou produção e mantinha 

uma relação de compadrio, colocando-se “a serviço” do dono da terra, passou, nesse período, 

a estabelecer uma condição de locatário das terras que cultivava.  

Residindo em grande maioria em casas de pau-a-pique, o padrão de organização 

familiar encontrado era patriarcal. Os filhos moravam com os pais, que para estes trabalhavam 

até se casarem. A escola, via de regra, era deixada para trás em função das atividades da 

lavoura e das demandas da casa. 

A grande miscigenação não permite mais identificar a etnia. No entanto, uma 

observação sobre a liderança dos municípios visitados deixa transparecer a pouca mobilidade 

social e a permanência do poder nas mãos daqueles que foram outrora “os senhores brancos 

do café”. 

A miscigenação é profunda. [...] A ascendência que representantes da raça 
branca possam ter sobre os vizinhos é mais devida a questões econômicas. 
[...] A importância, muito grande, que assume em diversos dos municípios 
visitados, a chefia política, pode ser outra forma de dependência. A liderança 
quase sempre cabe aos fazendeiros maiores, e é em geral indiscutida e 
indiscutível. Mas nenhuma dessas formas de liderança está ligada à raça 
(VIVES, 1977, p. 12-13). 

Se foi necessário aos pesquisadores afirmar que as formas de liderança não estavam 

ligadas à etnia, não resta dúvida de que a grande maioria de agricultores pobres e sem terras é 

constituída por “pretos e pardos”. Dizendo de outra maneira, o poder permanece concentrado 

na mão da descendência dos senhores do café, que, de uma maneira ou de outra, mesmo sem 
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recobrar o fausto de períodos de outrora, continuaram a gozar de prestígio político e social, 

que souberam converter em capital. A situação do lavrador é de grande abandono por parte do 

estado e é essa a lacuna que é preenchida na relação de dependência com os “poderosos 

locais”. Guardado o contexto histórico em que o livro foi escrito, chega a parecer ironia 

apresentar a miséria como valor ou o abandono como autonomia. 

Apesar de suas carências, o homem do interior do Estado é bastante 
independente. Conta apenas consigo mesmo, e com sua vizinhança imediata. 
[...]. A pobreza é extrema para o homem que não detenha a terra. [...] Os 
pobres são numerosos, há que vestir e calçar muitos filhos. Embora eles 
comecem a trabalhar cedo, os problemas de saúde são inúmeros, e os mais 
graves não podem ser contornados com medicina caseira. O lavrador vive 
em equilíbrio, mas este é muito precário (VIVES, 1977, p. 14). 

Em torno das festas da igreja, das quermesses, das feiras e mostras agropecuárias, 

organiza-se a vida social. Folguedos já desaparecidos em outras regiões aqui sobrevivem e 

são organizados ao longo do ano para apresentações em datas festivas e santificadas. O Jongo, 

o Mineiro-Pau, o Boi-Pintadinho, o Boi-Jaguará narram de forma mítica o universo desses 

homens. 

O homem pobre e dominado foi portador, quando não o agente direto, dessas 
expressões, tanto primitivas como as de fronteira, tanto as puras quanto as 
mistas, tanto as proibidas quanto as toleradas e estimuladas; e todas se 
equivalem antropologicamente (BOSI, A. 1992, p. 47). 

Elemento que considero importante assinalar e que o surgimento da “Praça da Bíblia” 

já deixou claro, foi a chegada e o crescimento de religiões de confissão protestante. Esse fato 

já está assinalado no trabalho dos pesquisadores que elaboram O Homem Fluminense. Estes 

observam que, se por um lado, o avanço do culto protestante tornara o homem mais gregário, 

por outro lado limitava a sua participação nas tradicionais festas comunitárias. A limitação 

que vemos hoje é drástica. Ouvi o depoimento de muitos diretores e professores que 

afirmaram evitar a comemoração das tradicionais “festas juninas” cedendo à pressão de pais 

que não querem ver suas crianças envolvidas em “cultos a santos católicos”. Deslocam então 
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os conteúdos a serem trabalhados na festa para o mês de agosto, junto ao Dia do Folclore, 

para, desse modo, dissociar religião e cultura. Ainda assim a participação é pequena.  

Os trabalhadores do núcleo urbano de Pádua, quando não estão empregados na 

administração direta do município, dividem-se entre a pequena indústria, as atividades 

comerciais e oferta de serviços que estão concentradas no distrito-sede e limitam-se a atender, 

minimamente, às necessidades locais. As perspectivas profissionais são pequenas e a evasão 

de jovens em busca de novos horizontes é contínua. 

1.3 Herdeira de Ruínas 

Devolva-me 
Os meus cafezais em flor 

Verdes-vermelhos-dourados 
Os grãos rolando no lavador 

E no terreirão a secar 
Sob meus pés pequeninos 

Eu a catar caramujos.  
Ouro produzindo ouro. 

O chiar do carro de bois 
O Zé Carreiro: 

“Fasta Retrato! 
Vem cá, Campo Limpo!” 

A Mimosa mansinha 
E seu leite gostoso 

O Monarca só montado de selhão 
Por minha Mãe 

Nas tulhas cheias 
Vazias. 

A riqueza 
Jorrando riqueza. 

E eu não sabia. 
Meus olhos abertos-fechados 

Olhos de jabuticaba 
Nada viam 

Nem percebiam. 
Mas sorriam 

(PICCININI, 1975) 

Em um texto denominado “Canteiro de Obras”, Walter Benjamin tece reflexões acerca 

dos objetos – brinquedos ou materiais pedagógicos – produzidos pelos adultos para as 
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crianças e acentua o quanto eles estão longe de cumprir sua função, ainda que lhes esteja 

dedicada a “bolorenta especulação dos pedagogos” (BENJAMIN, 1995, p. 18). O autor 

observa que as crianças são inclinadas a procurar nas sobras do trabalho humano os objetos 

merecedores de sua atenção. 

Sentem-se irresistivelmente atraídas pelo resíduo que surge na construção, 
no trabalho de jardinagem ou doméstico, na costura ou na marcenaria. Em 
produtos residuais reconhecem o rosto que o mundo das coisas volta 
exatamente para elas, e para elas unicamente. Neles, elas menos imitam as 
obras dos adultos do que põem materiais de espécie muito diferente, através 
daquilo que com eles aprontam no brinquedo, em uma nova, brusca relação 
entre si. Com isso as crianças formam para si o seu mundo de coisas, um 
pequeno no grande, elas mesmas (BENJAMIN, 1995, p. 18-19). 

O texto de Benjamin trata objetivamente do tema a que se propõe: a nascente indústria 

de objetos destinados a esse novo nicho de consumo, as crianças. Mas no contexto da obra 

benjaminiana, é possível enxergar um “canteiro de obras” que vai muito além dos limites de 

jardim ou de uma marcenaria e cujo refugo é mais complexo que os trapos, sementes e 

cavacos que sobram do trabalho adulto. O canteiro de obras é metáfora que comporta todo o 

trabalho humano, toda a cultura. Aqui a criança aparece como herdeira, não dos magníficos 

edifícios do patrimônio cultural, mas dos resíduos deixados no canteiro de obras. É 

exatamente naquilo que foi abandonado, deixado de lado, jogado fora, que ela encontra sua 

face. A criança é herdeira de ruínas. 

A morte é a primeira face da infância que nos revela os mais antigos documentos do 

município – as certidões de óbito arquivadas na paróquia de Santo Antônio de Pádua. Se os 

modos de organização da vida das crianças puris não são revelados por esses documentos, ao 

menos podemos afirmar que a morte lhes era natural. As epidemias ceifavam um grande 

número de vidas, não apenas destas, mas também das crianças escravas. 

Chama a atenção o número expressivo, em relação aos adultos, de óbitos de 
crianças, tanto indígenas quanto negras, falecidas sobretudo durante o 
período de epidemias, em especial na década de 1850. Mas enquanto a 
“causa mortis” dos menores índios é em geral apresentada no livro de óbito 
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como “morte natural”, no caso das crianças negras aparece, no mesmo livro, 
o sarampo, a cólera, a diarréia, a tosse e outras doenças (FREIRE e 
MALHEIROS, 1996, p. 19). 

Os autores não apontam explicações para essa diferença, a não ser que a sociedade de 

então deveria perceber como natural a morte das crianças índias. Creio que o que se naturaliza 

aqui é o próprio desaparecimento do povo puri. A morte das crianças, assimilação e 

miscigenação dos adultos, expurgando de um povo o seu passado e, por conseguinte, qualquer 

esperança de futuro. O que torna o processo de desterritorialização dos puris tão 

particularmente significativo é o fato de que estes foram desterritorializados em seu próprio 

território. 

Embora Bustamante tivesse acesso aos mesmos documentos que Freire e Malheiros, 

ou seja, os arquivos paroquiais de Pádua, essas informações não constam do livro que narra a 

história do município, como se efetivamente a mortalidade de crianças índias e negras “não 

contasse”. Desse modo, Bustamante vai elegendo o que merece e o que não merece ser 

lembrado. O processo de desterritorialização dos puris é parte a ser esquecida. 

De um modo geral, o livro de Bustamante se cala no que diz respeito à infância. Na 

história de Pádua contada no livro Os Sertões dos Puris, não há, praticamente, lugar para os 

pequenos. Importante é narrar o mundo que os adultos construíram para as crianças – as 

escolas – e identificar quem foram esses adultos – os eméritos professores. Para tanto, 

Bustamante dedica um capítulo à “instrução pública”.  

Os quatro primeiros professores atuaram em Pádua em torno de 1856, quando ali ainda 

não havia escolas públicas. Eram professores de primeiras letras. Somente em 1883 é que 

foram fundadas as primeiras escolas. Uma para os meninos e outra para as meninas. Abriram 

a primeira com 54 alunos e a segunda, com 27 alunas. Em 1935, foram extintas todas as 

escolas isoladas que funcionavam na cidade e as professoras, integradas no Grupo Escolar. O 

Colégio Victor Hugo é uma referência de qualidade em 1889. 
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Caribé, aqui no Colégio Victor Hugo, seguiu os métodos do Barão de 
Macaúbas, o grande renovador do ensino no Brasil, e foi o maior precursor 
do que se chama atualmente escola moderna. Estudioso, inteligente e 
devotado à sua profissão, tinha o poder de persuasão, de atração e a técnica 
dos grandes educadores. Muita coisa que hoje aparece como novidade, já 
naquele tempo no Colégio Victor Hugo era praticado: exercícios militares, 
ginástica sueca, jogos divertidos e até teatro, tudo ali se exercitava, com a 
modéstia e a dedicação do  mestre que trabalhava com entusiasmo e brilho 
pela cultura moral e cívica da mocidade paduense (BUSTAMANTE, 1971, 
p. 212). 

O Colégio Victor Hugo manteve também um grupo musical infantil orientado pelo 

maestro Pinheirinho (acreditamos que no início dos anos de 1920). O próprio Heitor de 

Bustamante fez parte desse grupo que ele afirma teve vida efêmera, mas “que empolgou a 

população da vila, principalmente na passeata de sua estréia pelo garbo e entusiasmo com que 

desfilou” (BUSTAMANTE, 1971, p. 177).  

As dez crianças que compunham a tal bandinha aparecem então citadas nominalmente. 

Essa é a primeira referência que destaca a importância da criança, embora aqui o valor que 

salta aos olhos é o afetivo e não o histórico. O autor comemora suas memórias partilhadas 

com outros idosos senhores que também podem deliciar as suas ao perceberem seus nomes 

relacionados aos de companheiros de 60 anos atrás. 

O escotismo aparece na região como alternativa na educação das crianças da área 

urbana – a vila – recém-saídas do grupo escolar e que, pela ausência de ensino ginasial ou 

oferta de emprego, não tinham ocupação. Esse quadro é extremamente interessante, pois é 

uma das frestas pelas quais se desvela o trabalho da criança e do adolescente. As poucas 

profissões existentes a serem disputadas eram as de barbeiro, alfaiate, farmacêutico e 

balconista. A experiência escoteira como alternativa aos grupos de adolescentes na rua é 

narrada em Miracema e Itaocara nos anos que se seguiram à Revolução de 1930. 

Preocupou-se o Pe. Albuquerque com a garotada que se agrupava em torno 
do São Cristóvão, time de futebol infantil, ou em torno do que chamavam 
19º Distrito, uma turma da pesada. A criançada formava quadrilhas, nutrindo 
umas pelas outras sérias adversidades e chegavam, às vezes, a combates 
ferozes que eram verdadeiras guerrilhas infantis com conseqüências 
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desastrosas [...] Nesse ambiente resolveu o Pe. Albuquerque repetir seu feito 
de Miracema, e fundou o Centro de Escoteiros, reunindo meninos na 
sacristia e mais tarde na sua casa [...] onde fazia preleções, advertia a 
garotada para os riscos da vida que levavam, evangelizava e lia trechos de 
“O velho Lobo”, do grande escoteiro Benjamim Sodré (SCISÍNIO, 1990, p. 
258). 

Em 1940, de acordo com o Censo, o número de crianças entre 0-6 anos é de 8.161 e de 

7-14 é de 8.839. Essas crianças viram os últimos anos de resistência do período cafeeiro na 

região. É Rita Piccinini que nos pinta o quadro dos seus sete anos. 

A chuva estiou e há poças na rua sem calçamento. Aproveitando a estiada, 
nós corremos a colocar, em nossos lagos os barquinhos de papel que 
fizemos. Na nossa imaginação infantil os barcos são navios e as poças 
grandes lagos. Para nosso dissabor, o céu nublado nos envia outra pancada 
de chuva e ouvimos nossa mãe ralhar: – Crianças! Saiam da chuva! 
Retornamos à varanda. – Que pena! Nossa frota vai naufragar... diz o 
Vicente olhando para as nuvens escuras e para a chuva grossa que cai... – 
Olha! – digo eu. – Lá vem o carro de bois! E nossos olhos esperam, 
entristecidos, pela catástrofe que desabará sobre a nossa esquadra. O carro 
aproxima-se cantando, sob o peso da carga – o café. Os bois em número de 
oito, ao todo trinta e dois pés que pisoteiam, amassam e naufragam nossos 
navios. No seu manhoso cantar as rodas arrematam a chacina (PICCININI, 
1986, p. 90-91). 

Por meio das memórias de Rita Piccinini é possível alcançar uma parte do cotidiano 

das crianças de Santo Antônio de Pádua. Mas há que se destacar que as suas memórias de 

infância datadas do início do século XX não são as memórias da infância paduana. 

O que está contemplado no seu livro de memórias, ainda inédito e que tive a 

oportunidade de consultar, é parte da história da elite cafeeira em Santo Antônio de Pádua. 

Suas práticas no trato da infância não dizem respeito ao cotidiano da grande maioria de 

crianças do Noroeste Fluminense. Ainda assim, esse tipo de obra é de suma importância e nos 

ajuda a conhecer um período fundamental da história do interior do estado do Rio de Janeiro, 

onde o papel da burguesia cafeeira deixou marcas profundas. Ao final de 2004, um livro de 

mesmo teor veio a público. Quatro anos após o falecimento de sua irmã Maria, Moacir 

Werneck de Castro organizou o material por ela deixado e trouxe a público No Tempo dos 

Barões, no qual ela narra suas memórias de infância na Fazenda Abaíba, parte ocidental do 
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vale do Paraíba. A historiadora Mary Del Priori, que vem se dedicando aos estudos sobre 

infância no Brasil, teceu os seguintes comentários sobre a importância desse tipo de relato 

para a história do Rio de Janeiro: 

Há vidas que não se podem resumir. Cada episódio podendo inspirar uma 
novela, um romance. São trajetos que se encaixam como ajustamos, uma a 
uma, as lentes com que vemos o mundo. [...] Fazendo reviver personagens, 
pintando cenários, reconstituindo fatos e diferentes emoções, Maria faz 
história de sua própria história, dando à evocação sua função de resgatar do 
passado os caminhos e descaminhos de indivíduos. Mas, também, de grupos. 
Há espaços que não se resumem, tampouco. E o vale do Paraíba, com seus 
morros em meia-laranja, restos de mata primária, pequenos córregos e velhas 
fazendas, é um deles. Um dos mais importantes “lugares de memória” do 
país, ele abrigou, do ciclo do ouro à decadência do café, episódios de 
nevrálgica importância. [...] Num mundo sem recordações, rompido com o 
passado, obras como esta incentivam a busca por anterioridades, incentivam 
a conservação de indivíduos, de tradições, e de objetos que dão sentido ao 
que deve ser lembrado (DEL PRIORI, 2004, p. 4). 

Essas visões do período cafeeiro pelos olhos infantis estão marcadas pela perplexidade 

diante da decadência. Por outro lado, essas narrativas também apontam para o real poderio 

dos senhores do café, cujas estruturas de domínio estavam para além dos alicerces materiais. 

Mesmo depois de sua ruína, eles encontrariam caminhos para se perpetuarem como senhores 

em suas regiões. O café, ainda que objetivamente tombado, possuía raízes simbólicas que não 

seriam facilmente arrancadas e que continuariam a dar sustentação política àqueles que 

sempre foram a “gente de mando” da região. Ainda que estes pudessem, diante do poderio de 

outrora, parecer pobres, como nas memórias de Maria Werneck de Castro: 

O enterro foi de pobre. Nunca esqueci a cena, eu de luto, em pé na varanda 
da sala de jantar, vendo passar o caixãozinho carregado pelos ex-escravos, 
maltrapilhos, descalços, de chapéu na mão, um a um. É a última recordação 
que tenho da Vovó Viscondessa, a Senhora de Arcozelo, herdeira do 
riquíssimo Barão de Pati do Alferes, seu pai. [...] As primas mais velhas nos 
mostraram bacias com coisas para escolhermos lembranças de vovó. Eu 
escolhi um boneco preto de uns três centímetros. Tenho até hoje. Minha 
prima Liginha, um botão amarelo. Coisas de pobre (CASTRO, 2004, p. 69-
70). 

É com esse cuidado que tomamos nas mãos as memórias de Rita Piccinini. O cuidado 

de sabê-la memória de uns poucos. Retrato da infância burguesa no Noroeste Fluminense. 
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Filhos da riqueza, como ela mesma reconhece em uma de suas crônicas. Ainda que de uma 

riqueza que jamais chegou a se igualar ao poderio do Sul Fluminense. Um dinheiro mais 

jovem, que não conheceu títulos de nobreza. Mas que ainda assim tomou para si os mesmos 

valores professos pela elite fluminense de então. E fez de seus filhos e filhas os príncipes e 

princesinhas do café. 

A marca principal da educação que era dedicada a essas crianças era o traço europeu, 

mais notadamente francês. Essa educação afrancesada ia desde hábitos cotidianos até a 

origem dos pertences infantis, como os brinquedos. Os hábitos familiares, particularmente os 

de irmãos mais velhos, asseguravam tal prestígio.  

Essa educação era privilégio das novas gerações, pois que os adultos não pareciam 

privar dos mesmos conhecimentos. 

Zé Feghali, libanês que estudou em Paris, na França, que eu não sabia onde 
ficava, mas diziam os grandes que ficava muito longe, lá na Europa. Todos 
davam muito cartaz a esse negócio de estudar na França e minha irmã, 
Maria, que estudou em Friburgo (lá sim eu conhecia), falava muito bem o 
francês e namorava falando assim, diferente de nós. Mamãe não gostava 
nada disso e minha irmã Ivone me contou que ela ia vigiar, os dois, a mando 
da Mamãe. “Não podem namorar em francês, porque eu não entendo”, dizia 
ela. “É ordem da Mamãe.” Eles riam e conversavam na nossa língua 
(PICCININI, 1969, p. 5). 

Quer para meninos, quer para meninas, a educação escolar era bastante valorizada. 

Desconheciam-se ainda práticas de educação pré-escolar na região. Entretanto, por meio da 

interação entre crianças em idade escolar e as demais, o conhecimento escolarizado ia sendo 

difundido no universo infantil e tornando-se objeto de desejo das crianças que ainda não 

gozavam a possibilidade de freqüentar a escola. 

Quando eu era menor eu pensava que a chuva fosse a água com que São 
Pedro lavava o céu e que escorria pelas gretas do assoalho. Que os trovões, 
eram o barulho de São Pedro e dos anjos arrastando os móveis do lugar, para 
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lavar bem lavadinho o chão do céu, e os raios eram as espadas de ouro com 
que os anjos lutavam para defender Deus dos demônios (esconjuro!). São 
Jorge não tinha espada? Vicente concordou. Pois então! Eu pensava que os 
raios fossem espadas. E depois que todos os anjinhos ajudavam São Pedro a 
lavar o céu bem lavadinho e a defender Deus, ele deixava os anjinhos 
brincarem de pique atrás das nuvens e os mais levados faziam xixi lá de 
cima e então chuviscava aqui em baixo. Agora eu já sabia de tudo. Depois 
que o Vicente entrou para a escola, eu aprendi muita coisa com ele 
(PICCININI, 1969, p. 13). 

A entrada na escola era um momento ritualizado, para o qual se preparava a criança 

com cuidado, vestindo-a com esmero para a nova situação. A família não só deixava claro o 

valor atribuído à escola, como também inseria a criança nesse novo contexto com todas as 

insígnias próprias da sua condição social. 

Eu já havia tomado banho e estava toda pronta, de vestido, com um avental 
redondo, de fustão branco, arrematado com bordado inglês a toda volta. O 
avental mais parecia um vestido de tão enfeitado, com um laçarote dos 
grandes, atrás. Os borzeguins ou botinhas que a Mamãe mandava fazer de 
cromo, por encomenda, no Rezier Possidente (feitos pelo Oscar Rozante) 
levavam uma carreira de botões de cima a baixo e, quando a bota era nova, 
ficava difícil pra chuchu abotoar aquilo tudo. As meninas resmungavam até 
cansar e suavam de tanto fazer força. Mamãe colocou na minha cabeça um 
chapéu de palha finíssimo de abas largas que as meninas usaram no Colégio 
das Irmãs. Um chapéu lindo com fita azul marinho que ficava um pouco 
grande na minha cabeça. [...] Vim matricular a Ritinha. Vai fazer oito anos 
em julho (PICCININI, 2004, p. 47). 

A escola era motivo de orgulho. Seu espaço físico valorizado e emocionalmente 

investido. É também local de socialização de meninos e meninas. A brincadeira tem lugar 

durante o recreio e, ainda que não apareça incentivada por adultos, é, sem dúvida, consentida 

e observada.  

Segundo o relato, meninos e meninas brincam juntos durante o recreio, 

intercambiando experiências. 
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1931. Ganhamos! Gritei contente, rindo e dando pulos de alegria. Estávamos 
no recreio e jogávamos hortican, um jogo novo, de bola, com dois times e 
um “rei” de cada lado. Adorava brincar de hortican. Ficava com o rosto 
afogueado de tanto correr. Quando não era isso jogávamos peteca ou 
pulávamos corda, que eu levava para a escola.[...] O Governo alugou uma 
casa para o Grupo Escolar, bem no centro da cidade, na travessa onde fica a 
Associação Comercial, a mesma casa onde morou o Juiz Itabaiana. A casa 
alta, com muitas salas grandes, tinha uma varanda ao lado, onde a D. 
Lourença ficava e chamava um dos alunos das séries mais adiantadas para 
hastear a Bandeira Nacional, enquanto nós, formados no pátio, cantávamos o 
Hino Nacional. As salas foram todas pintadas de cores diferentes, azul, 
verde, rosa e cada uma tinha um nome de pessoa importante. Por cima do 
nome estava o retrato do dito cujo. Agora sim! Temos uma escola! 
(PICCININI, 1969, p. 65). 

A arquitetura das casas também portava os signos desse período próspero da fase 

áurea cafeeira. Localizadas no perímetro urbano, as famílias usufruíam todo o conforto e 

comodidades que não eram possíveis nas casas-grandes da fazenda. A imponência das 

construções faz-se sentir nesse relato sobre o imóvel que ainda hoje é conhecido como “a casa 

da águia”, residência da infância de Rita Piccinini. 

Mamãe conversava com o Padre sobre a nossa casa que foi construída no 
ano da Guerra, em 1914. Ele argumentou que salvo algum engano na 
fachada estava 1917. – Sim. O senhor tem razão. Padre. A casa ficou pronta 
em 1914, depois de seis meses de trabalho intenso. A primeira árvore, me 
lembro bem, foi abatida na fazenda no dia 30 de dezembro de 1913, dia de 
São Silvestre. A fachada só foi feita em 1917, quando Eugênio Serrão, meu 
marido, contratou um escultor chamado Açucena para fazê-la. Aí está a 
razão da data (PICCININI, 1969, p. 27). 

Os hábitos alimentares das casas no núcleo urbano repetiam as tradições trazidas das 

fazendas. Embora com muitos empregados e ajudantes, a figura da mãe de família aparece 

diretamente ocupada com a formação de hábitos, com a direção da cozinha e planejamento. 

Mulheres e crianças da família, no entanto, eram envolvidos nas tarefas, em especial 

naquelas que asseguravam víveres que precisavam ser conservados, como as carnes 

defumadas, as frutas da estação vertidas em doces ou ainda o café torrado e moído. 

Dia de fazer goiabada, parecia dia de festa, como nos dias em que se matava 
porco. Dava um movimento! No caso do porco todos nós também 
ajudávamos. Primeiro limpavam-se as peles. Uns picavam o toucinho em 
pedaços maiores ou menores, outros a carne em pedaços pequenos, enquanto 
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outros faziam a lingüiça. Os pedaços maiores de toucinho eram derretidos e 
davam a banha e o torresmo. As carnes ficavam por conta da Mamãe e o 
chouriço por conta da Irene e da Dulce. Agora era a vez da goiabada. Mamãe 
punha o avental e ficava com o rosto e o narizinho (esqueci de dizer que a 
Mamãe tem um narizinho pequeno que eu acho lindo) vermelhos de calor do 
fogo. Era uma tachada depois da outra. Mamãe fazia goiabada só para o 
nosso gasto, que dava pro ano inteirinho até chegar a época da goiabada 
outra vez, no ano seguinte, de março a março. Guardava a goiabada em latas 
ou em caixetas de madeira. [...] Com o café acontecia o mesmo. Só a Mamãe 
torrava o café na nossa casa. Nós só cantávamos para ajudar. Não confiava 
em ninguém. O pó tinha de ser igual ao que estava na lata, acabando. 
Qualquer um de nós, até eu, servia pra tirar o ponto. Moía um pouquinho 
mais, claro nem mais escuro, estava na hora de tirar, e rápido, a panela de 
ferro, de pé, do fogo. O nosso café tinha sempre o mesmo gostinho bom por 
causa disso. Era uma delícia! (PICCININI, 1969, p. 92). 

A burguesia cafeeira também sonhava com a posteridade. Em tempos de 

reprodutibilidade técnica, a fotografia ocupava o lugar que antes fora da pintura. Órfã de pai 

ainda muito cedo, Ritinha comenta seus diálogos com o enorme retrato pintado por um artista 

e destacadamente colocado em parede da sala: Olhos do pai que dali tudo vigiava. Já a 

infância dos filhos seria perpetuada pela fotografia. Cada detalhe era cuidadosamente 

pensado. O traje, as jóias, a disposição na foto, tudo fazia parte de uma mensagem na qual a 

família se apresentava com suas posses, valores e hierarquia. 

– Olha o passarinho! Um sorriso! O Vicente riu, mas eu fiquei séria. Que 
graça tinha o Vicente, tirar o retrato bem refestelado na minha cadeirinha de 
balanço e eu ali em pé, feito boba. [...] Irene me aprontou com o vestido cor-
de-rosa, cheio de rendinha branca na barra e na gola, botou o meu anelzinho 
e a pulseira de ouro. Achou que era pouco e pôs mais o colarzinho de pérola. 
Já estava de sapato de verniz alaranjado e meia branca. Eu fiquei muito 
chique. Mesmo assim ela reclamou do meu cabelo liso demais, reto, de tão 
liso, e da minha barriga. [...] Todos nós estávamos tirando retratos, a família 
toda. O retratista veio de Campos (PICCININI, 1969, p. 35). 

A educação familiar não descuidava da instrução religiosa e do envolvimento da 

família em atividades ligadas à igreja. A presença do vigário no trato íntimo com a família 

aparece em vários episódios e muitas vezes ligada às atividades infantis. Rita narra como o 

pároco alimentava sua coleção de santinhos, levando-lhe um a cada visita. Essa coleção, no 

entanto, antes de ser objeto de devoção e fé, era uma atividade lúdica que emprestava 

profunda importância à qualidade e colorido da impressão e do papel onde o santinho se 
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apresentava. Aguardado com ansiedade, o padre trazia o cromo que, com sorte, seria 

“figurinha premiada”: bela, rara e digna de admiração. 

As coisas de Deus eram pouco acessíveis à compreensão das crianças. Ritinha diz: 

“Deus era uma coisa difícil da gente entender. Ele era bom, mas castigava; era amigo e 

mandava a alma da gente pro purgatório ou pro inferno cheinho de fogo e de água fervendo. 

Eu fazia tudo pra entender e não dava” (PICCININI, 1969, p. 30). Já as práticas religiosas, 

ainda que não penetradas em seus simbolismos, eram parte da vida social. As crianças 

freqüentavam ladainhas, terços, missas, catecismo e ocupavam também nessas atividades o 

lugar de destaque que lhes cabia. 

Então lá íamos nós à Missa das oito e muito bem vestidas. Mamãe, muito 
caprichosa, ia de vestido preto de seda grossa ou gorgorão de seda, meias e 
sapatos pretos de salto alto. Aliás Mamãe se vestia, sempre, com o maior 
apuro. Nunca usava salto baixo na rua. Só em casa. Levava a bolsa, a 
sombrinha, todas duas pretas e, lógico, a Ritinha. Senta-se sempre no mesmo 
lugar. Na frente, no segundo banco à esquerda de quem entrava bem na 
ponta, defronte ao altar-mor. Punha a fita larga vermelha, de Zeladora do 
Sagrado Coração de Jesus, e o véu de renda preta. Eu ficava também na 
frente, porque fazia parte da congregação dos “Santos Anjos”, só para 
meninas. Na saída Mamãe cumprimentava as amigas (PICCININI, 1969, p. 
67). 

Às famílias de prestígio cabiam também encargos junto às festas paroquiais, 

quermesses e campanhas promovidas pela igreja. As crianças eram diretamente envolvidas 

com a venda de cupons, rifas e outras atividades próprias ao levantamento de fundos para 

obras assistenciais e obras físicas da igreja. 

Ele está construindo uma igreja nova aqui em Pádua. Dizem que vai ficar 
linda. Eu já vendi uns “cupons” como se fossem tijolos. Vendi uma porção e 
fiquei com alguns pra mim, isto é, paguei com o dinheiro que a Mamãe deu. 
Quando chegasse a hora das telhas, eles vão fazer a mesma coisa e eu iria 
vender uma porção, se Deus quiser. Era o jeito de eu poder ajudar a fazer a 
nossa Matriz. A outra Igreja, horrível, pequena e velha estava quase caindo. 
Precisávamos mesmo de outra (PICCININI, 1969, p. 62-63). 

Atividades sociais da família também eram moralmente reguladas pela igreja. As 

atividades dos jovens, suas festas e possibilidades de encontro e namoro. 
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A sexualidade passava pelo crivo estreito do comportamento socialmente aceito para 

jovens de família. 

O Padre Bruno não gostava de baile, mas em casa de família as moças 
podiam dançar. Só quem fosse Filha-de-Maria é que não podia dançar de 
jeito nenhum. [...] O Padre Bruno era severo, como diz a Mamãe, muito 
culto e instruído (PICCININI, 1969, p. 62). 

No que tange à sexualidade, eram os irmãos mais velhos a fonte de respostas para as 

indagações infantis. Por meio deles confirmavam-se hipóteses, esclareciam-se dúvidas, 

estabeleciam-se cumplicidades. A descoberta das diferenças sexuais, da origem dos bebês e 

provavelmente outros temas que Ritinha não confessa em seu livro encontravam nessas 

alianças infantis o espaço de seu desvelamento. 

E foi aí que aconteceu a coisa. Eu não tinha coragem de perguntar a ninguém 
mas queria muito saber. Agora, sem sentir, eu perguntei, cheia de disposição, 
o que era aquilo que ele tinha no meio das perninhas. Ora, Ritinha! É o pipi 
dele. Mas por que é assim? Porque ele é homenzinho. Se fosse menina seria 
igual a você. Foi Deus que fez assim, disse Irene. [...] Ora, por que não me 
explicaram isso? Se foi Deus que fez assim, como disse a minha irmã Irene, 
estava tudo certo, porque Mamãe sempre dizia: “Tudo que Deus faz está 
certo. Ele escreve direito por linhas tortas” O pipi do meu neném podia estar 
torto, mas era direito, porque era Deus que tinha feito assim e pronto. Fiquei 
feliz. Agora sabia porque homem era homem e mulher era mulher 
(PICCININI, 1969, p. 4). 

Também a observação da vida na natureza em companhia dos irmãos, a cobertura da 

criação e os nascimentos nos pastos, currais e chiqueiros ofereciam à criançada experiências 

para contrapor à explicação do mundo dada pelos adultos e oportunidades para aproximar e 

discutir pontos de vista. 

Você não falou a verdade. É um mentiroso! Ele me olhou surpreso. Você 
disse que a cegonha tinha botado o neném na janela. Eu desconfiei porque a 
janela é muito estreitinha e ele caía lá fora. – Mas eu segurei. – Mentira! Eu 
fui perguntar à Mamãe e ela me disse que foi ela que apanhou o neném lá no 
jardim, debaixo da roseira, seu bobo. Os grandes se olharam meio 
espantados, sorrindo, mas eu estava feliz por ter desmascarado o Zé Feghali 
(PICCININI, 1969, p. 5). 
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Esse eu apanhei lá debaixo da mangueira, Ritinha. Ele foi explicando logo, 
antes de eu perguntar. Senti pena dele. Como era trouxa! Eu já sabia tudo, 
mas não disse nada, pra ele não ficar sem graça. Só olhei para o Vicente e 
ele riu escondendo o rosto (PICCININI, 1969, p. 8). 

Embora de uma forma geral os filhos da burguesia cafeeira não compartilhassem seus 

folguedos para além da companhia das crianças de sua condição, o contato com crianças que 

viviam outra realidade social tornava-as conscientes da sua própria condição. 

Eu achava que nós éramos ricos, porque hoje quando eu brincava no jardim 
uma menina viu minha boneca de biscuí e perguntou qual era o nome dela. –
Célia. Mas minha irmã diz que ela devia chamar Suzet porque é francesa, 
veio da França. – É, você é rica. Mora numa casa grande e bonita, tem 
velocípede, cadeirinha de balanço e boneca que veio da Fran... sei lá de 
onde. Eu ainda não sabia que éramos ricos. Mas nada me faltava. Tinha tudo 
que queria e ela não tinha. Era pobre. O pai dela não podia comprar 
brinquedos para ela (PICCININI, 1969, p. 6). 

Mas o brinquedo vindo da França não excluía o prazer das brincadeiras acessíveis a 

todas as crianças, por exemplo, caçar tanajuras. Em região em que o café foi extensivamente 

plantado, pragas e saúvas eram comuns em função da precariedade do manejo do solo. Em 

tempo propício, a revoada de tanajuras igualava as atividades lúdicas da molecada. 

Cai, cai, tanajura! Cai, cai, tanajura! Seu pai, sua mãe, tá aqui! Com um 
galho de esperta na mão, eu e Vicente estávamos correndo pela rua, 
apanhando tanajuras que colocávamos numa caixa de sapatos. Era a única 
coisa que Mamãe deixava a gente fazer na rua. – Quem não pegou tanajura, 
não foi criança. Dizia. [...] Agora vamos pôr as bicancas pra brigar. Duas de 
cada vez. Vamos tirar as asas delas. Elas brigam até morrer. – Essa é a 
minha! – Vou ganhar a briga! disse eu. E ficávamos torcendo cada um pela 
sua tanajura. Dentro em poucos ouvimos Irene chamar. Ritinha! Vicente! É 
hora do banho! Que pena! Acabou-se a festa! A festa agora é das galinhas, 
disse o Vicente, pondo-se a chamar: – Pru... pru... pru... ti-ti-ti... As galinhas 
correram cacarejando e nós jogamos para elas todas as tanajuras que 
enchiam as nossas caixas de sapatos. Elas não deixavam escapar nenhuma e 
ficavam felizes com o presente. E eu pensava: – Farofa de bunda de tanajura, 
cruz credo! (PICCININI, 1969, p. 11). 

Fundada na proximidade das idades desses irmãos está uma sorte de camaradagem 

pouco comum para a época. Rita e seu irmão Vicente compartilham brincadeiras e ensinam, 

um ao outro, jogos próprios de meninos e de meninas. Desse modo, intercambiavam 

experiências e nessa cumplicidade garantiam a parceria para brincadeiras que não se 
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sustentariam de forma solitária. Muito provavelmente, o fato de não ter a companhia de outras 

crianças do mesmo gênero e idade para partilhar seus folguedos foi a base dessa aliança. 

Acertei na búlica! Eu estava feliz. O Vicente jogava melhor do que eu mas, 
desta vez estava ganhando a partida. Nós dois tínhamos um trato. Mamãe 
não deixava a gente brincar com criança nenhuma, a não ser com os parentes 
e alguns dos filhos de nossos amigos mais íntimos. O jeito seria eu brincar 
com ele e ele comigo, em casa, no quintal, no jardim na pedreira, lá na beira 
do rio. Quando éramos menores ele me ensinou todos os brinquedos de 
menino jogar: futebol de botão (demorei um pouco a aprender o nome inglês 
das posições dos jogadores half, center-half, for, center-for etc. O resto foi 
rápido), bola de gude, pião, baralho e trepar em árvores. Muito cedo eu 
conheci todos os naipes e todas as cartas do baralho para poder fazer 
paciência e jogar rouba-montinho, burro, fedor e até bisca-de-nove com ele. 
Não achei difícil o jogo de botão, de bola de gude, nem o de baralho. Só 
demorei um pouco aprender a jogar pião e levei bastante tempo para 
aprender a segurar o pião na palma da mão. Sentia cócegas. Eu só sentia 
cócegas na sola do pé e na palma da mão. Nós gostávamos muito de jogar 
bilboquê e fazer lambujas. Eu não jogava tão bem quanto meus irmãos e 
minhas irmãs mais velhas, mas era páreo duro para o Vicente. Jogávamos 
dama também. Xadrez só os mais velhos jogavam. Era um jogo muito difícil. 
O Walter era craque no xadrez e Irene no jabolô. Ela aprendeu no colégio 
das Irmãs. Fui obrigada a aprender os brinquedos de menino para brincar 
com o Vicente. Em troca, ele brincava comigo de boneca, pulava corda, 
jogava peteca (PICCININI, 1969, p. 20-21). 

Brinquedos e manifestações populares eram acompanhados com interesse, mas à 

distância. Assim, por exemplo, aparece descrita a emoção das Folias de Reis, olhadas ao largo 

pela menina e mais proximamente pelo menino. 

Lá no alto daquele morro/ Tem dois pilãozinho de vidro/ Um bate outro 
responde/ Menina casa comigo./ Atirei um cravo n’água/ De pesado foi ao 
fundo./ Os peixinhos de lá gritaram,/ Viva D. Pedro Segundo! Os palhaços 
da Folia de Reis falavam os versos tão depressa que eu quase não entendia. 
Mas eu aprendi uma porção deles e ficava atenta para aprender mais. [...] Eu 
era louca por Folia. Trepava, com o Vicente, no parapeito da nossa varanda 
para ver melhor o palhaço. Não ia lá perto não. Mamãe não deixava. Tinha 
muito homem e ela não gostava. Alguns estavam embriagados e eu tinha 
medo de homem tonto. O Vicente ia até lá e voltava. Não parava lá nem cá 
(PICCININI, 1969, p. 31). 

Também a escola era espaço de brincadeira. O pequeno período de recreio 

multiplicava-se em atividades no pátio, dando lugar à experiência lúdica que só faz sentido 

em grandes grupos, como as rodas e os piques. À medida que cresciam, mudavam os 

interesses lúdicos, mas, para crianças às quais a rua estava interditada, era a escola o espaço 
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capaz de congregar tantos com interesses lúdicos comuns. Aqui os folguedos já aparecem 

divididos por gênero e o adulto como mediador dos conflitos entre meninos e meninas. 

Chega! disse eu. – Vamos pular corda? Corri lá dentro, guardei a bola e 
apanhei a corda. A turma fez fila para pular: “um, dois, três, cai fora! Os 
meninos eram implicantes e passavam correndo por entre a fila e no recreio. 
A D. Lucy, irmã da D.Maria das Dores, zangava com eles: – Não façam isso 
meninos! E nós continuávamos: – Um, dois, três, cai fora! Não podia deixar 
rabo. Quem deixasse, tinha de bater a corda e ficava sem pular, claro. [...] 
Que gritaria grande! Uns jogavam pião ou amarelinha, outros brincavam de 
pique, as meninas menores, de roda. Eu já não gostava tanto de brincar de 
roda como antes, mas também brincava às vezes, e sabia todas as cantigas. 
[...] Nós entrávamos na escola às onze e meia e saíamos às três e meia. 
Tínhamos meia hora de recreio (PICCININI, 1969, p. 66). 

A derrocada do café atropelou a trajetória dessas infâncias, trazendo-lhes experiências 

até então inéditas, entre outras, a perda do poder de comando sobre o próprio destino, seus 

bens e seus afetos. Na extensão de seus corpos estavam as terras, os cafezais, a criação, tudo o 

que compunha uma identidade que ora se esvaecia, abatida. A descrição da morte de Retrato, 

animal de tração, soa como metáfora para um mundo de fausto que desaparecia. 

Quando a fazenda foi vendida, Mamãe vendeu os animais também. O 
Monarca já havia morrido de velho. Mamãe queria que o Retrato também 
morresse de velho, como eu já disse. A Estrelinha, por ser muito arisca e 
puladeira de cerca, havia sido vendida havia tempo. O Campo Limpo 
também foi vendido. Os outros animais foram de roldão, na enxurrada, como 
dizia a Mamãe: a Andorinha, a Mimosa, a Estrela, os bois de carro e, entre 
eles, o nosso querido Retrato. [...] O Vicente voltou da rua com as mãos 
vazias. Mamãe perguntou se não havia carne. – Ah! Mamãe. Eu cheguei no 
açougue, pedi o que a senhora mandou e fiquei esperando. Quando olhei 
para o lado, vi a cabeça do Retrato em cima do mocho. Me deu um negócio 
ruim aqui dentro e vim embora. Mamãe não disse nada. Virou o rosto e saiu 
andando. Eu fui atrás. Ela disfarçou, mas dos olhos as lágrimas desciam 
soltas (PICCININI, 1969, p. 95). 

A experiência da perda econômica obrigava a lançar olhos para além da realidade 

imediata, nem que fosse ao menos para ter a dimensão do tanto que a experiência atual se 

distanciava da anterior.  

Mais do que o universo objetivo, os filhos do café partilhavam um universo simbólico-

cultural impossível de ser abatido apenas com a derrocada das condições objetivas de 
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produção de existência. É nesse sentido que a identificação da escola como valor simbólico 

assegurava que a pobreza estaria mantida à distância. 

Eu via sempre as casas dos colonos, com a esteira como se fosse colchão, ou 
pior ainda, só esteira no chão, fogão de barro com um caldeirão em cima, 
uma panela e uma lata com água quente. Comiam a comida em latas vazias, 
angu com farinha de mandioca, feijão e carne-seca (que coisa ruim a tal de 
carne-seca! Parecia palha) [...] Sábado, em Pádua, era o dia de se dar 
esmolas. Na ponta da nossa mesa grande da sala de jantar, ficavam 
embrulhos de mantimentos: arroz, feijão, farinha, fubá, açúcar, batata, 
macarrão e latinhas com gordura. Quando acabava tudo e ainda chegavam 
outros pobres, mamãe dava pão e rosca. [...] E agora, o João estava dizendo 
para a Mamãe que nós estávamos pobres. Será que nós íamos ficar sem 
nada? [...] A conversa acabou aí e eu fiquei pensando. Se os meninos e as 
meninas iam continuar estudando não estávamos tão pobres quanto os 
colonos e as lavadeiras. Graças a Deus! (PICCININI, 1969, p. 41-42). 

Pobres continuavam a ser os outros. Infelizes sem pão que interrompiam batendo à 

porta da menina que estudava. Para além dessa infância, quantas outras esse lugar produziu? 

A esmola acabou. Deus favoreça! Disse eu de dentro da sala de jantar, sem ir 
olhar quem estava batendo palmas. Estava sentada na mesa escrevendo 
números. Era parte dos deveres da escola onde ia às mil maravilhas com a 
professora e os colegas. Os pobres batiam palmas desde muito cedo. [...] 
Desde que sentei para estudar estava dando esmolas. Uma vez me levantava 
e dava um embrulhinho para um, outra vez para outro. Viu? Ainda temos 
para dar aos outros (PICCININI, 1969, p. 50). 

1.4 Uma História, Um Lugar 

Cada lugar é, à sua maneira, o mundo [...] Mas também cada lugar, 
irrecusavelmente imerso numa comunhão com o mundo, torna-se 
exponencialmente diferente dos demais. A uma maior globalidade, 
corresponde uma maior individualidade (SANTOS, 1997, p. 252). 

Escovar a história a contrapelo. [...] A história é um objeto cujo lugar não é 
o tempo homogêneo, mas um tempo saturado de “agoras” (BENJAMIN, 
1994, p. 225-229). 

O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia, 
Mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia 

Porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia. 
[...] 

Pelo Tejo vai-se para o Mundo. 
Para além do Tejo há a América 

E a fortuna daqueles que a encontram. 
Ninguém nunca pensou no que há para além 

Do rio da minha aldeia. 
O rio da minha aldeia não faz pensar em nada. 

Quem está ao pé dele está só ao pé dele. (PESSOA, 1980, p. 60) 
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O livro no qual estão narradas as memórias de infância de Rita Piccinini chama-se, 

como já mencionado, A Pedreira do Rio, e a crônica que faz referência à pedreira do rio é 

dedicada à sua mãe. Nesse texto, a autora narra a especial predileção da mãe que 

[...] passava horas e horas à tarde, antes ou depois do jantar, na pedreira, lá 
na beira do rio, sentada sempre no mesmo lugar e ficava olhando as águas 
correrem. Eu não sabia direito nem podia adivinhar o que ela pensava. Mas 
de uma coisa eu estava certa. Na cabeça dela devia passar o tempo 
(PICCININI, 1969, p. 58). 

A pedreira do rio onde se observa a água que corre, o curso da própria vida, um espaço 

de memória, de quietude, de pausa, de tocar o tempo com as mãos. A pedreira do rio não é tão 

somente um espaço, ela é um lugar. 

Esse aspecto tão próprio à condição humana, capturado de forma tão delicada na 

crônica de Piccinini – a eleição de um lugar para encerrar um tempo –, é oportuna para uma 

reflexão sobre as relações entre espaço e tempo, história e lugar. 

Os espaços geográficos não são os mesmos para todas as pessoas. A permanência das 

pessoas em determinados espaços, a forma peculiar com que elas o ocupam, os sentidos que 

vão sendo atribuídos ao longo do tempo a esses espaços, tudo isso participa de um processo 

pelo qual os espaços deixam de ser uma delimitação topológica e, tocados pelos afetos, vão 

ganhando uma nova configuração que transcende ao seu aspecto material. 

Topofilia é um conceito que foi cunhado pelo geógrafo Yi-fu Tuan para designar o 

vínculo afetivo que se estabelece entre as pessoas e o ambiente. Embora difuso como 

conceito, facilmente o identificamos na experiência. A relação homem-ambiente é atravessada 

por afetos que vão transformando o espaço em cultura: Uma construção humana. O lugar é 

uma dessas construções. Espaço e lugar não são vocábulos diferentes para expressar uma 

mesma realidade – são realidades diferentes. 
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Na experiência, o significado de espaço freqüentemente se funde com o de 
lugar. Espaço é mais abstrato que lugar. O que começa como espaço 
indiferenciado transforma-se em lugar à medida que o conhecemos melhor e 
o dotamos de valor. [...] Se pensamos no espaço como algo que permite o 
movimento, então lugar é pausa; cada pausa no movimento torna possível 
que a localização se transforme em lugar (TUAN, 1983, p. 6). 

Na medida em que o espaço vai sendo ocupado, das diferentes utilizações possíveis, 

algumas vão se tornando realidade. Na medida em que o espaço vai sendo ocupado 

materialmente, vão se produzindo sentidos.  

A existência do lugar é resultado de um investimento que só se fez possível porque 

esse espaço não foi apenas um espaço de passagem, mas um espaço onde se fez pausa. Não a 

pausa da imobilidade, mas aquela necessária para a efetivação de uma ocupação material e 

simbólica. Esse salto que eleva, qualitativamente, o espaço à condição de lugar é uma 

construção. O espaço se planeja, o lugar se constrói. Nessa construção o espaço é o suporte. 

Donde se conclui que todo lugar é um espaço, mas o espaço é apenas potencialmente um 

lugar. Um suporte à espera da força inaugural da cultura que o fará lugar. Que reunirá numa 

unidade os diferentes elementos e o configurará como um só objeto.  

Encontro em Fernando Pessoa (1980, p. 89) essa idéia esboçada num dos mais belos 

poemas da língua portuguesa. Natureza fora do homem é parte sem todo, natureza só se 

unifica a partir do traço humano da cultura. 
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Num dia excessivamente nítido, 
Dia em que dava a vontade de ter trabalhado muito 

Para nele não trabalhar nada, 

Entrevi, como uma estrada por entre as árvores, 

O que talvez seja o Grande Segredo, 

Aquele Grande Mistério de que os poetas falsos falam. 

Vi que não há Natureza, 

Que Natureza não existe, 

Que há montes, vales, planícies, 

Que há árvores, flores, ervas, 

Que há rios e pedras, 

Mas que não há um todo a que isso pertença, 

Que um conjunto real e verdadeiro 

É uma doença das nossas idéias. 

A Natureza é partes sem um todo. 

Isto é talvez o tal mistério de que falam. 

Foi isto o que sem pensar nem parar, 

Acertei que devia ser a verdade 

Que todos andam a achar e que não acham, 

E que só eu, porque a não fui achar, achei. 

Os lugares também são suportes de memória. São cenários onde o tempo se constrói e 

reconstrói em diferentes narrativas. Quem rememora um tempo o faz na moldura do lugar. A 

duração se inscreve em fotografias de espaço que se organizam em séries não necessariamente 

lineares. 

Mas ao menos em relação ao passado, não captamos a duração em si mesma; 
podemos medi-la, segmentá-la, mas carecemos de memória acerca da 
duração. O que recordamos são espaços que levam dentro de si, comprimido, 
um tempo. Nesse sentido, a noção do tempo, da duração, nos chega através 
da recordação de espaços diversos ou de fixações diferentes de um mesmo 
espaço (FRAGO, 2001, p. 63). 

O espaço vivido é parte constitucional, elemento determinante na estrutura da 

personalidade e na formação da mentalidade de grupos e indivíduos. Não é uma realidade 

pronta ou apenas externa ao indivíduo. É uma realidade psicológica viva. Algo que não está lá 
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fora e sim aqui dentro na forma de signo carregado de valor. Essa condição cria um mútuo 

pertencimento entre indivíduos, grupos e lugar. Constituímos o lugar e somos por ele 

constituídos. A ele pertencemos e em nós ele está para sempre inscrito. 

Próximo ao conceito de lugar está o de território. Entende-se por território um espaço 

apropriado e usado. Mas é preciso levar em conta que a idéia de territorialidade excede à 

condição humana, estendendo-se aos próprios animais – sinônimo de área de vivência e de 

reprodução. Territorialidade humana, entretanto, implica, além do mútuo pertencimento, uma 

preocupação com o destino, o que é prerrogativa humana. Desse modo, o território por si só 

não é uma categoria de análise na tematização do espaço geográfico no campo das ciências 

sociais, ou seja, ele se impõe como questão histórica. 

As configurações territoriais são o conjunto dos sistemas naturais, herdados 
por uma determinada sociedade, e dos sistemas de engenharia, isto é, objetos 
técnicos e culturais historicamente estabelecidos. As configurações 
territoriais são apenas condições. Sua atualidade, isto é, sua significação real, 
advém das ações realizadas sobre elas. É desse modo que se pode dizer que o 
espaço é sempre histórico. Sua historicidade deriva da conjunção entre as 
características da materialidade territorial e as características das ações 
(SANTOS e SILVEIRA, 2001, p. 247-248). 

O território condiciona a localização dos atores sociais. As ações que se desenrolam 

sobre o território estão na dependência da própria constituição deste. A utilização do território 

está baseada na sua configuração natural e também no que a esta é acrescentado como frutos 

de ciência e técnica. A construção do território e o seu uso estão também na dependência do 

acesso à informação. Por outro lado, tanto qualitativa quanto quantitativamente, 

especialmente quanto ao conteúdo tecnocientífico, a informação é distribuída de forma 

desigual entre pessoas e lugares. Santos e Silveira (op. cit.) destacam o papel da informação 

como um recurso distribuído diferentemente, gerando áreas de abundância e áreas de carência 

informacional, sendo, portanto, aspecto potencial na geração de novas e ainda mais profundas 

desigualdades. 
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O território e o lugar são, pois, duas realidades individuais e grupalmente 
construídas. São, tanto num quanto noutro caso, uma construção social. 
Resulta disso que o espaço jamais é neutro: em vez disso, ele carrega, em 
sua configuração como território e lugar, signos, símbolos e vestígios da 
condição e das relações sociais de e entre aqueles que o habitam (FRAGO, 
2001, p. 64). 

Dentre as categorias que Milton Santos desenvolveu para análise dessas desigualdades 

territoriais, estão os pares opostos: densidade x rarefação; velocidade x movimento; 

luminosidade x opacidade; mando x obediência. A densidade e o movimento de informação, 

objetos, homens e capital em determinado território o diferenciará de outros. Não se trata aqui 

apenas de valores numéricos que se possam comparar. Esses indicadores velam e desvelam 

uma história. A territórios densos se contrapõem espaços de rarefação. A espaços de rapidez 

se contrapõem espaços de lentidão. Ou seja, àqueles onde é maior a vida de relações, como 

resultado de atividade econômica ou sociocultural, colocam-se outros que são apenas 

corredores de passagem.  

Essa categoria implica também a divisão social do trabalho, na qual a velocidade está 

ligada a modelos industriais e pós-industriais e a lentidão a modos tradicionais de produção. 

Ser rápido ou ser lento não é a questão. A questão é quais são as conseqüências dessa lentidão 

ou rapidez. Em oposição aos opacos, os espaços luminosos são aqueles que agregam maior 

densidade técnica e informacional e, portanto, conseguem trazer a si um maior número de 

atividades otimizadas em capital, tecnologia e organização. O somatório dessas condições vai 

construindo espaços que comandam e espaços que obedecem.  

Conhecimento do lugar não significa necessariamente conhecimento produzido no 

lugar. A informação localmente produzida e rapidamente transformada em ação é a base da 

dinamização da economia. O novo não se difunde da mesma maneira no território. Os objetos 

técnico-informacionais difundem-se de forma mais rápida do que as técnicas ancestrais de 

divisões territoriais do trabalho. A área de alcance desses objetos e das ações por eles 

evocadas é mais ampla, mas ainda assim estes terminam por se concentrar em certas áreas. 
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Essas informações rapidamente consumidas vão alastrando uma nova forma de sentir o 

mundo, impondo novas racionalidades e fabricando um imaginário. “Ambas, tecnosfera e 

psicosfera, formas de existência do meio técnico-científico-informacional, condicionam os 

comportamentos e entretecem racionalidades e emoções convergentes e conflitantes” 

(SANTOS e SILVEIRA, 2001, p. 242-243). 

O processo de globalização não modifica o passado, no entanto, altera o seu 

significado e soma novos objetos e novas ações ao já existente. A nova dinâmica aprofunda as 

diferenças e disparidades a partir de formas inéditas de comando e dominação. Esse papel, 

que já foi da indústria, é agora exercido pela informação gerando áreas concentradas. 

Ao lado de São Paulo, o Rio de Janeiro é das maiores áreas concentradas do país. O 

que não impede que mesmo aí as diferenças sejam tão profundas entre centro e periferia. A 

desaceleração do município de Pádua e arredores iniciou-se na década de 1940. Portanto, o 

desenvolvimento/modernização alavancado no período que os economistas chamam de “os 30 

anos gloriosos”, que incluem as décadas de 1950-70, não atingiu essa região. É justamente 

nesse período que a população em idade economicamente produtiva principia a migração para 

os grandes centros. Esses centros de industrialização crescente no período de 1950-70 atraem 

a mão-de-obra qualificada. A atividade agropecuária desenvolvida na região deixa, portanto, 

de incorporar elementos de modernização científico-tecnológica e arrasta processos 

tradicionais e cada vez menos competitivos. 

Tendo em vista que a condição pós-moderna é um fenômeno das sociedades pós-

industriais, nesse lugar em que a indústria não alcançou consolidar-se e que o 

desenvolvimento caminhou a passos largos no período cafeeiro, estagnando-se a seguir, seria 

possível imaginar que tais questões ainda não estão colocadas. Mas arriscamos supor que não 

seja dessa maneira. 
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Os meios de comunicação e de tratamento de informação alcançados a partir do 

desenvolvimento científico-tecnológico das últimas décadas produziram não apenas uma 

mudança nas formas objetivas de produção, mas, principalmente, nas formas de subjetivação. 

A esfera do desejo não está subordinada à existência solidária dessas condições materiais. 

“Dos meados do século XX em diante, passa a ser colonizada em escala planetária a alma de 

todas as classes sociais. Colonizar quer dizer agora massificar a partir de certas matrizes 

poderosas de imagens, opiniões e estereótipos” (BOSI, 1992, p. 383). 

Desse modo, é possível supor que haja em Santo Antônio de Pádua processos de 

produção de subjetividade que não encontrem ressonância nas formas materiais de produção 

da existência e, sim, sustentem-se em signos, imagens e valores que lhes chegam por 

intermédio dos meios de comunicação. Esses ícones de modernidade, objetos de desejo, são 

produzidos nos grandes centros em torno dos quais gravita a periferia. 

A especificidade de um lugar é continuamente reproduzida, mas não é uma 
especificidade resultante de uma história longa, internalizada. Há várias 
fontes dessa especificidade – da singularidade do lugar. Há o fato de que as 
relações sociais mais amplas, nas quais o lugar se encaixa, são também 
geograficamente diferenciadas. A globalização (na economia, na cultura, ou 
em qualquer outra coisa) não acarreta simplesmente a homogeneização. Ao 
contrário, a globalização das relações sociais é outra fonte (da reprodução) 
do desenvolvimento geográfico desigual e, assim, da singularidade do lugar. 
Há a especificidade de que cada lugar é a mistura distinta das relações 
sociais mais amplas com as mais locais. Há o fato de que essa mesma 
mistura em um lugar pode produzir efeitos que não poderiam ocorrer de 
outra maneira. Finalmente, todas essas relações interagem com a história 
acumulada do lugar e ganham um elemento a mais na especificidade dessa 
história, além de interagir com a própria história imaginada como o produto 
de camadas superpostas de diferentes conjuntos de ligações tanto locais 
quanto com o mundo mais amplo (MASSEY, 2000, p. 185). 

Até aqui a história acumulada de Santo Antônio de Pádua se fez presente neste 

trabalho por meio de seus cronistas oficiais. Eles não são historiadores, são cronistas, narram 

o cotidiano. No entanto, a sua vinculação à elite paduana torna-os historicistas, a quem coube 

a tarefa de eternizar o passado. Eles narram o cotidiano, mas a partir de um olhar que define o 

que deve ser narrado e o que deve ser esquecido. A história acumulada de um lugar é mais 
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que isso. Um lugar não é o mesmo lugar para todos. Nem para os que habitam o seu presente, 

nem para os que habitam o seu passado. Os investimentos que tornaram o espaço um lugar 

não foram e não são os mesmos para todos os grupos. Aqueles que circulam, amam, 

trabalham, produzem o cotidiano de um lugar narram histórias diferentes. Para conhecer as 

histórias que ainda não foram contadas, é necessário estabelecer novas escutas.  

Até aqui ouvimos as notas fundamentais e seus harmônicos. Para começar a ouvir a 

canção que se oculta no silêncio, é preciso primeiro 

[...] nos perguntarmos com quem o investigador historicista estabelece uma 
relação de empatia. A resposta é inequívoca: com o vencedor. Ora, os que 
num momento dado dominam são herdeiros de todos os que venceram antes. 
A empatia com o vencedor beneficia sempre, portanto, esses dominadores. 
[...] Todos os que até hoje venceram participam do cortejo triunfal, em que 
os dominadores de hoje espezinham os corpos dos que estão prostrados no 
chão. Os despojos são carregados no cortejo, como de praxe. Esses despojos 
são o que chamamos bens culturais (BENJAMIN, 1994, p. 225). 

A construção de cada um dos grandes edifícios do patrimônio cultural deixou 

abandonados no canteiro de obras inúmeros resíduos. O que se teria edificado com aquilo que 

foi abandonado? Que possibilidades se perderam? O que foi deixado como restolho clama por 

salvação. Aguarda, segundo o dizer de Benjamin, a força messiânica que o redimirá. O que se 

faz necessário, então, é encontrar caminhos de volta ao que se encontra perdido no tempo. 

O passado traz consigo um índice misterioso, que o impele à redenção. Pois 
não somos tocados por um sopro do ar que foi respirado antes? Não existem 
nas vozes que escutamos, ecos de vozes que emudeceram? Não têm as 
mulheres que cortejamos irmãs que elas não chegaram a conhecer? Se assim 
é, existe um encontro secreto, marcado entre as gerações precedentes e a 
nossa. Alguém na terra está a nossa espera. Nesse caso, como a cada 
geração, foi-nos concedida uma frágil força messiânica para a qual o passado 
dirige um apelo (BENJAMIN, 1994, p. 223). 

Esse encontro do presente com o passado não tem o sentido nostálgico de retorno aos 

bons e belos dias de outrora antes do desastre que se abateu sobre nós. Quando tínhamos 

ainda a possibilidade de ser o que não fomos, de fazer o que não fizemos. Coisas que, se 



 85

tivessem acontecido, materializariam um presente tão diferente do que vivemos. Não é uma 

fuga de uns poucos para Shangri-lah – não é isso. 

Não é por acaso que Benjamin foi buscar na teologia a imagem que evoca a força 

desse encontro entre passado e presente – a figura do Messias. Nessa escolha, o autor deixa 

claro que não há salvação para o presente em um projeto que não incluir a redenção do 

passado. O que se coloca não é a existência de um messias e sim de uma tarefa messiânica. 

Não há salvação se esta não for de todos, incluindo os mortos. 

Articular historicamente o passado não significa conhecê-lo “como ele de 
fato foi”. Significa apropriar-se de uma reminiscência como ela relampeja no 
momento do perigo. [...] O dom de despertar no passado as centelhas da 
esperança é privilégio exclusivo do historiador convencido de que também 
os mortos não estarão em segurança se o inimigo vencer. E esse inimigo não 
tem cessado de vencer (BENJAMIN, 1994, p. 224-225). 

O passado está pleno de esperança de futuro. De possibilidades que não se 

confirmaram, mas que também não se perderam, pois estão incrustadas no presente. Sobras 

nesse canteiro de obras da história. Restos nos quais a criança reconhece seu rosto e deles se 

apropria criando configurações inusitadas. Configurações que jamais passariam pela cabeça 

de um adulto. Impossível não fazer uma aproximação entre as benjamininas teses da história e 

o breve texto sobre o canteiro de obras.  Dessa aproximação resulta uma indagação inevitável: 

se o canteiro de obras é representação do processo histórico-cultural, o que representa o adulto 

e, consequentemente, quem é a criança? 

Em uma interpretação primeira, a imagem da criança frente à do adulto remete às 

relações de poder. A relação entre os que mandam e os que obedecem, entre os que dominam 

e os dominados. Mas é possível enxergar aí na tensão entre o mais velho e o mais novo uma 

metáfora sobre o tempo. Sobre as relações entre passado e presente, sobre perspectivas 

diferentes acerca do futuro. O adulto entrega à criança os objetos que construiu visando ao seu 

desenvolvimento. Mas a criança reconhece seu rosto no lixo abandonado no canteiro de obras 
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e o redime, construindo com ele o inusitado. É dela a tarefa messiânica de conectar passado e 

presente, de romper o continuum do tempo. 

A consciência de fazer explodir o continuum da história é própria às classes 
revolucionárias no momento da ação. [...] O materialista histórico não pode 
renunciar ao conceito de um presente que não é transição, mas pára no 
tempo e se imobiliza. Porque esse conceito define exatamente aquele 
presente em que ele mesmo escreve a história (BENJAMIN, 1994, p. 230). 

Nesse sentido. a história não é uma sucessão ininterrupta de acontecimentos desfiados 

no continuum do tempo. A história se constrói em um tempo saturado de “agoras”. Um tempo 

que Benjamin relacionou à infância, da mesma forma que a ela atrelou a idéia de mudança. 

Em Santo Antônio de Pádua, a infância herdou a pedra e o pó. 

O que fizeram dessas ruínas?



2 INFÂNCIA E NARRATIVA 

Criança desconhecida e suja brincando à minha porta, 

Não te pergunto se me trazes um recado dos símbolos. 

Acho-te graça por nunca te ter visto antes, 

E naturalmente se pudesses estar limpa eras outra criança, 

Nem aqui vinhas. 

Brinca na poeira, brinca! 

Aprecio a tua presença só com os olhos. 

Vale mais a pena ver uma cousa sempre pela primeira vez que conhecê-la, 

Porque conhecer é como nunca ter visto pela primeira vez, 

E nunca ter visto pela primeira vez é só ter ouvido contar. 

O modo como esta criança está suja é diferente do modo como as outras estão sujas. 

Brinca! pegando numa pedra que te cabe na mão, 

Sabes que te cabe na mão. 

Qual é a filosofia que chega a uma certeza maior? 

Nenhuma, e nenhuma pode vir brincar nunca à minha porta. 

(PESSOA, 1980, p. 104) 

O trabalho de Phillip Ariès (1981) foi um marco para pesquisadores ligados aos temas 

da infância. Referência obrigatória para os estudos que o sucederam, sua História Social da 

Infância e da Família apresenta a tese de que o sentimento de infância, assim como a família 

burguesa e a instituição escola tal como hoje a conhecemos, dividida em classes de idade e 

estruturas curriculares progressivas, inaugurou-se na modernidade. 

Do seu estudo, depreende-se que, ainda que seja inegável a existência de crianças ao 

longo de toda a história da humanidade, o mesmo não se pode dizer sobre infância. Esta, para 

o autor, é uma construção sócio-histórico-cultural própria da modernidade caracterizada pelos 

sentimentos de paparicação e moralização que nortearam a fundação das instituições 

modernas que dela se ocuparam. O trabalho de Ariès apresentou o modo de produção de 

existência da infância burguesa. No entanto, para além da infância burguesa existem ainda 

muitos espaços infantis. 
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Nos últimos anos, é crescente o número de trabalhos que tem no centro de suas 

reflexões as crianças e a infância. Sarmento e Pinto (1997) abordam essa questão enfatizando 

o aspecto paradoxal que acompanha o crescimento das pesquisas em torno do tema nos anos 

de 1990 e que está vinculado, sem dúvida, às condições de vida das crianças e à inserção 

social da infância na contemporaneidade. 

Neste momento, as crianças parecem tomar a cena da pesquisa, da mídia e da 

formação de opinião, o que leva a supor que, presentemente, é grande a preocupação e a 

importância que lhes são atribuídas. Paradoxalmente, as crianças são os importantes sem 

importância, pois, destacam os autores, são, hoje, as principais vítimas de conflitos 

contemporâneos. As guerras, a AIDS, a prostituição infantil, o trabalho infantil, a perseguição 

e assassinato, a miséria, a fome e toda sorte de degradação da vida na periferia das cidades 

têm nas crianças o grupo etário mais fortemente atingido. 

Essa referência geral às crianças parece tomar por base uma realidade homogênea ou 

consensual do que seja ser criança. Não é desse modo. Os limites do que é ser criança, longe 

de estarem estabelecidos, são um tema controverso e de negociação. 

Definições jurídicas não chegam a ser a expressão legal das diferentes construções 

sociais. De modo que essa questão, longe de ser consensual, 

[...] pelo contrário, é uma questão de disputa política e social, não sendo 
indiferente ao contexto que se coloca, nem ao espaço ou tempo da sua 
colocação. Assim “ser criança” varia entre sociedades, culturas e 
comunidades, pode variar no interior da frataria de uma mesma família e 
varia de acordo com a estratificação social. Do mesmo modo, varia com a 
duração histórica e com a definição institucional de infância dominante em 
cada época. (Sarmento e Pinto, 1997, p. 17). 

A preocupação que se faz sentir com relação à opressão vivida pelas crianças não tem 

conseguido, contudo, conter o avanço da discriminação e desigualdades. Isso porque 



 89

[...] essa situação deve-se, entre outros factos, a que a realidade social não se 
transforma por efeito simples da publicação de normas jurídicas; as 
desigualdades e a discriminação contra (e entre) as crianças assentam na 
estrutura social, pelo que a proclamação dos direitos, pese embora seu 
interesse e alcance, constitui, no quadro da manutenção dos fatores sociais 
de desigualdade e discriminação, uma operação com acentuada carga 
retórica, de efeitos em grande medida ilusórios (SARMENTO e PINTO, 
1997, p. 18). 

Pensar sobre os direitos de cidadania da criança significa reconhecer-lhe, para além do 

direito de proteção e provisão, o direito à participação, uma vez que, resguardadas as suas 

especificidades, as crianças se constituem como categoria social cujos membros são atores 

sociais de pleno direito. Esse tópico é matéria controversa, uma vez que, sob uma visão 

paternalista, o direito à proteção equivale muitas vezes ao reconhecimento da incapacidade 

das crianças de agirem com maturidade e, para sua proteção, são afastadas ou vêem 

drasticamente diminuídas as suas perspectivas de participação, mormente nos tópicos que lhes 

são diretamente relacionados. Ou seja, em termos concretos, os dispositivos legais ainda não 

foram suficientes para liberar a infância cidadã do estigma da menoridade. 

A intenção aqui não é retomar o percurso da produção do modo de existência das 

crianças em uma perspectiva histórica nem tampouco perscrutar os caminhos da construção 

social à qual denominamos infância ou sentimento de infância desde sua emergência até a 

presente concepção de infância cidadã. Há muitos estudos dedicados a essa tarefa, são 

valiosos e de suma importância para orientar o campo de militância em torno dos direitos das 

crianças: Trincheira em que tanto ainda há por fazer. 

Minha perspectiva, no entanto, difere um pouco desta, embora existam entre ambas 

fortíssimos elos. Minha militância é a licenciatura. E a minha trincheira de luta, a formação do 

professor. É nesse sentido que o que estou propondo aqui, deixando de lado a dimensão da 

história das crianças ou do sentimento de infância, é um exercício criativo que consiste em um 

investimento nas possibilidades que emergem na aproximação das idéias de infância e 

narrativa. 
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Nesse jogo, aposto em uma reflexão sobre os binômios infância/tempo, 

infância/aprendizagem, infância/brincadeira e articulo a síntese dessa discussão, na parceria 

com Walter Benjamin, às dimensões da tradição e da contemporaneidade, da história e da 

revolução que rompe o contínuo do tempo, da sabedoria da experiência e da pobreza da 

barbárie, de modo que daí resulte, bem ao gosto vygostikyano, uma ferramenta-sígnica, ou 

uma teologia do traste, como diria o poeta Manoel de Barros, que me auxilie a abordar os 

sujeitos da pesquisa e suas narrativas. Vou em busca disso que, mais adiante, chamo de 

“pobreza infantil”, instrumentos de poeta para ver o mundo, ou dito de forma mais acadêmica, 

uma metodologia que só se dará a conhecer na singularidade/necessidade deste trabalho, ainda 

que tenhamos, como expressou Benjamin, devorado toda a cultura. 

Infância e narrativa não estão aqui colocadas como idéias justapostas, mas sim 

intimamente vinculadas. Tal como se encontram a cabeça e a cauda de Ouroboros, infância e 

narrativa se atam de forma definitiva. No simbolismo ancestral da serpente que morde a 

própria cauda, estão representados o tempo e a continuidade da vida, a renovação e a 

capacidade de autofecundação (CIRLOT, 1984). No encontro da narrativa com a infância, 

enxergo o abraço afetuoso com que se recebem o velho sábio e o novo bárbaro. 

2.1 Infância e Tempo 

 tão doce, tão cedo 

tão já 

tudo de novo vira começo 

(LEMINSKI, 1992, p. 168) 

A criança é comumente percebida como o germe do homem adulto. Nesse sentido, a 

infância é o nascedouro das sociedades do futuro. É possibilidade, é potência. Como tal, a 

infância/potência é o objeto dos projetos educativos e políticos. As transformações sociais, 

nessa perspectiva, estão guardadas nas mãos destes que serão adultos e construtores do 

amanhã. O filósofo Walter Kohan, analisando a imagem de infância em Platão, conclui: 
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O conceito de infância que se desprende dessas passagens é nítido. Ela é 
uma etapa da vida, a primeira, o começo, que adquire sentido em função de 
sua projeção no tempo: o ser humano está pensado como um ser em 
desenvolvimento, numa relação de continuidade entre o passado, o presente 
e o futuro. A intervenção educacional tem um papel preponderante nessa 
linha contínua. Ela se torna desejável e necessária na medida em que as 
crianças não têm um ser definido: elas são, sobretudo, possibilidades, 
potencialidade: Elas serão o que devem ser. Assim, a educação terá a marca 
de uma normativa estética, ética e política instaurada pelos legisladores para 
o bem dos que atualmente habitam a infância, para assegurar seu futuro, para 
fazê-los partícipes de um mundo mais belo, melhor. A infância é o material 
dos sonhos políticos a realizar. A educação é o instrumento para realizar tais 
sonhos (KOHAN, 2004a, p. 53). 

A infância que transporta nas mãos o tesouro do futuro nem por isso é merecedora de 

valor. Percebida como o início da vida humana, primeiro passo da longa jornada, rascunho do 

homem do amanhã, a infância é identificada como o lugar da carência, da falta, dos espaços 

vazios que serão preenchidos com o transcorrer do tempo. Na passagem das experiências da 

infância à idade adulta encontram-se os conteúdos que preencherão esses ocos até que, por 

fim, o mundo possa conhecer o novo homem.  

A questão que se interpõe entre estas diferentes formas interpretativas parece 
referir-se, então, ao modo pelo qual a infância enquanto início é valorizada. 
Quais os significados que o termo “início” pode conter e o que representam? 
[...] Concepções usuais identificam-no com a falta de experiência, com a 
necessidade de auxílio, com algo destituído de maior valor, com o começo 
de uma seqüência previamente determinada ou mesmo com a primeira parte 
de um todo já delineado (LEAL, 2004, p. 19). 

O início da vida percebido como momento em que o sujeito se apresenta incompleto, 

carente de auxílio, incapaz de se colocar de forma autônoma no mundo tem justificado 

histórica e socialmente que o universo adulto traga a si a tarefa de lhe suprir as faltas, 

preenchê-lo.  

Por meio de processos educativos, as diferentes instituições que se ocupam da infância 

asseguram mais a submissão que qualquer outro elemento que tenha na criança mesma a sua 

origem. 
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Ao longo da história, o exercício do poder dos adultos sobre as crianças 
generalizou-se e ganhou nos processos educativos fortes aliados. As crianças 
têm sido educadas muito mais para a submissão às regras de um mundo 
adultocêntrico do que para sua própria formação (LEAL, 2004, p. 20). 

Poder-se-ia pensar que visão romântica da infância redimiria essa imagem da carência, 

uma vez que a infância nesse contexto é percebida como plena de virtudes, imaculada, lugar 

de redenção dos pecados do mundo. Embora seja sobre esse chão puro que são fundadas as 

utopias de construção do novo mundo, ainda aí encontramos a idéia de incompletude, como 

assinala Bernardina Leal: 

A criança, neste caso, estaria inevitavelmente a macular-se com o passar do 
tempo. Sua primeira natureza, bondosa e pura, seria gradativamente 
substituída por uma segunda natureza histórica e socialmente constituída, 
defeituosa e impura. [...] Ainda assim a noção de carência permanece. Há 
carência de malícia, há falta de perspicácia (LEAL, 2004, p. 21). 

Um desafio que fica lançado aos estudiosos da infância é pensar caminhos capazes de 

subtrair do termo infantil o caráter pejorativo e subestimado. Que permitisse ver a infância 

não pelo que lhe falta, mas pelo que possui de inegavelmente seu, não pelo que será quando 

não for mais infância, mas pelo que é. Onde a infância não fosse uma questão cronológica, 

mas a própria condição da experiência, uma experiência infantil. 

Walter Kohan trouxe ao tema uma contribuição interessante ao refletir sobre o tempo. 

Ele recorda que em grego clássico são três as palavras que se referem ao tempo: chronós, 

kairós e aión. 

A primeira, chronós, sem dúvida a mais popularizada, diz respeito a uma visão de 

tempo seqüencial. O tempo cronológico, o tempo sucessivo entre passado, presente e futuro. 

Onde os limites estão claros e o presente incrustado entre o que já não mais é e o que ainda 

será. Um tempo onde o infinito é capturado na seqüência dos números naturais. “Nada como 

um dia após o outro com uma noite no meio”, diz o antigo ditado que vê na progressão dos 

números que marcam a passagem do tempo a perspectiva de mudança. Quem sabe aí resida 

um equívoco? Quem sabe nada seja tão distante da mudança que a simples sucessão dos dias? 
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A segunda, que significa medida, tem em relação a tempo o sentido de temporada ou 

ocasião crítica. É um período de tempo demarcado. Uma estação, um momento. 

Mas é pensando o sentido de aión que o autor aponta uma nova possibilidade de 

compreensão para o tempo da infância. Aión – a eternidade sem fronteiras – a palavra que 

designa a intensidade do tempo da vida humana. Uma temporalidade que não é linear nem 

tampouco capaz de ser apreendida em uma seqüência numérica. Aión aponta para o sentido de 

intensidade que o tempo pode comportar. Mais uma vez é em um fragmento, agora de 

Heráclito, que Kohan encontra elementos para nos pôr a pensar as relações entre infância e 

tempo: 

Heráclito conecta esta palavra temporal ao poder da infância. Ele diz que 
aión é uma criança que brinca [...] Há uma dupla relação afirmada: tempo-
infância (aión-paîs) e poder-infância (basileie-paîs). Este fragmento parece 
indicar, entre outras coisas, que o tempo da vida não é apenas questão de 
movimento numerado e que esse outro modo de ser de temporal parece com 
o que uma criança faz. Se uma lógica temporal segue os números, outra 
brinca com os números. Com relação à infância, o fragmento também sugere 
que o próprio da criança não é ser apenas uma etapa, uma fase numerável ou 
quantificável da vida humana, mas um reinado marcado por outra relação – 
intensiva – com o movimento. No reino infantil que é o tempo não há 
sucessão nem consecutividade, mas intensidade da duração. Uma força 
infantil, sugere Heráclito, que é o tempo aiónico (KOHAN, 2004a, p. 54-55). 

O tempo da infância é tempo aiónico. Resulta dessa afirmação que infância é sempre 

tempo presente. Tempo explosivo de criação. De geração do novo. Tempo de intensidade e 

não de duração. Assim sendo, assumir a infância como inserida em um tempo cronológico 

onde ela é lugar de início e incompletude, território de criancinhas, ou reivindicá-la a partir de 

uma temporalidade aiónica, intensiva, aberta ao surpreendente, ao novo, ao infantil, é uma 

questão política. 

A primeira se afirma no discurso e em práticas majoritárias, na historiografia dos 

vencedores, na formatação de modelos, na institucionalização da vida das crianças. A segunda 

se exerce nas brechas da primeira, em espaços de desvio, como ruptura e revolução, como 

resistência de valores cuja primeira busca pasteurizar. 
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A infância que afirmamos é uma dimensão ainda não suficientemente 
pensada na experiência humana. É uma chance de assumir a descontinuidade 
como condição ontológica da existência, uma abertura dessa experiência ao 
imprevisto, ao que pode ser de outra forma, ao que ainda não sabemos nem 
podemos. Essa infância é uma figura do começo, no sentido de uma imagem 
que abre a possibilidade de um porvir aberto, inesperado, inesperável, 
segundo a lógica prévia à ruptura que ela introduz; um porvir insuspeito, 
insólito (KOHAN, 2003, p. 250-251). 

Se é possível descolar a infância da estrutura linear de um tempo cronológico, 

inúmeras são as possibilidades que se abrem a partir daí. Mas talvez a mais intrigante seja 

aquela que vê ruir o abismo que existia entre a sensação de mundo adulta e a infantil. É 

possível reivindicar uma infância que habita o adulto, não como memória, mas como 

possibilidade atual de experiência infantil. 

2.2 Infância e Aprendizagem 

Minha mãe achava estudo 

A coisa mais fina do mundo. 

Não é. 

A coisa mais fina do mundo é o sentimento. 

Aquele dia de noite, o pai fazendo serão, 

Ela falou comigo: 

“Coitado, até essa hora no serviço pesado”. 

Arrumou pão e café, deixou tacho no fogo com água quente. 

Não me falou em amor. 

Essa palavra de luxo. 

(PRADO, 1991, p. 118) 

Uma reflexão sobre infância que traga entre seus elementos constituintes a dimensão 

do tempo não pode se afastar de dois temas correlatos: a questão do desenvolvimento e a 

temática da aprendizagem. 

A idéia de desenvolvimento, sem dúvida, encontra-se atrelada à idéia de um tempo 

que se expressa na seqüência infinita dos números. Desenvolvimento assenta bem com a idéia 

de tempo cronológico, em que o nascimento e a infância ocupam as casas primeiras e a 
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senilidade e a morte são as últimas estações. Já quanto à aprendizagem, não se pode, de 

imediato, dizer o mesmo. Dependendo da perspectiva pela qual se tome a aprendizagem, ela 

pode se aproximar de uma configuração seqüencial ou ter o desenho daquilo que se dá a 

conhecer por seu caráter intensivo, por rupturas, pela descontinuidade que é própria da 

instauração do que é novo. 

Vygotsky não via a aprendizagem e o desenvolvimento nem como um 
processo único nem como processos independentes. Em vez disso a unidade 
aprendizagem-e-desenvolvimento tem complexas interações, que são o 
objeto da sua investigação (NEWMAN e HOLZMAN, 2002, p. 76). 

É por meio de relações interpessoais, ações, experiências concretas com outros 

homens – outros sociais – que as formas de funcionamento psicológico que se configuraram 

culturalmente são interiorizadas pelos sujeitos. Ou, dito de forma mais simples, como no 

antigo ditado africano – “pessoas são pessoas através de outras pessoas”. 

Desse modo, é a interação social – direta com outros membros da cultura ou indireta 

por meio de diferentes expressões culturais disponíveis – que oferece ao sujeito o substrato 

necessário a sua construção. Quando falamos em interação, é preciso compreender a ação 

humana como uma prática que altera simultaneamente a parte e o todo, sujeito e cultura. 

A prática ou atividade revolucionária [...] é a atividade humana (histórica) 
ordinária, cotidiana, de cada hora: é uma ação particular [...] mudando a 
totalidade das circunstâncias (“cenários” históricos) da existência humana 
(NEWMAN e HOLZMAN, 2002, p. 60). 

A cultura, do ponto de vista de Vygotsky, não é uma configuração rígida, pronta, 

acabada, um sistema estático ao qual o indivíduo se adapta ou se submete. Ao contrário. Os 

elementos que a constituem estão em permanente negociação de modo que, em moto-

contínuo, os significados, informações, conceitos são produzidos e recriados, interpretados e 

reinterpretados em uma dinâmica integrada e integradora. Do intersubjetivo ao intrasubjetivo. 

Nem toda ação que se dá entre as pessoas, contudo, tem essa particularidade. Muito da 

vida cotidiana é apenas a reprodução de uma conduta esperada, automática, sem a consciência 
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que é própria da ação humana e que a torna digna de receber essa designação. 

A qualidade distintivamente humana de nossa espécie é sua capacidade de 
praticar atividade revolucionária, uma capacidade, como já dissemos, que, 
infelizmente, só algumas vezes é conscientemente manifestada. Em vez 
disso, nossa (suposta) atividade ordinária é não-revolucionária; de fato não é 
atividade nenhuma. Na verdade, ou é comportamento socialmente 
determinado ou o movimento de fenômenos naturais [...] desse modo, nem 
unicamente nem especificamente humano. O que estamos chamando de 
atividade humana, em toda a sua infinidade de variações complexas, está 
sempre mudando o que está mudando, que está mudando o que está 
mudando... Está mudando a totalidade histórica (ou mais precisamente, as 
várias totalidades) que determina o mudador (NEWMAN e HOLZMAN, 
2002, p. 61). 

A internalização dos elementos da cultura não é, portanto, um processo que possa 

prescindir da ação revolucionária do sujeito. Este não é mero receptor dessa cultura, mas 

agente de transformação e síntese. As funções psicológicas superiores têm sua gênese nas 

relações sociais, na interação social. Ou seja, para Vygotsky, as bases do funcionamento 

psicológico próprio do gênero humano são sociais, são históricas. 

As situações do mundo real, os objetos, contextos, são possíveis de serem 

comunicados em função da existência de sistemas simbólicos que viabilizam a interação entre 

os sujeitos e o estabelecimento de significados comuns que permitem compartilhar 

interpretações. Ou seja, destaca-se no trabalho de Vygotsky a importância da linguagem. 

Melhor seria dizer, das diferentes linguagens. A capacidade humana de tomar representações 

em lugar do real torna possível romper tempo e espaços presentes, imaginar, planejar, 

construir mentalmente e, desse modo, dirigir a própria ação de modo consciente. 

Instrumento e produto do instrumento são, por conseguinte, necessariamente, 
uma unidade produzida. O ferramenteiro e o poeta (em contraste com os 
usuários de instrumentos industrializados e/ou da linguagem ordinária) não 
começam com instrumento-para-produto e se movem para o produto; em vez 
disso, o ferramenteiro e o poeta criam a unidade (totalidade) instrumento-e-
produto, já que o instrumento é materialmente definido pelo produto tanto 
quanto o produto é definido pelo instrumento (NEWMAN e HOLZMAN, 
2002, p. 62). 
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O conceito de mediação é de vital importância para a compreensão das concepções de 

Vygotsky acerca do funcionamento psicológico humano. A relação do homem com o mundo 

não é uma relação direta e, sim, uma relação mediada por instrumentos e signos. 

Esses instrumentos e signos – que se encontram pulverizados em todos os elementos 

da cultura e são os elementos mediadores na relação entre o homem e o mundo – são 

alcançados por meio das relações entre os homens. No entanto, a relação destes não é de 

simples consumidores. Os homens são produtores de linguagem. Criam novos sentidos e, ao 

mesmo tempo, nova linguagem que os comuniquem. São criadores de ferramentas e não 

simples usuários de ferramentas. Até porque o sentido novo exige a linguagem nova para sua 

expressão. 

O ferramenteiro tem de criar a totalidade instrumento-e-resultado tal como o 
poeta tem de criar significados enquanto cria o poema. Diferentemente do 
usuário dos instrumentos da loja de ferramentas, que é definido e 
predeterminado pelo comportamento particular de usar tais instrumentos que 
são feitos para uma função particular (e também predeterminada), o 
ferramenteiro não é definido nem predeterminado. Como produtor da 
totalidade instrumento-e-resultado, o ferramenteiro é um mudador de 
totalidades históricas. Ele está envolvido em atividade revolucionária 
(humano-histórica) (NEWMAN e HOLZMAN, 2002, p. 62). 

Um dos mais férteis conceitos que encontramos na obra de Vygotsky é, sem dúvida, o 

conceito de zona proximal de desenvolvimento (ZPD). Utilizado pelo próprio autor em 

contextos e com significações diferentes, ZDP é um conceito que, ao invés de submeter a sua 

compreensão a uma formulação rígida, convida quem trava contato com ele à reflexão e ao 

estabelecimento de novas relações. Vera de Vasconcellos e Jaan Valsiner (1995) alertam que 

a compreensão do conceito, bem como da sua trajetória histórica de multiplicidade de 

interpretações, poderia esclarecer-se se atentássemos para o fato de que ele foi desenvolvido 

por Vygotsky em parte como recurso retórico na discussão com educadores seus 

contemporâneos. Analisando a obra de Vygotsky, os autores apontam três direções na 

formação desse conceito, tema retomado por Vera de Vasconcellos em 1998. 
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Naquela ocasião Vygotsky defendia o pressuposto de que, quando 
determinamos o nível de desenvolvimento de uma criança, estamos lidando, 
pelo menos, com dois níveis de desenvolvimento. O primeiro é o que 
chamou de nível atual (ou real), que é resultado do ciclo de desenvolvimento 
já completado. O segundo é o nível potencial, onde o desenvolvimento pode 
ser medido através da comparação (contagem de diferença) da observação de 
situações, onde o sujeito realiza suas ações sozinho e assistido por um adulto 
ou companheiro mais competente. Assim sendo, a distância entre o nível de 
desenvolvimento atual e o nível de desenvolvimento potencial seria o que 
chamou de zona de desenvolvimento proximal (VASCONCELLOS, V. 
1998, 49). 

Embora a aparência dessa primeira formulação apresente um caráter por demais 

instrumental, vale ressaltar que nela Vygotsky dialoga com os testes de Q.I., hegemônicos 

então, e alerta para o dinamismo contínuo do desenvolvimento. Chama a atenção dos 

educadores para a existência de uma criança em movimento da qual os testes, as provas e 

tarefas escolares só eram capazes de registrar uma imagem estática.  Essa formulação avançou 

posteriormente em uma segunda direção, que pode ser compreendida como uma 

generalização da primeira, onde ficam destacados os seus aspectos qualitativos. 

Vygotsky passa a dar ênfase aos aspectos qualitativos da capacidade da 
criança resolver problemas, comparando seu desempenho em contextos 
mediados socialmente, com contextos onde sua atuação é solitária. Nessa 
segunda fase, encontramos, naquele autor, uma preocupação em lidar não só 
com questões de avaliação de desempenho, mas também uma preocupação 
em ampliar tal discussão para questões mais gerais relativas ao processo de 
desenvolvimento global da criança no contexto imediato 
(VASCONCELLOS, V. 1998, p. 50). 

Em ambos os casos, o que se destaca fortemente é a intenção de Vygotsky de trazer 

para o centro da discussão o papel da mediação nos processos de 

desenvolvimento/aprendizagem. A idéia de que é na interação com o outro social que se 

desencadeiam processos de desenvolvimento e que este, portanto, sempre terá lugar em 

contextos sócio-histórico-culturais de mediação simbólica.  

A terceira formulação para zona de desenvolvimento proximal me é particularmente 

cara, pois a localiza no campo da brincadeira. A mediação aqui não aparece apenas na figura 

de um interlocutor mais amadurecido, mas também na forma de objetos culturais materiais ou 
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imateriais: Brinquedos e brincadeiras. O ambiente onde tem lugar o ato de brincar propicia 

que a criança invista em resoluções e comportamentos que por certo encontrariam 

impedimento no mundo real, mas que têm acolhida perfeita na situação de brincadeira. Ela lhe 

permite lançar mão de um repertório de condutas extremamente ampliado em relação ao seu 

comportamento habitual. 

[...] o brinquedo cria uma zona de desenvolvimento proximal na criança. No 
brinquedo, a criança sempre se comporta além do comportamento habitual 
de sua idade, além de seu comportamento diário; no brinquedo é como se ela 
fosse maior do que é na realidade. Como o foco de uma lente de aumento, o 
brinquedo contém todas as tendências do desenvolvimento sob forma 
condensada, sendo, ele mesmo, uma grande fonte de desenvolvimento 
(VYGOTSKY, 1998, p. 134-135). 

Essa formulação final de Vygotsky aponta a brincadeira como promotora de áreas de 

desenvolvimento, como desencadeadora de processos de ruptura em relação à conduta 

estabilizada e o arriscar de um novo repertório que tem na brincadeira seu campo de 

experimentação ideal. 

[...] a ZPD foi a extraordinária descoberta de Vygotsky da unidade adequada 
de estudo para a compreensão das atividades exclusivamente humanas, mais 
especialmente da aprendizagem e do desenvolvimento e sua relação e, com 
isso, de praticamente todas as atividades “mentais”. Sua concepção de 
metodologia levou-o a buscar uma unidade sócio-histórica (em vez de uma 
unidade psicológica tradicional), uma unidade ancorada na existência de 
homens e mulheres [...] isto é, uma unidade ancorada na história. [...] Ao 
descobrir/criar a ZPD, ele praticou conscienciosamente a metodologia do 
instrumento-e-resultado: descobriu a unidade de estudo “psicológica” 
caracteristicamente humana, que, já se sabe, não é unidade psicológica 
nenhuma, mas uma unidade sócio-histórica; ele descobriu a unidade 
aprendizagem-e-desenvolvimento. Pois a ZPD nada mais é do que a unidade 
psicológica (oposta a uma unidade ou paradigma) da história (não da 
psicologia) e, portanto, o lugar da atividade revolucionária (NEWMAN e 
HOLZMAN, 2002, p. 82). 

A idéia de desenvolvimento sempre conviveu bem com a idéia de um tempo 

cronológico, linear. Desenvolvimento sempre foi percebido como a possibilidade ou 

capacidade de avançar dentro de um certo percurso contínuo e de certo modo previsível. No 

entanto, se nos concentramos na idéia de zona de desenvolvimento proximal nos damos conta 
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de que o espaço referido por Vygotsky não é linear. A zona de desenvolvimento proximal é 

um lugar de rupturas e experimentações. De movimento e negociação nada pacífica entre o 

que é, o que está sendo e o que será. É lugar de aprendizagem. De descoberta e invenção do 

novo. O tempo da zona de desenvolvimento proximal é tempo de intensidade, de 

transformação. É tempo aiónico. O que nos permite afirmar que a zona de desenvolvimento 

proximal é o espaço da infância. Não da infância em uma escala linear em que ela é começo. 

Mas da infância referida como gênese do novo. Como explosão primeira daquilo que ainda 

não é – mas está sendo, será. 

[...] é na produção de atividade que ocorrem a aprendizagem e o 
desenvolvimento – como marxista, ele [Vygotsky] entendia que a atividade 
de produzir era inseparável do produto. [...] a expressão sociológica da ZPD, 
transformando as próprias instituições que determinam a aprendizagem e o 
desenvolvimento de um indivíduo – foi perdida em boa parte do trabalho 
contemporâneo neovygotskyano. O conceito ativista, revolucionário e 
marxista de atividade foi “domesticado” [...] Levar em conta a natureza 
social dos seres humanos – como somos influenciados, determinados, 
moldados pela complexa rede de instituições sociais e como interagimos 
com ela – sem questionar a capacidade exclusivamente humana de 
transformar essas mesmas instituições (atividade revolucionária) não nos 
distingue em quase nada das abelhas ou aranhas (NEWMAN e HOLZMAN, 
2002, p. 90-91). 

A observação de Newman e Holzman é de suma importância, pois não é raro observar 

no campo da educação o uso do conceito de ZPD aplicado a quaisquer propostas de atividade 

em contexto grupal, sem atenção ao caráter daquilo que se está designando por atividade e, 

por conseguinte, por interatividade. O caráter revolucionário da atividade transformadora, por 

vezes, é deixado de lado e em situações grupais institucionaliza-se a formação de usuários de 

ferramentas e coíbe-se de forma drástica o surgimento de ferramenteiros. E estes são os 

prestidigitadores que retiram de suas cartolas os novos sentidos do mundo, como brincam as 

crianças. 
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2.3 Infância e Brincadeira 

Mas consegui coisa mais importante: me tornei agente secreto. O 
Departamento Especial de Investigações e Espionagem Olho de Gato 
achava-se instalado nos altos do prédio situado na Praça da Liberdade, 
número 1458, em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, América do Sul, 
Hemisfério Ocidental, Terra, Universo. Ou seja: no forro da minha casa 
(SABINO, 1982. p. 72). 

Ao iniciar a temática ligada ao jogo, brinquedo e brincadeira, convém lembrar que 

essa discussão se insere, não somente, mas também, no universo das relações entre 

lazer/prazer, dever/trabalho, ou, dizendo de outra maneira, essa questão se expressa também 

nas tensões entre dever x prazer, lazer x trabalho. 

Um dos primeiros teóricos a tematizar a questão do lazer, com farta publicação ao 

longo de décadas, Joffre Dumazedier, ao final dos anos de 1950, elaborou a seguinte 

definição, que me parece apropriada para dar inicio a essa abordagem. Para o autor,  

[...] o lazer é um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-
se de livre vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e 
entreter-se ou, ainda para desenvolver sua informação ou formação 
desinteressada, sua participação social voluntária ou sua livre capacidade 
criadora após livrar-se ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, 
familiares e sociais (DUMAZEDIER, 1976, p. 34). 

Alguns aspectos dessa definição merecem uma atenção especial. O primeiro a me 

chamar a atenção é que Dumazedier caracteriza o lazer por uma atividade ou conjunto de 

atividades – conjunto de ocupações, ele diz. Logo, o lazer, para esse autor, implica um 

“fazer”. O segundo ponto importante diz respeito ao caráter eletivo da atividade – o lazer é de 

livre escolha. A seguir, Dumazedier elenca funções ou objetivos para essas atividades de 

lazer: divertir-se, recrear-se, entreter-se, desenvolver informação ou formação, óbvio, desde 

que não esteja diretamente ligada à atividade produtiva, por isso ele emprega o termo 

“desinteressado”. De minha parte, não consigo imaginar alguém interessado em alguma coisa 

de forma desinteressada... Por fim, ele se aproxima do campo do trabalho. Primeiramente, ao 

falar em ocupação social voluntária – que nada mais é se não uma designação outra para 
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trabalho voluntário – e, em segundo lugar, fala em desenvolvimento da capacidade criadora. 

Mas o toque final é o mais importante: Implica uma condição. O lazer só é possível após o 

desembaraço dos deveres – trabalho e obrigações. Nessa formulação, o lazer é quase um 

prêmio. Ou seja, o homo ludens parece só se justificar a partir do homo faber. 

Não é à toa que o texto de Dumazedier vai dar especial atenção às diferentes formas de 

lazer, a saber, às diferentes opções de atividades que vinham sendo disponibilizadas a uma 

massa crescente de usuários de estruturas e equipamentos de lazer. Ou seja, o autor se ocupa 

em refletir sobre a nascente sociedade do lazer, ou dito de outra forma, a indústria do lazer. 

Lazer é também sinônimo de ócio. E ócio é uma palavra que, longe de se aproximar do 

sentido de um fazer, é antes de tudo um não-fazer. Um contraponto à idéia de produção e, 

portanto, sem nenhuma obrigação de se vincular às idéias tão enriquecedoras de divertimento, 

entretenimento ou recreação às quais Dumazedier faz referência. Muito ao contrário, o 

Dicionário Escolar da Língua Portuguesa emprega como sinônimos para o termo “ocioso” as 

palavras “inútil” e “vadio” e define “ociosidade” como “o vício de gastar o tempo 

inutilmente”. 

Compartilhando tais sentidos, sócio-historicamente construídos, não é de espantar os 

rumos que o jogo, o brinquedo e a brincadeira vêm trilhando na contemporaneidade. O que 

temos assistido é à institucionalização crescente do brincar em todos os seus níveis. E quando 

o ócio vira negócio, este passa a ter utilidade – ou seja, deixa de ser ócio. 

Nunca se escreveu tanto sobre o brincar. A partir dos anos de 1980, multiplicaram-se 

dissertações e teses, consolidaram-se linhas de pesquisa em torno do tema. Surgiram 

instituições como as brinquedotecas e profissionais brinquedistas. Expressões de uma ênfase 

na importância da brincadeira? Temo que não. O geógrafo Yi-Fu Tuan afirma que a idéia de 

preservação só emerge diante da iminência da morte. É claro que Tuan tinha em mente 

ecossistemas ambientais quando fez tal afirmação. No entanto, creio que a proposição de 
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Tuan pode ser ponto de partida para pensar a produção teórica sobre sistemas simbólicos em 

desaparecimento. E a brincadeira é uma dessas dimensões humanas em perigo de extinção em 

uma sociedade na qual a produção e o consumo tomam proporções cada vez maiores. O ato de 

brincar vem sendo a expressão das crianças pequenas, cada vez menores, mais e ainda mais. 

Em contrapartida, crescem as ofertas de brinquedos que se podem possuir, de lugares 

instituídos para brincadeira que podem ser visitados, parques temáticos e toda sorte de 

modelos de condutas pré-formatados ao qual chamam brincadeiras que vão, gradativamente, 

ocupando o lugar da experiência genuína e revolucionária do ato de brincar. Um universo de 

aparência lúdica, repleto de utilidade no mundo real. 

O brincar rompe com o que é real, institui um universo novo de possibilidades e, 

exatamente por isso, permite um repertório inusitado. Não é o real, mas dialoga com o real e o 

faz a partir de uma gama ampliada de condutas. 

No brinquedo a criança opera com significados desligados dos objetos e 
ações aos quais estão habitualmente vinculados; entretanto uma contradição 
muito interessante surge, uma vez que no brinquedo ela inclui, também, 
ações reais e objetos reais. Isso caracteriza a natureza de transição da 
atividade do brinquedo: é um estágio entre as restrições puramente 
situacionais da primeira infância e o pensamento adulto, que pode ser 
totalmente desvinculado de situações reais (VYGOTSKY, 1998, p. 129-
130). 

Acerca dessa característica da brincadeira em romper com o real e instaurar uma nova 

realidade, em um texto de 1907, Sigmund Freud estabeleceu um paralelo entre o brincar e a 

função poética, referindo-se à não-literalidade do brincar. Reafirma a seriedade do brincar, 

que não se opõe ao que é sério, e sim, ao que é real. 

Acaso não poderíamos dizer que ao brincar toda criança se comporta como 
um poeta, pois cria um mundo próprio, ou melhor, reajusta os elementos de 
seu mundo de uma nova forma que lhe agrade? Seria errado supor que a 
criança não leva esse mundo a sério: ao contrário, leva muito a sério a sua 
brincadeira e despende na mesma muita emoção. A antítese de brincar não é 
o que é sério, mas o que é real (FREUD, 1976, p. 149). 



 104

Na obra de Winnicott, os caminhos do brincar e do viver surgem como conceitos 

intimamente implicados; o ato de brincar está no eixo constitucional do sujeito, na edificação 

das estruturas que possibilitam o viver criativo; o brincar não é apenas uma das formas de 

manifestação cultural, mas sim, ele mesmo, o lugar da gênese dos processos culturais: 

É no brincar, e somente no brincar, que o indivíduo, criança ou adulto, pode 
ser criativo e utilizar sua personalidade integral: e é somente sendo criativo 
que o indivíduo descobre o eu (WINNICOTT, 1975, p. 80). 

O autor destaca a necessidade de estabelecimento de uma atitude social positiva com 

respeito ao brincar. Uma atitude que inclua o reconhecimento de que o brincar, por se 

encontrar na linha divisória entre o subjetivo e o objetivamente percebido, é sempre passível 

de se tornar assustador. Brincar é uma atividade precária. Que se equilibra em uma linha 

tênue. A estruturação de regras cada vez mais complexas é resultante da necessidade de 

prevenir – sem, contudo, jamais fazê-lo por completo –  a precariedade do brincar. 

Foi Huizinga um dos primeiros autores a tratar o jogo e a brincadeira como um 

fenômeno da cultura, reconhecendo sua função significante. Destacou o aspecto voluntário, a 

existência de regras que tornam o ato de brincar diferente da vida cotidiana e a necessidade de 

um espaço e tempo para que este se efetive como 

[...] uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro dos limites de 
tempo e espaço, segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente 
obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um 
sentimento de tensão ou alegria e de uma consciência de ser diferente da 
vida cotidiana (HUIZINGA, 1996, p. 33). 

Já Michel Maffesoli dá ênfase à dimensão não-produtiva do brincar, ao encerramento 

do jogo em si mesmo, o aspecto trágico que lhe é inerente. O trágico é aí tomado como a 

consciência de que todas as situações e atitudes se esgotam no momento da sua realização, no 

seu tempo presente, na representação, tudo que se esgota no seu parecer. Nesse sentido, o 

brincar e o jogo são fios condutores da vida cotidiana e, ao mesmo tempo, os pólos de 

resistência às várias imposições do real. 
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O trágico ou o sentimento do ciclo estão profundamente enraizados, ao 
mesmo tempo nas representações e nas minúsculas atitudes práticas das 
massas populares. [...] Nossa caminhada é a da angústia humana, e é 
justamente porque esta atormenta incessantemente tanto o indivíduo como o 
corpo social que é necessário parecer mascarado; o sentimento da aparência 
não possui outras origens (MAFFESOLI, 1984, p. 109). 

Roger Callois (1991) busca em seu trabalho uma descrição e classificação para os 

jogos, reconhece neles as diferentes dimensões humanas e propõe categorias como 

“competição” (agon), “sorte” (alea), “representação” (mimicry) e “vertigem” (ilinix). Jean 

Marie Lhôte (1976) também propôs categorias para classificação dos jogos, mas o fez a partir 

do uso do espaço e a função destes. Interessante em seu trabalho é a atenção que dá ao aspecto 

da precariedade do jogo. Destacando-a, relacionou a cada categoria de jogo uma conduta a 

que chamou de antijogo – o fator que desestabiliza a brincadeira e que é diferente a cada 

estrutura de jogo. 

É de uso comum na atualidade a associação das idéias de jogo e brincadeira à idéia de 

criança. Como se o imenso patrimônio cultural dos jogos servisse apenas às atividades das 

crianças. Mas nem sempre foi assim. Na verdade, os jogos, como as demais atividades 

sociais, eram partilhados por toda a comunidade, e a idéia de infância como um período 

apartado da vida não tem mais que poucos séculos de existência. 

Na sociedade antiga o trabalho não ocupava tanto tempo do dia nem tinha 
tanta importância na opinião comum; não tinha o valor existencial que lhe 
atribuímos há pouco mais de um século. Por outro lado, os jogos [...] 
formavam um dos principais meios de que dispunha uma sociedade para 
estreitar seus laços coletivos (ARIÈS, 1981, p. 94). 

Brincar, como atividade que se estabelece no seio das relações sociais, sempre foi das 

mais significativas formas de expressão da cultura. Guardava uma estreita ligação com as 

festas comunitárias, com a praça pública e, mais que simples celebração, demarcava uma 

visão de mundo. 
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Na sua base, encontram-se constantemente uma concepção determinada e 
concreta do tempo natural (cósmico), biológico e histórico. Além disso, as 
festividades, em todas as fases históricas, ligaram-se a períodos de crise, de 
transtorno, na vida da natureza, da sociedade e do homem. A morte e a 
ressurreição, a alternância e a renovação constituíram sempre os aspectos 
marcantes da festa (BAKHTIN, 1993, p. 8). 

Bakhtin reforça a tese de que não é possível penetrar a cultura popular sem considerar 

essa dualidade, presente, entre as formas de manifestação sérias e cômicas, sagradas e 

profanas, oficiais e não-oficiais. Havia uma relação muito próxima entre a cerimônia religiosa 

comunitária e o jogo que fazia parte do seu ritual. Estes, com o tempo, afastaram-se de seu 

sentido religioso original e perderam o seu caráter comunitário. Simultaneamente, tornaram-

se privados e profanos. Ao longo desse processo, o ato de brincar foi sendo aos poucos legado 

às crianças. O repertório de brincadeiras infantis é o conjunto de manifestações da sociedade 

dos adultos que foi posto de lado e dessacralizado. 

Com o advento da Modernidade, o trabalho ganhou uma representação social 
até então inexistente. A nova moralidade – fruto da Reforma Protestante – 
relacionou o brincar ao ócio e o ócio só era permitido à infância, mesmo 
assim sob séria vigilância e restrições. Brincar virou coisa de criança. Os 
jogos tradicionais foram a herança deixada à criança moderna. Essa criança 
que inaugurou a infância. Esses velhos brinquedos que já haviam ligado o 
homem a si mesmo, que já haviam decodificado o passado e o futuro, já 
haviam cumprido a função de aproximar o homem de Deus e, 
dessacralizados e esvaziados de seus conteúdos originais, se ofereciam como 
suporte às brincadeiras infantis (VASCONCELLOS, T. 2003, p. 31). 

Atualmente, ganha visibilidade a preocupação de educadores com a temática da 

brincadeira e a constatação de que o brincar vem desaparecendo em uma sociedade que não 

percebe valor em uma atividade que, esgotando-se em si mesma, não produz. Diz-se: “Essas 

crianças não brincam!” Talvez o maior ganho ao olhar para o jogo pré-moderno seja constatar 

a existência de um tempo e lugares destinados à brincadeira. Brincar carece de tempo e 

espaço e estes estão se reduzindo no mundo contemporâneo. 

Brincar é romper com a realidade e instaurar um novo domínio: O domínio da 

brincadeira. Por si só isso já define a regra existente em qualquer brincadeira por menos 
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estruturada que seja. Desse modo, o oposto de brincadeira não é aquilo que é sério. Brincar é 

muito sério. O oposto da brincadeira é o que é real. Essa proposição, nem sempre de fácil 

compreensão no mundo adulto, é extremamente clara entre as crianças. Há uma fórmula no 

jogo infantil que indaga, ao definir as regras de um jogo: “é à vera ou à brinca?”. Se for “à 

brinca”, ou seja, de brincadeira, joga-se, perde-se, ganha-se e, ao final, todos voltam para casa 

com o mesmo número de brinquedos que tinham antes (bolas de gude, figurinhas etc.). Mas se 

for “à vera”, ou seja, de verdade, ao final retornarão apenas com os brinquedos que 

conquistaram com suas performances. Poderão ganhar ou perder de verdade. 

Essa observação encaminha uma outra reflexão importante sobre o brincar. A 

brincadeira não se caracteriza por uma atividade. A brincadeira se caracteriza por uma atitude. 

A atitude é transformadora da atividade. Muitas atividades consideradas como brincadeira 

podem, em verdade, configurar-se como trabalho se for essa a atitude que se emprestar à 

atividade. Ou seja, a obrigatoriedade de um resultado, de uma produção. E outras, que 

poderiam ter as características produtivas do trabalho, mas das quais foram retiradas tais 

exigências, podem se constituir como brincadeira. 

Alguns autores, como Kishimoto (1994), insistem em que a brincadeira é marcada 

pelos signos do riso e pelo prazer. Eu, mais em conformidade com Winnicott, destaco aqui a 

questão da precariedade do brincar. Uma vez que essa atitude é interna e passível de 

desaparecer a qualquer momento. E além do mais, a brincadeira nem sempre é riso, pode ser 

susto, pode ser medo. A medida da suportabilidade do brinquedo é absolutamente 

imprevisível. A criança que brinca de monstro e usufrui o medo dessa brincadeira no seu 

espaço transicional pode extrapolar essa condição e exasperar-se verdadeiramente. 

Outro aspecto importante da brincadeira é o seu caráter não-produtivo. Brincar não 

produz! O que não significa que não exista produção de linguagem, conhecimento, 

subjetividade na brincadeira. O que não existe é a obrigatoriedade com a produção e é isso 
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que a difere profundamente do trabalho. Brinca-se para brincar, simplesmente. E, como não 

existe um resultado a ser atingido, a brincadeira se caracteriza por sua flexibilidade. Todas as 

fórmulas de brincar podem ser consensualmente transformadas no sentido de atender às 

necessidades dos sujeitos que brincam. 

Dessa característica deduz-se a próxima – o brincar é eletivo. Ninguém pode obrigar 

ninguém a brincar. É um processo que só tem lugar se for de livre-escolha e se puder ser 

exercido sob o controle dos próprios sujeitos. 

Sintetizando, o ato de brincar carece de um tempo, de um espaço, de livre escolha, de 

regulação interna, de flexibilidade. Tudo isso para que possa se instaurar sobre o domínio da 

não-literalidade, ainda que para tanto precise suportar a precariedade desse equilíbrio. Se 

pudéssemos eleger dentre estas uma característica sem a qual o brincar perde completamente 

a sua identidade, sem dúvida escolheríamos a “não-literalidade”. A principal característica do 

brincar é ser ruptura com o real. Não uma ruptura que abandona o terreno e mergulha no si-

mesmo como a loucura. Mas aquela que rompe o estabelecido para fundar o novo. Ainda que 

de forma precária. Ainda que sem revelar respostas eficazes, produtivas. 

Nesse ângulo, o brincar é o contexto da infância. O ato de brincar é de domínio 

infantil. Não por que seja exclusividade das criancinhas. Mas porque é a conduta criativa que 

possibilita ao homem reinaugurar-se infinitamente. Essa ponte o próprio Winnicott já havia 

assinalado quando afirmou essa vinculação entre brincar e viver e tomou a saúde mental como 

a capacidade para o brincar e o viver criativo. 
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2.4 Narrativa 

Ele me viu trabalhando, sentada junto à janela. 

Eu costurava palavras e não percebi quando ele se aproximou. 

Ficou assistindo àquele momento íntimo em silêncio, 

Enquanto eu emendava retalhos de substantivos concretos. 

Não sei por quanto tempo ele me observou. 

Só o vi quando espetei o dedo na agulha: 

Uma gota do meu sangue pingou sobre a costura 

E tingiu de vermelho um adjetivo para saudade. 

Levei o dedo à boca para suster o sangue. 

Ele sorria e me chamou de artista. 

Atônita, vi o mar do seu olhar varrer tudo ao redor. 

– Fiquei sem palavras. 

(VASCONCELLOS, T) 

Em 1936, o filósofo Walter Benjamin produziu uma das mais tocantes e profundas 

reflexões sobre a arte de narrar. A humanidade havia há pouco mais de uma década entrado 

finalmente no século XX e o fez pelas mãos da Primeira Grande Guerra. O impacto desse 

evento sobre a experiência humana foi tamanho. O autor destaca que os homens retornaram 

da guerra incapazes de comunicar suas experiências. A experiência humana tornou-se 

incomunicável. Gradativamente, ficamos mais pobres em experiências comunicáveis e a arte 

de narrar, que se construiu assentada na possibilidade humana de comunicação da 

experiência, entrou em extinção. 

Para ilustrar o arquétipo do narrador, Benjamin lançou mão de duas imagens 

complementares: a do viajante que conhece muitos lugares do mundo e a do mestre de ofício 

estabelecido em um único lugar, o qual conhece em profundidade. Essas figuras, verso e 

reverso de uma mesma moeda – jovem aprendiz tornado mestre, mestre que já foi aprendiz 

em terras distantes – marcam o encontro entre as gerações. Para Benjamin, a fonte dos 

narradores é a experiência passada de uma geração a outra geração. 
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A mim apetece dizer que essa imagem retrata um só personagem registrado em dois 

momentos diferentes do tempo: o velho mestre encontra a si mesmo na juventude e reconta 

para si a vida vivida e, senhor do passado, é capaz de reinterpretá-la à luz das possibilidades 

de futuro que foram abortadas no passado, mas que ainda se encontram aí na fresta do tempo 

em estado germinal. Ao gosto winnicottiano, poderia dizer que a narrativa acontece em um 

tempo transicional, onde passado e futuro se tocam no presente e se transformam 

mutuamente. 

A narração tem um sentido prático. Ela traz uma moral ou ensinamento sobre a 

existência ou ainda alguma referencia útil à vida cotidiana. O narrador é bom conselheiro. No 

entanto, na medida em que nossas experiências deixaram de ser comunicáveis, aconselhar 

tornou-se algo obsoleto. 

Ela [a narrativa] tem sempre em si, às vezes de forma latente, uma dimensão 
utilitária. Essa utilidade pode consistir num ensinamento moral, seja numa 
sugestão prática, seja num provérbio ou numa norma de vida – de qualquer 
maneira, o narrador é um homem que sabe dar conselhos. Mas se “dar 
conselhos” parece hoje algo antiquado é porque as experiências estão 
deixando de ser comunicáveis. Em conseqüência não podemos dar conselhos 
nem a nós mesmos nem aos outros. Aconselhar é menos responder a uma 
pergunta que fazer uma sugestão sobre a continuação de uma história que 
está sendo narrada (BENJAMIN, 1994, p. 200). 

Narrar é artesanal. Tem o ritmo e a cadência do tempo do trabalho manufaturado. Dar 

conselhos é sugerir um rumo para uma história que está sendo contada. E a beleza da 

narrativa, Benjamin a encontrava no tom nostálgico daquilo que estava desaparecendo e que 

se desenvolvera junto com as formas de produção que ora também se encontravam em 

declínio. 

[...] a alma, o olho e a mão estão inscritos no campo. Interagindo, eles 
definem uma prática. Essa prática deixou de nos ser familiar. O papel da 
mão no trabalho produtivo tornou-se mais modesto, e o lugar que ela 
ocupava durante a narração está agora vazio (BENJAMIN, 1994, p. 220). 

[...] podemos ir mais longe e perguntar se a relação entre o narrador e sua 
matéria – a vida humana – não seria ela própria uma relação artesanal. Não 
seria a sua tarefa trabalhar a matéria-prima da experiência – a sua e a dos 
outros – transformando-a num produto sólido, útil e único? (op. cit., p. 221). 
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Ao mesmo tempo em que a narrativa tornou-se arcaica, a consolidação do capitalismo 

e da imprensa destacou a informação como forma privilegiada de comunicação. O saber que 

vinha de longe (temporal/espacial) dispunha de uma autoridade, ainda que não fosse 

controlável pela experiência. A informação, ao contrário, necessita de imediata confirmação. 

Recebemos inúmeras informações todos os dias e somos cada vez mais pobres em histórias 

surpreendentes. Isso porque a informação já vem acompanhada de explicação e boa parte da 

arte de narrar está calcada na ausência de explicação. 

O que se coloca em pauta nesse caso é a questão da autoria. A narrativa deixa espaço 

ao ouvinte/leitor para produção de explicações e interpretações. Desse modo, o ouvinte torna-

se autor porque é produtor de sentidos do que está sendo narrado. A arte de narrar 

corresponde então ao lado épico da realidade e seu valor é atemporal porque nela está 

guardado o espaço para o novo, para a reinterpretação, ao passo que a informação é 

completamente acabada. 

O conselho tecido na substância viva da existência tem um nome: sabedoria. 
A arte de narrar está definhando porque a sabedoria – o lado épico da 
verdade – está em extinção (BENJAMIN, 1994, p. 200-201). 

A narrativa floresceu no meio artesão. Um tempo em que o tempo não contava. Hoje, 

nada que não possa ser abreviado parece ter valor. Foi na experiência humana da morte que a 

eternidade sempre encontrou sua fonte. No momento da morte a sabedoria do homem e sua 

existência assumem pela primeira vez uma forma capaz de ser comunicada. A autoridade do 

moribundo: a origem da narrativa está nessa autoridade. 

É no momento da morte que o saber e a sabedoria do homem e, sobretudo 
sua existência vivida – e é dessa substância que são feitas as histórias – 
assumem pela primeira vez uma forma transmissível [...] a morte é a sanção 
de tudo o que o narrador pode contar. É da morte que ele deriva sua 
autoridade. Em outras palavras: suas histórias remetem à história natural 
(BENJAMIN, 1994, p. 207-208). 
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A própria matéria-prima da narrativa é a experiência humana. É sobre ela que se dá o 

exercício artesanal do narrador, que transforma a sua própria experiência e a dos demais em 

algo útil para os outros. É, portanto, um mestre e um sábio. 

[...] o narrador figura entre os mestres e os sábios. Ele sabe dar conselhos: 
não para alguns casos como o provérbio, mas para muitos casos, como o 
sábio. [...] Seu dom é poder contar sua vida; sua dignidade é contá-la inteira. 
O narrador é o homem que poderia deixar a luz tênue de sua narração 
consumir completamente a mecha de sua vida. [...] O narrador é a figura na 
qual o justo se encontra consigo mesmo (BENJAMIN, 1994, p. 221). 

Não perco de vista que Benjamin manteve-se em interlocução não apenas com Adorno 

ou Brecht, mas também com teólogos como Gershon Sholen. E é por meio de Sholen que 

busco compreender a metáfora que Benjamin constrói logo ao início do texto das famosas 

Teses da História: A imagem do enxadrista-anão-teologia que, escondido sob a mesa e oculto 

em um jogo de espelhos, guia o boneco-mecanismo-materialismo-histórico em seus lances 

exitosos sobre o tabuleiro de xadrez. 

A figura do narrador desenhada por Benjamin, um encontro entre o justo e o sábio, 

muito se aproxima da imagem do TZADIK5. É oportuno pensar que a figura do tzadik inspira 

a Benjamin, pela radicalidade de sua narrativa, um modelo ao historiador-materialista-

histórico. A figura do tzadik pode ser melhor compreendida por meio do anedotário citado por 

Sholem: “Eu não fui ao Maguid de Mesritch para aprender dele a Torá, mas para observar 

como ele amarra o cordão dos seus sapatos” (SCHOLEM, 1995, p. 380-381). A Torá transpira 

em todos os gestos do tzadik. Até os mais singelos.  

Assim é o narrador em Benjamin, sua narrativa é sua vida completa. Está em todos os 

                                                 
5 A figura do Tzadik pode ser compreendida no contexto do movimento hassídico, uma das correntes da mística 
judaica de tradição cabalista. Esse novo ideal de chefe ou líder religioso difere do modelo tradicional do 
judaísmo rabínico, ou seja, aquele que atribui a liderança a alguém  por seu conhecimento e estudo contínuo da 
Torá (o pentateuco). No Tzadik, ao contrário, é sua própria vida, e não seu conhecimento, que empresta valor 
religioso à sua personalidade. Desse modo, o que se perde em racionalidade, ganha-se em eficácia, uma vez que 
o Tzadik torna-se a encarnação viva da Torá (SHOLEM, 1995). Dito em outras palavras, ele é a encarnação viva 
daquilo que professa.  
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seus atos. O narrador é aquele que professa. E professar é um verbo que tem o sentido não 

apenas de reconhecer publicamente, confessar, propagar, mas é também de pôr em prática. Ou 

seja, converter a vida em narrativa e a narrativa em vida. 

Não enxergo, contudo, uma dimensão religiosa nessa interface da figura do narrador e 

do tzadik ou no apelo à função messiânica do historiador comprometido com o materialismo-

histórico. Benjamin, a meu ver, constrói suas proposições lançando mão de diferentes 

elementos da cultura, não descuidando das suas possibilidades a despeito de suas contradições 

inerentes. Nisso reside a força de síntese de seu trabalho. 

Perceber retratado na figura do narrador o arquétipo do professor não é recurso de 

interpretação. O próprio Benjamin diz isso e o faz com todas as letras. No entanto, ele utiliza 

para tal a palavra ‘mestre’ e, isso sim, é passível de interpretação. Porquanto que ser mestre 

está além da tarefa de ensinar. Aquele que exerce o ofício de ensinar a outros pode vir a ser 

um mestre. Mas o simples fato do exercício desse ofício não o torna um deles. 

Isso porque o mestre não ensina algo. O conteúdo de sua narrativa é a totalidade de 

sua experiência. É ele próprio. Sua vida que é entregue incondicionalmente ao banquete dos 

bárbaros – para que devorem tudo e que disso possa resultar algo de decente. 

2.5 Pobreza Infantil 

Os bens do poeta: Um fazedor de inutensílios, um travador de amanhecer, 
uma teologia do traste, uma folha de assobiar, um alicate cremoso, uma 
escória de brilhantes, um parafuso de veludo e um lado primaveril 
(BARROS, 2002, p. 31). 

O desenvolvimento da técnica se sobrepôs ao homem gerando uma nova miséria. Por 

outro lado, proliferam os discursos que se dão sobre as pessoas e não entre as pessoas. Essa 

pobreza de experiências é apenas parte de uma grande pobreza que se funda no fato da 
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experiência não vincular mais aos homens o seu próprio patrimônio cultural. 

Nossa pobreza de experiências é apenas uma parte da grande pobreza que 
recebeu novamente um rosto, nítido e preciso como um mendigo medieval. 
Pois qual o valor de nosso patrimônio cultural, se a experiência não mais o 
vincula a nós? (BENJAMIN, 1994, p. 115). 

É o momento que antecede a uma nova Renascença, pois essa pobreza não é privada e 

sim coletiva. O que se coloca então é o surgimento de uma nova barbárie. Aqui o termo tem 

uma conotação positiva, pois, por bárbaro, entende-se esse novo homem que tem de construir 

o real partindo de pouco ou nada. 

Essa pobreza de experiências não é mais privada, mas de toda a humanidade. 
Surge uma nova barbárie [...] Um conceito novo e positivo de barbárie. Pois 
o que resulta para o bárbaro dessa pobreza de experiência? Ela o impele a 
andar para frente, a começar de novo, a contentar-se com pouco, a construir 
com pouco [...] Sua característica é uma desilusão radical com o século e ao 
mesmo tempo uma total fidelidade a esse século (BENJAMIN, 1994, p. 115-
116). 

A linguagem que está presente nas novas criações não serve à descrição do real e sim à 

sua transformação. Tem força construtiva. 

O espaço burguês está cheio de rastros. É um espaço preenchido onde não há nada a 

ser criado, muito ao contrário, é um espaço que submete quem o penetra, obrigando-o a 

hábitos condizentes com o espaço e seus objetos. 

Os homens de hoje não aspiram a novas experiências, mas sim a se livrarem de toda 

experiência e ostentar sua pobreza de forma que algo novo possa surgir a partir desse pouco, 

ou desse vazio. O homem contemporâneo vive uma existência em que cada episódio se 

encerra em si mesmo. 

Pobreza de experiência: Não se deve imaginar que os homens aspirem a 
novas experiências. Não, eles aspiram a libertar-se de toda experiência, 
aspiram a um mundo em que possam ostentar tão pura e tão claramente sua 
pobreza externa e interna, que algo de decente possa resultar disso. Nem 
sempre eles são ignorantes ou inexperientes. Muitas vezes podemos afirmar 
o oposto: eles “devoraram” tudo, a “cultura” e os “homens”, e ficaram 
saciados e exaustos (BENJAMIN, 1994, p. 118). 
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Na figura do novo bárbaro encontro a síntese da posição benjaminiana. A consciência 

da necessidade de uma nova infância. Não como um novo período de renascimento da 

humanidade em um mundo desencantado. Mas como o modelo mesmo de uma nova 

racionalidade fundada na pobreza das certezas e aberta às rupturas necessárias para encontrar 

não o conforto das novas respostas, mas sim a inquietação das novas perguntas. É no filósofo 

Leandro Konder que encontro uma bela exposição da racionalidade despossuída de Benjamin: 

Empenhado no desenvolvimento de uma razão capaz de se abrir 
constantemente para o ‘novo’, capaz de se submeter a uma permanente 
revisão autocrítica, capaz de se enriquecer a cada instante numa ligação 
profunda e ininterrupta com a vida. E talvez seja esse o aspecto 
filosoficamente mais instigante do legado de Benjamin: sua fascinante 
aventura espiritual na busca apaixonada por um novo conceito de razão. [...] 
uma razão que se pretende questionadora e autoquestionadora em regime de 
tempo integral é, para si mesma, uma questão em aberto, uma questão que 
jamais pode ser resolvida [...] Para não ser levada, inadvertidamente, a 
subestimar a riqueza de algum movimento novo, vindo de fora da sua área, 
ela precisa estar sempre disposta abrir mão de qualquer patrimônio seu, 
próprio, numa vocação de pobreza ainda mais radical que a de São Francisco 
de Assis (KONDER, 1988, p. 106-107). 

Nesse novo bárbaro enxergo a infância. Essa infância de tempo aiónico, essa infância 

do limiar da emergência do novo, essa infância da brincadeira. 

2.6 Onde o Bárbaro e o Sábio se Encontram 

Iniciei este capítulo trazendo para a cena uma imagem mitológica, ancestral: 

Ouroboros. Agora é momento de tentar abocanhar a própria cauda e reunir infância e narrativa 

em um único elo. 

Em um jogo criativo que estabelecesse uma rede de oposições ou de 

complementaridades, poderia arriscar a afirmativa de que a infância é a criança, onde a 

narrativa é o ancião. Que a infância é o novo bárbaro, onde a narrativa é a velha sabedoria. 

Que a infância é pobreza infinita, onde a narrativa é riqueza de experiência. Que a infância é 

explosão criativa, onde a narrativa é transmissão cultural. Que uma é movimento e a outra a 

busca à estabilidade. 



 116

Ambas estão inscritas no tempo, na aprendizagem e no brincar: O tempo da infância é 

aiónico. O tempo da narrativa é cronológico. Infância está na zona de desenvolvimento 

proximal, ou seja, no limiar do novo, e a narrativa no limiar da morte. A brincadeira da 

infância é o novo; já o brincar da narrativa se encontra no “de novo”. 

Mas como narrar de novo? Há como narrar de novo? Não seria cada narrativa, ela 

mesma, uma atualização? Não se imporia como um novo? Não seria ela a explosão criativa, o 

ponto onde o ancião e o bárbaro se dão as mãos? Se cada narrativa anuncia a morte, cada nova 

narrativa explode em vida nova, nova possibilidade, nova interpretação. E onde se encontram 

infância e narrativa, o novo bárbaro e o velho sábio? Eu diria: – eles habitam o professor. São 

dimensões constituintes do ser/estar professor no mundo. São a fonte que alimenta o seu saber 

e o seu fazer. 

Quando a infância é amiga da experiência, longe de ser uma fase a ser 
superada, ela se torna uma situação a ser estabelecida, atendida, alimentada, 
sem importar a idade da experiência (KOHAN, 2003, p. 244-245). 

No encontro do sábio e do bárbaro, não é o sábio que aconselha o bárbaro. Ou seja, 

não é a narrativa que se impõe à infância, mas, justamente o oposto. É a narrativa que se deixa 

fecundar pela infância e gera narradores grávidos do novo. 



3 SEIS MARIAS 

Porque um acontecimento vivido é finito ou pelo menos encerrado na esfera 
do vivido, ao passo que o acontecimento lembrado é sem limites, porque é 
apenas uma chave para tudo que veio antes e depois (BENJAMIN, 1994, p. 
37). 

Do novelo emaranhado da memória, da escuridão dos 

nós cegos, puxo um fio que me aparece solto. 

Devagar o liberto, de medo que se desfaça entre os dedos. 

É um fio longo, verde e azul, com cheiro de limos, 

e tem a macieza quente do lodo vivo. 

É um rio. 

Corre-me nas mãos, agora molhadas. 

Toda a água me passa entre as palmas abertas,e de  

repente não sei se as águas nascem de mim ou para mim fluem.  

Continuo a puxar, não já memória apenas, mas o próprio corpo do rio. 

Sobre a minha pele navegam barcos, e sou também os 

barcos e o céu que os cobre e os altos choupos que 

vagarosamente deslizam sobre a película luminosa dos olhos. 

Nadam-me peixes no sangue e oscilam entre duas 

águas como os apelos imprecisos da memória. 

Sinto a força dos braços e a vara que os prolonga. 

Ao fundo do rio e de mim, desce como um lento e 

firme pulsar do coração. 

Agora o céu está mais perto e mudou de cor. 

É todo ele verde e sonoro porque de ramo em ramo 

acorda o canto das aves. 

E quando num largo espaço o barco se detém, o meu 

corpo despido brilha debaixo do sol, entre o 

esplendor maior que acende a superfície das águas. 

Aí se fundem numa só verdade as lembranças confusas 

da memória e o vulto subitamente anunciado do futuro. 

[...] 

(SARAMAGO, 1985, p. 54-55) 

O final dos anos de 1970 e a década de 1980, de uma forma geral, assistiram à crise 

das grandes teorias da história. Quando essas estruturas monumentais começaram a ruir, fez-
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se lugar para a história que se encontrava preservada nos cacos e sobras do cotidiano um 

“oceano de pequenas estórias [...] como a estória do descontínuo, do pontual, do que parece 

fragmentário, a ponto de esquecer o tecido histórico que sustenta os fatos” (BOSI, 2003, p. 

14-15). 

Esse é momento privilegiado para a valorização da memória oral e para o 

desenvolvimento de metodologias apoiadas na narrativa. No entanto, como já mencionado, a 

narrativa está longe de ser uma ferramenta que dê acesso à “verdade” nem tampouco, por sua 

particularidade, está destituída de ideologização. Seu valor está em entregar a palavra aos 

sem-voz, no entanto, mesmo estes, podem dar seus depoimentos a partir de estereótipos 

internalizados. 

A memória oral é um instrumento precioso se desejamos construir a crônica 
do cotidiano. Mas ela sempre corre o risco de cair numa ideologização da 
história do cotidiano, como se esta fosse o avesso oculto da história política 
hegemônica. Os velhos, as mulheres, os negros, os trabalhadores manuais, 
camadas da população excluídas da história ensinada na escola, tomam a 
palavra. A história, que se apóia unicamente em documentos oficiais, não 
pode dar conta das paixões individuais que se escondem atrás dos episódios 
(BOSI, E. 2003, p. 15). 

A narrativa toma o cotidiano na sua complexidade e é, desse modo, uma estrutura 

igualmente complexa na sua interpretação. Ela recupera aspectos da história que só podem ser 

percebidos em um fluxo do tempo que se dá por entre e sobre o tempo cronológico da 

história. Pois ela é a expressão de um tempo vivido. Tempo perceptível nas biografias que 

pintam cenários como que aquarelas para por sobre eles se desenvolver. Existem momentos 

em que o tempo se adensa e outros em que se rarefaz. Não tempo homogêneo. 

Mais que o documento unilinear, a narrativa mostra a complexidade do 
acontecimento. É a via privilegiada para chegar até o ponto de articulação da 
História com a vida cotidiana. [...] Não esqueçamos que a memória parte do 
presente, de um presente ávido pelo passado, cuja percepção “é a 
apropriação veemente do que nós sabemos que não nos pertence mais”. A 
fonte oral sugere mais do que afirma, caminha em curvas e desvios 
obrigando a uma interpretação sutil e rigorosa (BOSI, E. 2003, p. 20). 
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Neste capítulo, dois são os pontos para os quais pedi que as narradoras apontassem o 

seu olhar. Primeiro, em direção ao seu trabalho e, posteriormente, em direção ao seu passado. 

Ambos são pontos difíceis de enxergar. Na apresentação, dou primeiro lugar ao chão da 

infância para, em um segundo momento, apresentar suas concepções acerca de seus trabalhos, 

suas idéias sobre infância e criança, suas escolhas no manejo cotidiano de sua tarefa 

educativa. Voltar à infância como memória é pisar em um local que nos habita e estar 

simultaneamente no que se foi. É fazer conviver o eu-mesmo e a alteridade. 

A casa onde se desenvolve uma criança é povoada de coisas preciosas que 
não têm preço. As coisas que modelamos durante anos resistiram a nós com 
a sua alteridade e tomaram algo do que fomos. Onde está nossa primeira 
casa? Só em sonhos podemos retornar ao chão onde demos nossos primeiros 
passos. Condenados pelo sistema econômico à extrema mobilidade, 
perdemos a crônica da família e da cidade mesma em nosso percurso errante. 
O desenraizamento é condição desagregadora da memória (BOSI, E. 2003, 
p. 27-28). 

3.1 Marias 

Foi nos espaços da educação infantil que encontrei aquelas a quem este trabalho viria 

dar voz. Eram elas professoras de crianças menores de seis anos em creches e pré-escolas, em 

instituições públicas, privadas ou filantrópicas. Eram mulheres, jovens ou na meia-idade, mas 

seguiam habitadas pelas crianças que foram e, de algum modo, continuavam sendo. Eram, 

quase todas, mães, e, por meio dessa maternidade, trouxeram para a cena também as suas 

próprias mães. 

Não descendiam da oligarquia e nem assistiram ao fausto do café, não tinham 

memória de riquezas, tradições e mandos dos donos da terra. Eram filhas das classes médias e 

populares. Com maior ou menor consciência, eram narradoras privilegiadas, pois eram a elas 

que a infância de Santo Antônio de Pádua se quedava para ouvir. Eram representantes de 

modos de produção material e simbólica da infância do lugar. Seus depoimentos tiveram lugar 

entre os anos de 2003 e 2004. 
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O material textual que deu base à investigação surgiu a partir de entrevistas em que as 

professoras foram convidadas a falar de/sobre seus trabalhos e a rememorar suas infâncias. 

Suas memórias de infância estão contempladas na primeira parte desse capítulo, seguidas das 

narrativas de seus trabalhos, aqui entendidos como expressão de seus projetos político-

pedagógicos para a infância. 

Em toda a pesquisa há que se preservar os depoentes e vários são os recursos para tal. 

Eu não poderia reduzir seus depoimentos tão humanos a números, siglas, letras. Opto então 

por eleger nomes fictícios. Nomes por meio dos quais elas se igualem e se diferenciem. 

Chamo a todas ‘Maria’, como a lembrar a condição feminina que as iguala em lutas, sonhos, 

perspectivas, perplexidades. São Marias por sua origem distante das classes dominantes e, 

portanto, mais próxima à realidade de todas as Marias cotidianas. São todas Marias, pois, 

juntas, ainda que cada qual a seu modo, partilham uma mesma tarefa e desafio junto à 

educação infantil. Mas não são todas a mesma Maria. Seus olhares são múltiplos, suas 

experiências apontam para diferentes direções, as crianças que as habitam cantam e brincam 

cada uma de sua maneira particular. Marcando essa diferença, cada uma recebeu também um 

segundo nome. Surgiram assim as ‘Seis Marias’. Sem resistir ao apelo poético da sonoridade 

dessa expressão, dou-me conta de que “sesmarias” era o nome dado aos lotes de terra 

abandonados e então cedidos para cultivo. Essa imagem me parece oportuna. Pois dessas seis 

Marias, cujas vozes foram abandonadas pela história oficial, brotam agora as narrativas que 

dão solo às minhas reflexões. 
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São elas: 

 Maria da Consolação 

 Maria das Dores 

 Maria das Graças 

 Maria do Socorro 

 Maria do Amparo 

 Maria da Encarnação 

Em dado momento na primeira exposição deste trabalho, fui inquirida sobre o motivo 

de chamar a essas mulheres ‘Maria’ e não soube responder qual o sentido, o simbolismo 

oculto para além do que eu já havia declarado até aqui. Mais tarde, dei-me conta de que ao 

nome de Maria se seguem seus atributos – como em uma litania. E só então recuperei na 

memória o texto de Alfredo Bosi já lido e esquecido: 

Lembro a propósito, uma cerimônia religiosa que assisti na noite de Santo 
Antônio em 1975 quando presente a uma festa em honra do padroeiro. A 
capelinha, que ainda lá está [...] no quintal da casa de Nhá-Leonor [...] Pelas 
dez horas chegou o capelão, que não é como se sabe, um padre [...] O 
capelão se postou com seus acólitos junto ao altarzinho azul cheio de estrelas 
de purpurina e deu começo a reza puxando um terço alto e forte. Os fiéis, 
quase todos mulatos de pé no chão e tresandando a pinga, e algumas 
mulheres menos mal vestidas que os homens respondiam pelo mesmo tom e 
altura [...] Chegou a hora do remate com o canto da Salve Rainha. O capelão 
começou a entoar nesse instante o hino a Virgem em latim. [...] e, o que 
estranhei, foi seguido de pronto sem qualquer hesitação pelos presentes. 
Depois veio o espantoso para mim: a reza, também entoada, de toda extensa 
ladainha de Nossa Senhora igualmente em latim. Eu olhava e não acabava de 
crer: aqueles caboclos que eu via mourejando de serventes nas obras do 
bairro estavam agora ali acaipirando lindamente a poesia medieval do 
responso (BOSI, A. 1992, p. 48-49). 

No primeiro momento achei que essa relação se dava em função das narrativas de 

terços e ladainhas trazidas pelas depoentes. Mas não era apenas isso. Emocionei-me quando 

compreendi que para mim não foi o bastante nomear os “sem-nome”. Precisei fazê-lo em um 

ritual que lhes evidenciasse a dignidade e lhes conferisse as devidas honrarias. Como uma 

prece, como uma profissão de fé. 



 122

Não espero que do que emerge dessas narrativas seja a expressão absoluta do trabalho 

que desenvolvem ou ainda das histórias que viveram. Fica descartada desde então a crença em 

uma possibilidade de acesso a uma realidade que não seja sempre fruto de interpretação. A 

palavra real não se encontra aqui em oposição a falso ou a mentiroso, mas sim consciente de 

que a narrativa é também irmã da ficção. 

O terreno no qual nos movimentamos é cheio de ficção na medida em que a narrativa 

deixa ao narrador a liberdade de escolha dos critérios de seleção e interpretação daquilo que é 

narrado. Ela não é cópia fiel da verdade, mesmo porque esta é sempre provisória e reordenada 

a cada nova narrativa. Desse modo, toda narrativa é, em certa medida, simultaneamente 

ficcional e verdadeira. 

A narrativa do trabalho vai permeada pelos discursos produzidos sobre a infância nas 

diferentes instâncias. A formação do professor, as visões de infância professadas pela escola, 

suas leituras, sua experiência. Ela é narrativa do trabalho desenvolvido, mas também daquele 

que se acredita desenvolver ou ainda que se acredita que deveria estar sendo desenvolvido. De 

todo modo, a realidade do trabalho do professor estará sempre nesse espaço de negociação 

entre o que ele faz, o que acredita estar fazendo e o que desejaria fazer. 

Já a narrativa do passado apela para a memória. E a memória recolhe e reagrupa e 

interpreta o passado. Reconstrói o passado no presente e o faz de novo e de novo a cada 

narrativa. De modo que a memória de vários indivíduos que compartilharam uma mesma 

experiência nunca é idêntica e, mais ainda, a cada rememoração novas interpretações são 

possíveis. 

Se partimos do pressuposto de que esses depoimentos não traduzem o “real”, cabe 

perguntar a que realidade estou perseguindo. Afirmo que ainda que mescladas a fantasias, 

invenções, ficção, a narrativa do presente e a memória do passado correspondem ao que essas 

professoras acreditam (ou pelo menos acreditavam no momento da narrativa) ser a realidade 
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de seu trabalho e de sua infância. E esta é toda a realidade à qual podemos ter acesso. 

A narrativa sobre a infância não é produzida no passado, mas no presente dessas 

professoras. Mais do que de uma infância que viveram, elas falam de uma infância que as 

habita. Mais do que do trabalho que efetivamente fazem, elas falam do trabalho em que 

acreditam. Essas duas produções sobre infância são contemporâneas. Não falamos de uma 

infância que está lá, perdida no início de uma linha da vida, mas sim de uma infância que está 

aqui. Buscamos compreender se e como interagem essas duas produções. Que diálogos 

travam e como se interalimentam? Acaso se reconhecem ou são estranhas uma a outra? 

3.2 Memórias da Infância 

Maria da Consolação 

Maria da Consolação tem 37 anos, nasceu e viveu a infância em um distrito afastado 

da sede do município. Cresceu entre as roças de café, arroz e milho das quais a família vivia. 

É casada e ainda não tem filhos. É tímida e custa a ficar à vontade na situação de entrevista. 

Diz preferir a companhia das crianças e intimidar-se com adultos em geral. Fala com 

simplicidade em uma cadência mineira. Leciona em uma escola pública na educação infantil 

há 13 anos, mas ela mesma só conheceu a escola quando estava com seis anos de idade. Uma 

escola na roça em classe unidocente, como tantas que ainda existem em Santo Antônio de 

Pádua. 

Eu estudava com minha mãe. Estudei com ela até a terceira série. De 
primeira à terceira. Não tinha quarta série porque ela não era formada. 
Porque era da roça, não tinha professor e colocaram ela como professora. 
Minha mãe estudou até a terceira. Aposentou lecionando. Era bom. Você 
tinha muita proteção. A mamãe não dava mole pra gente não. O que ela fazia 
com as outras, fazia com a gente, o que ela exigia das outras, exigia da gente. 
Era muito bom estudar com ela. Melhor época minha de estudo foi a época 
que eu estudei com ela. 

A escola era lugar de estudo e também de brincadeira. As brincadeiras se estendiam 

para as ruas: 
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Brincava muito de bandeirinha, pique-pega, pular corda, rodopio, chicotinho 
queimado, brincadeira nossa... Na hora do recreio. Fora, a mesma coisa. 

Aos 14 anos vem a separação da família. Para continuar estudando, é preciso deixar a 

roça. A experiência foi difícil, a saudade era grande. 

Vivendo com pai e com mãe o tempo todo, sair de repente pra um lugar 
longe, isso, a gente fica meio... perdido. 

A brincadeira marcava as atividades da infância e mesmo nos momentos em que as 

crianças eram obrigadas a participar de outras atividades comandadas por adultos, como os 

terços, era a brincadeira ao final que motivava a criançada. 

Porque na roça tem essa mania, né?, de um visitar o outro. Então, dava de 
tarde, mãe ia pra casa dos outro, ficava eles rezando, geralmente, e a gente, 
as crianças, brincando no terreiro. Depois que a gente rezava, eles ficavam 
conversando e a gente ia brincar. As criança tinha que rezar. Mesmo que não 
rezasse tinha que ficar. Ficava ali do lado. Aí eles ficavam conversando e a 
gente ia brincar. Aí ficava os mais velhos conversando, que não podia 
criança ficar perto dos mais velhos, e a gente ia brincar. Brincava muito de 
roda, soca-pilão, queimada, as mesmas brincadeiras. 

As famílias eram numerosas e nessas ocasiões juntavam-se várias delas. Os grupos de 

brincadeira reuniam dezenas de crianças. 

Lá em casa, na minha época, era sete filho em casa. Em roça, geralmente 
tem muito filho. Minha mãe teve 12 filhos. Lá elas tudo tinha mais ou menos 
10, 11. Ah, eram umas 20, 30 crianças. 

A manutenção das práticas religiosas sistemáticas ficava a cargo das famílias, uma vez 

que o sacerdote apenas aparecia de tempos em tempos. Ao que se lembre, todos no distrito 

eram católicos na época. A professora leiga acumulava funções de catequista, abrigava os 

padres e cuidava da igreja. 

Quem comandava era mamãe. Sempre teve padre lá. Mas ele só vinha de vez 
em quando. Ele ia, naquela época ele ia, de vez em quando ele ia e ficava 
tipo assim pra celebrar sexta, sábado e domingo, então entrava uma semana 
e ficava na minha casa. Que a mãe é que acolhia os padre. Dormia lá em 
casa. Ficava tudo lá em casa pra celebrar no fim de semana. 
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Ao lado da religião instituída, formas populares de devoção e proteção espiritual, 

como as bênçãos e orações, também faziam parte do cotidiano. 

Mãe não benzia não. Tem uma, tem uma que benzia. Até hoje ela vive ainda, 
a que benze, a benzedeira. Um impinge nasceu em mim e a mãe levou pra 
benzer. Pegava um raminho assim, cruzava e ia falando. Fazendo a oração. 

As festas comunitárias eram um especial momento na vida social. Acompanhando a 

mãe, líder da região, ela se emociona ao contar: 

Ih, lá era muita festa! Minha mãe como professora, catequese, fazia tudo, era 
dia 12, fazia teatro, representava. Toda data cívica minha mãe fazia festa. 
Ah, eram muito boa as festas. Tinha comida. Cada turma apresentava uma 
coisa: de dançar, fazer teatro. Mamãe era cabeça lá. Com os outros. Ela 
juntava os outros e comandava. 

As traquinagens das crianças da roça: O roubo de frutas do quintal alheio, a 

cumplicidade, a bagunça, as reprimendas de pai, mãe e vizinhos. 

Pega coisa no quintal dos outros, isso eu alembro muito! Pegar laranja, 
mixirica... Levava bronca do pai e da mãe, né? Que o vizinho ia lá reclamar 
a gente levava do pai e da mãe. Uma coisa que fazia mais na bagunça, né? 
Não fazia por maldade, mais na bagunça, né? A gente via e fazia na bagunça.  

Maria das Dores 

Maria das Dores tem 40 anos. Há quatro leciona na educação infantil. Trabalha em 

uma creche filantrópica. É casada e tem filhos em idade escolar. Inicia a entrevista muito 

ansiosa, mas a oportunidade de falar sobre sua infância a descontrai e a faz rememorar o 

passado na roça em um distrito distante da sede do município. Para a escola, ela só foi aos 

sete anos e o que se lembra antes disso são as brincadeiras com os irmãos. Um deles, um ano 

mais velho, os outros mais jovens – um irmão, quatro; uma irmã, cinco; a caçula, sete anos. 

Olha... éramos quatro, né? Eu, com sete anos, já ajudava minha mãe olhar os 
meus irmãos mais novos. Mas nós brincávamos. Nós brincávamos... minha 
mãe... nós morávamos na roça e nós brincávamos muito de panelinha, fazia 
fogãozinho ali, terra, pegava terra, cozinhava aquelas terrinhas. Às vezes... 
às vezes não, nós colocávamos fogo no fogãozinho, acendia, apanhava 
aqueles pedaços de gravetos, né? Acendia e cozinhava aquela terra fazendo 
comidinha. Arroz, feijão, fazíamos bolo, aniversário da boneca.  
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Os brinquedos, quando não eram improvisados pelas próprias crianças, eram 

produzidos pelos adultos da família. A figura do pai, em particular, aparece com especial 

relevância. 

A boneca era boneca de espiga de milho. O carrinho era uma lata retangular 
que fazia assim, brinquedo era esse... O meu pai fazia cavalinho. Tinha um 
cavalinho que ele fazia, mas era uma gracinha o cavalinho. Ele ficava assim 
uma carinha de cavalinho. Cortava de um jeito assim, dobrava e colocava 
aquele cabrestinho, a gente, como a gente brincava. Nós montava naquele 
cavalinho, nós íamos na casa do meu avô, voltava correndo... Mas era uma 
coisa maravilhosa! Era muito bom, então nós íamos... porque não tinha 
carro, não tinha nada, a condução que tinha era o cavalo mesmo, então nós 
imitávamos os nossos pais: Fazia do cavalo do pai o cavalinho de pau, de 
madeira. Muito bom. Papai fazia balanço pra gente. Como eu montava 
naquilo, parecia que eu tava voando. Aquilo, ahhh e voltava... coisa boa, 
muito bom! Quando eu tava naquele balanço também, eu esquecia assim 
do... do mundo. 

O dia começava cedo na roça sem luz elétrica. E cedo todos já estavam dormindo. 

Brincavam todos juntos. Os mais velhos cuidavam dos pequenos e essa tarefa acabava por dar 

suporte à brincadeira de família, de boneca, em que os irmãos menores faziam as vezes de 

brinquedos. 

Brincávamos todos juntos. Até que a mais nova era minha filhinha. Brincava 
de minha filhinha. Minha filha.  

Mas era o brinquedo industrializado, caro, distante, o grande objeto de desejo. Marca a 

narrativa de emoção a lembrança da primeira boneca industrializada. A boneca “de verdade”. 

Era a brincadeira de boneca. Eu gostava muito de boneca. Muito mesmo. 
Gostava muito de boneca. Então quando eu fiz 10 anos eu ganhei a minha 
primeira boneca. Mas como foi feliz aquele dia! Foi no Natal. Nossa! Aquilo 
ficou tão marcante, eu lembro dessa boneca até hoje. Era loira, tinha uma 
trancinha assim no cabelo, aqui ó. Olhos azuis. Ela dormia. Fechava os 
olhos, abria, tinha os olhos azulzinhos. Muito linda a boneca. Eu gostava 
muito da boneca. Eu brincava de mãe mesmo. Era mãe. 

A participação dos adultos nas brincadeiras se limitava à oferta de suporte. Não apenas 

os pais, mas também outros adultos da comunidade viabilizavam as brincadeiras, sensíveis às 

demandas infantis: 
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Quando eu fui, no colégio mesmo eu vi uma senhora, a merendeira da 
escola, fazia crochê e eu pedi a ela pra fazer uma sainha e ela, eu nunca 
esqueci dessa sainha que ela fez pra minha boneca. Ela fez a sainha de 
crochê pra minha boneca. Ai... que felicidade. Eu fui muito, muito feliz com 
a minha boneca. Essas roupinha, quando minha mãe fazia, minha mãe fazia 
também roupa pra ela, adorava as roupinhas. Era uma coisa assim de não 
esquecer, coisa marcante! 

O cotidiano da roça envolvia os adultos em atividades contínuas e laboriosas. O 

trabalho no roçado, a lida com a pequena criação, as atividades de suporte ao trabalho na 

lavoura. Mesmo as crianças tinham suas tarefas determinadas na organização do trabalho 

doméstico. A brincadeira negociava com os deveres o espaço e tempo. 

Minha mãe muito ocupada, cozinhava assim pra não sei quantos camaradas 
na roça, tinha muita ocupação, mas um tempinho pra brincar a gente 
arrumava. Sempre tínhamos brinquedo. Com menos de oito, nove anos já 
fazia bastante coisa. Varrer a casa, tinha que varrer a casa, arrumar a nossa 
cama, tudo, tudo isso, carregar água. A água não era dentro de casa não... A 
água era um tanque que tinha assim bem longe, a gente pegava aqueles 
baldes, carregava no balde, enchia lá as vasilhas d’água, tinha nossas tarefas, 
não era assim, de ficar assim o dia todo sem... sem serviço não, da casa.  

A relação com os adultos é afetiva, mas sem muita proximidade física. A lida do dia-a-

dia acabava por assegurar para as crianças os cuidados indispensáveis – alimentação, 

vestuário, asseio, sono – mas atenção, brincadeira, conversa, paparico eram demandas que não 

podiam roubar tempo ao trabalho: 

Não tinha muito, assim, relação não. Eles trabalhavam muito, não tinham 
muito tempo assim pra ficar brincando com a gente ou falando alguma 
coisa... Mas assim um sorriso... Não tinha assim muito chamego assim. A 
minha mãe dava bronca. O meu pai sempre foi mais... deixava mais assim... 
solto, sabe? Aceitava mais as coisas.  

Sem muita supervisão, as crianças se reuniam em brincadeiras que exploravam o 

espaço interno da casa e também o enorme espaço externo – árvores, riachos, barrancos – 

onde tudo se prestava à atividade lúdica. 
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Mamãe ficava lá na cozinha e nós fazendo bagunça no quarto. Subíamos em 
cima. Mamãe ainda tem essa cama até hoje. Um colchão de mola, nossa! 
Nós subíamos nós quatro na cama e começava a pular e pulava naquele 
colchão de mola e a gente ia lááá... Nossa! Quando a mamãe chegava no 
quarto tava tudo de... travesseiro pelo chão... Fazia muito. Fazia bagunça. 
Era divertido. Tinha um valão6 que tinha uma ponte. Nós íamos pra ali e 
atravessávamos; hoje eu penso como a gente pode passar, criança, né? 
Atravessava na manilha com a água dentro, passando água, e então nós 
atravessávamos debaixo, do outro lado. Passávamos de um lado pro outro. 
Era a brincadeira no valão. Brincava naquele valão. Mamãe nem sabia... 
Nem ficava sabendo. Tava lá brincando. E nós passando ali debaixo daquela 
água, fazendo bastante bagunça. Subíamos em árvores, no alto, bem alto 
mesmo, panhava fruta. Subi uma vez num pé de carambola, uma perereca 
bem numa carambola, a perereca pulou em cima de mim, eu quase que eu 
caí do pé de carambola. Mamãe nem ficou sabendo também disso, eu não 
contava, porque se não era uma bronca: Ah! Subir no pé de carambola não 
pode, vai cair... 

Não havia mobiliário especial ou espaços individuais. Os espaços compartilhados 

pelas crianças eram sempre espaços coletivos. 

Numa cama de casal dormíamos juntos nós quatro. Quatro numa cama só. 
Uma cama grande. Até que a gente até puxava a coberta de noite. Ficava um 
passando frio. Xixi na cama. A mamãe levantava, não tinha luz não, 
lamparina... Acendia a lamparina, ia lá... Mamãe quando chegava lá a gente 
já tinha feito xixi na cama. Ihhhh!, era aquele... Mamãe zangava com a 
gente. Mamãe não gostava de jeito nenhum. Mas xixi, eu fiz xixi até grande 
na cama...  

Os hábitos alimentares eram simples, aprendia-se a comer de tudo do que era 

produzido no cultivo da terra. As crianças comiam apartadas dos adultos, que tinham seus 

horários regulados pelo trabalho na roça. A mãe acompanhava a refeição das crianças e 

cuidava da educação alimentar. 

Sempre comíamos assim, nós e a mamãe, porque o meu pai nunca ficava em 
casa, trabalhando. Ela arrumava nosso prato e nós comíamos junto com os 
irmãos ali e a mãe. Muita verdura que ela fazia. E eu não gostava de verdura 
amarga e a mamãe fazia assim: – Não... Tem que comer. Tem que aprender a 
comer de tudo. Era assim. Tinha que comer de tudo, de tudo. 

As necessidades de vestuário eram resolvidas na própria família: a mãe costurava para 

todos. 

                                                 
6 Valão é uma palavra usada na região para significar riacho, rio pequeno.  
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Minha mãe era costureira, ela fazia a nossa roupa. Vestidinhos lindos que ela 
fazia pra mim. Lindos mesmo. Ela fazia tudo, as roupinhas. Todas as roupas 
ela que fazia. Mamãe costura muito bem. Parabéns pra ela que ela faz cada 
roupa maravilhosa. Ela aprendeu corte na época, em Aperibé. Ela é muito 
prendada mesmo. Costurava só pra gente não. Ela costurava pras irmãs, pro 
pai, pra muita gente. 

Falar da mãe a emociona sobremaneira e ela sente necessidade de afirmar seu amor e 

admiração, tendo dificuldades de encontrar palavras para se expressar. Afirma também sua 

compreensão adulta acerca das dificuldades da mãe em encontrar tempo para o convívio e 

carinho aos pequenos. A falta que quando menina sentiu dessas manifestações de afeto fica 

reclamada nesse silêncio e nessa necessidade de justificativa. 

Ela perdeu a mãe cedo, então ela ficou cuidando dos irmãozinhos também. 
E... Ela foi uma mãe assim mesmo muito... Gosto muito dela. Trabalhou 
muito, sabe... Muito, muito mesmo... Muito serviço. Uma mulher que eu 
acho assim nota 10, nota 20 pra ela. Porque se foi mãe, foi tudo. Muito 
trabalhadora mesmo. Eu vejo a luta dela hoje, eu tenho isso na minha mente: 
Ela trabalhando, cozinhando pra muita gente. Nós éramos criados assim não 
com muito assim... Não era largado, porque onde a gente fica, não tinha 
tempo, nem ela não pegava a gente, porque ela não tinha tempo. Ela falava 
que a gente foi criado assim em esteira: deixava lá na esteira, deitado, 
enquanto isso ela estava fazendo outras coisa, ter muito tempo pra gente... 
ela não teve não, sabe? Dava conta de tudo, mas assim... Não é assim muito 
no colo. Fomos criados muito no colo não...  

A prática religiosa era católica. A igreja, distante, e para lá se dirigia a família em dias 

de missa esporadicamente. 

Fomos criados na igreja católica. Fiz primeira comunhão na igreja lá da roça. 
Uma vez por mês o padre ia na igreja e nós íamos todos, mamãe saía, 
tomávamos o nosso banhozinho, todo mundo, e íamos para igreja. Estudava 
o catecismo. Tinha uns 10, 11 anos. Acho que nem isso... 8, 9 anos. Era mais 
ou menos essa idade.  

A figura da benzedeira reaparece nessa narrativa, mas aqui, além da proteção 

espiritual, cabe a ela também a orientação nos cuidados com a saúde e alimentação, além da 

utilização de ervas medicinais. 

Mãe levava a gente pra benzer. Usamos até aquele patuazinho, aquele 
cordão. Aquilo servia pra tudo. Qualquer males do corpo e da alma, né? Nós 
usávamos aquilo. Nós usamos, todos nós usamos aquilo. Médico mesmo, 
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nada. Era mais a benzedeira. Ela que receitava o chá pra gente. Receitava 
chá, tomávamos chá. Eu tinha prisão de ventre, até que ela, eu lembro até 
hoje, ela falou pra eu comer taioba. Que taioba soltava o intestino. E remédio 
de verme também, tudo. Era assim uma só não, benzedeira. Tinha um 
homem que também benzia as crianças e os adultos também. Meditávamos. 
Mamãe, uma pessoa de muita fé, e passou pra gente essa, essa fé que a gente 
é curado e... era curado mesmo! Que saúde tínhamos. Não era pessoa sem 
saúde não. Mas tínhamos esses probleminhas que todo mundo tem. E aí 
tomava os remédio do mato. 

As festas na casa do avô possibilitavam o encontro com primos e as brincadeiras em 

grupos maiores. 

As festa que eu me lembro era sempre meu avô. Nós íamos sempre a pé pra 
lá. Era assim uns 10km. Nós andávamos 10km pra ir pra essa festa. Tinha 
baile, forró naquela época, e... na casa dele mesmo. Nós íamos pra lá, visitar 
o pai do meu pai. Íamos lá, passear na casa dele. Gostávamos muito de 
passear lá na casa dele. E lá encontrava os primos. Brincávamos de roda, de 
passar anel, juntava, então... Tinha os vizinhos, vinham os vizinhos. Lá 
também fazia aquela roda enorme e dava aquela brincadeira maravilhosa: 
Samba-lelê... Fui na Bahia buscar meu chapéu... Fui no Tororó... Passar 
Anel. Eu gostava muito daquela assim: “Passa, passa três vezes e o último 
ficará. Mamãe ou Papai?” Eu, inclusive, brinco aqui com eles. “Ó, mamãe, 
ó, papai, deixa eu passar, camisinha ...” como é que é? Até esqueci agora... 
Não vem na minha cabeça... “Ó, mamãe, deixa eu passar, carregados de 
filhinhos para eu criar, pirupá, pirupá, passa, passa três vezes e o último 
ficará.” Aí a gente fazia aquela casinha assim e escolhia: pêra, uva ou maçã? 
Que fosse uva ficava atrás de um e que fosse pêra, ficava atrás do outro. Da 
casinha que fizemos. Que põe os dois assim... Sabe como é?... 

As noites de luar eram especiais na roça. Eram momentos de narrativa em que a 

família se reunia no terreiro observando o céu e contando histórias.  

Nós sentávamos no terreiro que tinha na frente da casa, que tinha um 
terreirão de pedra, aí meu pai tinha uma sanfona e nós ouvindo. Ele não 
sabia tocar acordeom, mas ele pegava aquela sanfona e nós ficávamos muito 
alegres por ele estar ali com aquela sanfona e tocando algumas coisas que ele 
sabia. Conversava, contava casos, nós sentados assim na frente deles, ele 
contava muitos casos pra gente, ali. Ficávamos ouvindo, ficávamos ouvindo, 
né? Curtindo a noite, aquela noite. Ele mostrava também muito pra gente as 
estrelas: – Olha as Cinco Marias, o Cruzeiro, olha aquela estrela lá... Tá 
vendo? A Galinha de Pintinho? Tinha uma “Galinha de Pintinho” [ri] Vamos 
observar a Galinha de Pintinho. E nós ficávamos olhando o céu que era a 
coisa mais linda naquela época na roça, que não tinha luz... Até hoje, se a 
gente quiser... muito bonito. Ele ficava falando das estrelas, das Três 
Marias... falava... não lembro assim... Nós observávamos. 
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Maria das Graças 

Maria das Graças tem 43 anos. É casada e tem filhos. Leciona em uma creche 

filantrópica. Crescendo no distrito-sede do município, ela freqüentou as classes para crianças 

menores de seis anos. 

Fiquei até um ano. Na minha época ainda não tinha nada disso, né? Primeiro 
e segundo período... Era o pré-escolar, mas era um ano só. E a minha 
professora, ela era maravilhosa, até hoje ela me conhece, passa por mim e 
me cumprimenta. Essas atividades que hoje a gente fala assim, isso foi em 
1967, que a gente fala assim: É novidade trabalhar com sucata. Ela tinha a 
bandinha dela. E a coisa que deixava a sala toda em polvorosa quando ela 
pegava aquela caixinha e trazia aqueles pedaços de coco, né, era pauzinho, 
ferrinho pra bater, olha, era maravilhoso, e as minhas outras professoras da 
primeira série também me lembro muito. 

A passagem da pré-escola ao período escolar deixa lapsos na memória. Silêncios 

cheios de significado 

Da terceira e quarta série eu quase não recordo, nem mesmo assim..., da 
terceira eu ainda lembro, mas da quarta série eu nem lembro da minha 
professora. Não me marcou em nada. Eu acho que foi o período que eu 
menos aprendi na minha vida, não me lembro nada daquilo. Nada! Nada! 
Lembro atrás e ali eu não lembro. Mas era bom, eu estudei do pré até a 
quarta série, estudei na mesma escola pública. 

Os rituais da escola, tão próprios, causavam admiração: 

Adorava a diretora, porque ela chegava e dava um grito, e todo mundo ficava 
quieto, eu achava aquilo a coisa mais linda do mundo; que eram duas. Uma 
era muito calma, falava muito baixinho e ninguém respeitava. Então, era 
aquela bagunça na hora do recreio. Já a outra, chegava ali na frente: – 
Silêncio! E todo mundo fazia aquele silêncio. Gente, eu achava aquela 
mulher maravilhosa! Por ela gritar daquele jeito e todo mundo respeitar. Eu 
gostei muito dela. 

Há silêncio sobre o cotidiano da sala de aula, mas a escola como lugar de encontro 

com amigos e espaço de socialização é lembrada: 

Foi uma fase boa, fazíamos piquenique todo final de ano, e no colégio ainda 
não tinha assim... merenda, arroz essas coisas. Era um leitinho, parecia que 
era meio misturadinho com fubá e eu tomava todo dia, mas no final do ano 
eles faziam uma macarronada, era macarrão e massa de tomate, mas era um 
show. E tinha um queijinho ralado e era muito gostosa e eu nunca me 
esqueci dessa macarronada de final de ano. Muito boa mesmo. 
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Além de lugar de encontro, a escola é também o lugar de brincar: 

Assim, tinha um parquinho no colégio que eu estudava, o parque era até 
grande, tinha aquela gangorra grandona, cabia muitas crianças, escorregador, 
balanço. Muito boa. Muito espaço, espaçosa mesmo, e hoje tá melhor ainda. 
Espaçosa mesmo. Gostei de ter passado os meus primeiros anos lá. Gostei 
muito. 

As tarefas escolares são mencionadas no contexto da família, a partir da lembrança do 

apoio dos pais aos deveres de casa. 

Eu aprendi, olha, a pintar com a minha mãe, colorir as coisinhas que eu 
trazia do colégio pra casa, ela quem me ensinou aquela técnica de raspar o 
lápis, ela só fez até a segunda série; ela é de 1917, meu pai é de 1915; ela 
que me ensinou aquela técnica de raspar e pintar com o algodãozinho e 
depois contornar... Contornar pra realçar mais... Ela que estudava verbo 
comigo, tabuada. Agora eu consigo olhar e pensar assim: gente, como ela 
conseguiu aprender tanta coisa num período tão curto, né? Que ela só fez a 
primeira e a segunda série. [...] Meu pai muito calmo, tranqüilo, também não 
consigo explicar, ele era inteligentíssimo; ele dava aula de geografia pra 
mim, eu no segundo ano ginasial, ele que estudava comigo. Me fazia 
entender as coisas que o meu professor não me conseguia fazer entender, 
parecia que ele tinha um mapa, assim, “múndi” na cabeça, ele chegou até 
estudar com meu filho, ensinar geografia pro meu filho. Maravilhoso! 

Embora a colocação de limites fosse rígida, a relação com a mãe aparece como fonte 

de identificação e afeto. A estrutura familiar cercava a caçula de mimos e cuidados. 

A minha mãe era a pessoa mais maravilhosa que eu já conheci na minha 
vida. Agitadíssima! Eu puxei muito a ela, ela é muito agitada. Brigava muito 
com a gente. O que ela tivesse na mão ela tampava em cima se você não 
agradasse. Mas ela se desdobrava nos zelos, sabe? Muito atenciosa, ela não 
era aquela pessoa que sentava, conversava e te informava, mas o que ela 
podia ela te ajudava. Quando eu nasci, minha mãe tinha 42 anos. Eu era filha 
e neta, né? Eu sou a caçula da minha casa, minha irmã tinha 18, meu irmão 
17, eu com 8, e todo mundo me dengou muito, me mimou muito; a minha 
irmã, ela faleceu há dois anos e eu me emociono até em falar; ela era assim 
tipo uma mãe pra mim, ela já trabalhava quando eu tava assim... com uns 
sete anos. Ela já lecionava, e ela me dava muitos brinquedos. 

A figura paterna também é fonte de carinhos e atenção. O pai aparece como modelo de 

educação e trabalho. Seu envolvimento nas tarefas escolares supera a sua pouca escolaridade. 

A vida em família é simples, mas farta. 
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Nunca se ouviu ele elevar a voz dentro de casa um minuto. Sempre baixinho, 
com muita educação. Imenso! Enorme! Negão! Mas ele muito bonito. 
Lindo! Um negão dos olhos azuis, lindo, lindo. Meu irmão tem os olhos 
iguais aos dele. E ótimo trabalhador, nunca deixou faltar nada pra gente, era 
muita fartura. Porque uma parte do quintal ele plantava de tudo. Ali tinha 
abóbora, mandioca, era milho, tinha a parte da horta de folhagem, muita 
galinha, porco, cabrito, pato, muito ovos. Então era uma fartura imensa. 
Minha mãe... – família dela, sabe? – cozinha muito bem, ela fazia até rosca 
de vento, ela fazia em casa pra gente, fazia tachadas de goiabada, distribuía 
pra vizinhança, sabe, ela era assim, muito farta e não era egoísta, tudo ela 
distribuía, partia e repartia. Então era muito bom. Nossa Senhora! Sinto 
muita saudade da minha infância, falo para os meus filhos, que tadinho 
deles, eles não tiveram a terça parte do que eu tive na minha infância. Muito 
bom mesmo. 

A presença do brinquedo industrializado é pequena, mas a brincadeira nos grupos de 

crianças é constante e lança mão dos suportes disponíveis no ambiente, da cooperação e 

supervisão dos adultos. A brincadeira ia até o final do dia, seguida de banho e sono. 

Então eu tinha muitas amigas, mas ninguém tinha brinquedos; a minha casa 
sempre vivia cheia de meninas e nós brincávamos muito mesmo. O quintal 
da minha casa é imenso; até hoje eu moro nessa casa. Então nós íamos pra lá 
pro quintal, a minha mãe sempre presente, ela nunca deixou a gente brincar 
muito tempo sem ela fiscalizar, e nós fazíamos cozinhadinho, cada um 
levava um pouquinho de arroz, um pouquinho de fubá, a gente fazia assim... 
de tijolo uma trempe e cozinhávamos mesmo, fazia comida mesmo, isso já 
devia ter uns oito a nove anos, fazia comida e depois todo mundo comia 
daquela comida. Cheia de fumaça, o arroz meio cru, mas comia e tava uma 
maravilha. Vestíamos roupa da mãe, sabe? A nossa infância... a minha 
infância foi muito boa, muito mesmo. Adorava! Brinquei muito, muito... Na 
rua, à noite, elas sentavam pra conversar, e era assim umas 15 pessoas, 
meninos e meninas, e nós brincávamos de queimada, peteca, pular corda. As 
lâmpada eram assim fraquinhas, a rua de terra, então na hora de dormir: –
Não pode deitar assim suja, tem que tomar banho. Eu tomava banho pra 
poder dormir, ela sempre foi muito caprichosa. 

A brincadeira, no entanto convivia com as obrigações. A importância do trabalho era 

um valor aprendido em família. Por vezes, o trabalho e a brincadeira se mesclavam. A água de 

beber tinha origem em uma das fontes hidrominerais. Era Maria das Graças que tinha a tarefa 

de buscá-la. 

Eu sofria muito, assim... porque eu carregava água. Não é sofrer, ela [a mãe] 
me ensinou a trabalhar. Eu carregava água, eu tinha a minha obrigação, era 
essa. Eu chegava do colégio, tinha uma vizinha, eu ia com ela, eu buscava 
dois garrafõezinhos de água por viagem, que era assim cinco, seis viagens 
pra encher a talha. E arrumava a casa. Não era admitido se meu pai chegasse 
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pra almoçar e a casa estivesse desarrumada, tinha que estar limpinha. Isso 
ela cobrava sempre. Chegou do colégio, tinha o lugar certinho pra guardar o 
uniforme, nada jogado pela casa. E hoje eu faço isso com os meus, nada 
jogado, mas eles não me obedecem como eu obedecia minha mãe. Eu era 
mais obediente. E essa exigência... Mas também, a minha casa de vermelhão, 
então encerava, e a gente... às vezes as meninas iam lá pra casa, e pra eu dar 
brilho no chão a gente brincava, sentava uma no pano e a outra puxava pra lá 
e pra cá, e aquele chão ficava maravilhoso, brilhava do jeito que ela gostava, 
pra gente poder ir brincar, fazer as nossas brincadeiras era assim. 

A tradição religiosa era católica. A participação na comunidade era grande, de forma 

que todos se sentiam responsáveis pela conservação e manutenção dos templos. 

A minha mãe era católica. Eles ajudaram na fundação de uma capela que 
tem na minha rua. A minha tia era responsável por essa capela. Eles saíam 
pedindo mesmo, e ergueram a capela. Agora, cinco anos atrás, nós até 
ajudamos e colaboramos pra reforma da capela, mas aí o pessoal da igreja já 
colabora mais. Católicos seguidores mesmo.Eu rezava, rezava mesmo. 
Lembro ainda dos hinos antigos que minha tia cantava na novena, fazia 
assim muita novena, eu achava um pouquinho enjoado as novenas, que é 
grandona, mas eu lembro, lembro delas ali. Elas iam nas casas umas das 
outras rezar terço, né?, tirar o terço, e levavam os filhos. E não tinha o direito 
de ficar papeando, batendo papo, fazer bagunça, não. Um olhar, você tava ali 
rezando toda a Ave-Maria junto com elas. Era pra isso que você saía de casa. 
Era esse o objetivo e tinha que cumprir. E eu participava mesmo. 

Depois do terço, a obrigação religiosa transforma-se em encontro social, tanto para as 

crianças, como para os adultos. 

Brincávamos ali na frente enquanto elas conversavam um pouco, sempre 
tinha alguma coisa pra comer, elas levavam, cada uma levava um... levava 
alguma coisa: pastel, quibe, bolo... Era... Tinha um chocolatezinho se tivesse 
no inverno. E eu ia todo domingo à missa, eu e minhas primas, todo 
domingo, participava mesmo, era ativa, atuante, até bem mais que hoje, bem 
mesmo. 

Maria do Socorro 

Maria do Socorro nasceu e cresceu no distrito-sede. Tem 36 anos, é casada e tem 

filhos. Leciona há 15 anos na educação infantil. Filha de uma professora de crianças menores 

de seis anos, viveu em um ambiente em que as atividades lúdicas e a escola sempre estiveram 

presentes. A mãe e a professora se fundiam por vezes. 
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Eu fui uma criança que brinquei muito, minha mãe era professora de 
educação infantil, não tinha como não brincar, e eu sempre participei das 
festinhas lá no colégio dela. Então eu cresci vendo a minha mãe contar 
estorinha de fantoche, né, fantoche de mão, minha mãe fazia aquelas 
palhaçadas que ela fazia lá, ficava agarrada nas coisas... e eu fui novinha...  

Cursou vários períodos na educação infantil e partilhou dos limites tênues entre a casa 

e a escola. 

Fiz educação infantil, graças a Deus, eu fiz educação infantil. Eu pude passar 
por todos os períodos; primeiro, segundo, terceiro, eu fiz todos os períodos 
de educação infantil, professoras ótimas, que na época tudo era amigo, né, 
interior tudo é amigo, né, amigo da mãe, aí encontro com a tia em casa 
também, encontro com a tia... vai brincar na casa da tia também que tem 
filhinho que é amiga da aluna.  

As brincadeiras eram em grupo. Da brincadeira de casinha entre as crianças de menor 

idade até os jogos de território, quando já maiores, o grupo dava o tom da atividade lúdica. 

Meninos e meninas participavam juntos nas mesmas atividades. 

Então eu brincava de comidinha, fazer comidinha, e sempre brinquei muito 
com amigas, nunca gostei de brincar assim... nunca fui de brincar sozinha, 
solitária não. Brincava de “batatinha frita”, essas brincadeiras assim, é... 
quantos passos, nem me lembro mais, – mamãe, quantos passos? Passo de 
tesoura, passo de formiguinha; brincava de amarelinha, eu adorava ver os 
meninos brincando de bulica. Como é que é? Bolinha de gude, eu adorava, 
então de vez em quando pegava um amigo meu pra poder brincar, também 
brincava com menino, mas eu não sei se os meus amigos eram assim... Não é 
que eles eram assim... Como é que eu vou dizer? Eles brincavam no meio 
das meninas, sabe como? Não que fossem afeminados, nada disso. Hoje uns 
tão casados, não tem nada a ver, mas eles brincavam com meninas. Não é 
hoje em dia que é mico, né?, esse negócio de pagar mico brincar com 
menina; mas eles brincavam com as meninas, e não era tão pequena, e a 
gente brincava muito, tanto é que eu tenho amigos de infância, homens. E 
quando eu fui ficando um pouquinho maior, eu brincava muito de queimada, 
muito de pique-bandeirinha, eu adorava correr. 

Mas ainda assim há lugar para o jogo solitário. A brincadeira entre as bonecas serve de 

cenário ao estudo dos conteúdos escolares, em que a menina assume o lugar de professora. 

Então eu gostava muito de dar aula; então, esse momento meu era muito 
solitário, eu só estudava é, assim... simulando uma sala de aula. Bem 
tradicional, sabe? Só eu falava, só eu falava. Pras minha bonecas, pro 
imaginário, mas eu dava aula. Então eu estudava dando aula, eu ia pro 
quadro, perdia tempo no quadro, eu passava atividades no quadro pra eu 
mesma responder, mas aí eu fazia perguntas pra turma, que era o meu 
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imaginário; porque aí eu já não brincava de escolinha com amiguinhas, era 
muito difícil, muito difícil, a não ser quando nós íamos realmente estudar 
juntas, mas na hora de brincar de estudar eu brincava normalmente sozinha.  

Maria do Socorro vê nessa atividade um prenúncio de sua vida como professora. Ela 

acredita que começou sua vida de professora lecionando para as bonecas. 

Então, eu acho que esse negócio de professor já é um carma na minha vida 
desde a minha bela infância, porque eu pensava que eu fosse ser veterinária 
ou pediatra, era o meu sonho, e no entanto fui ser professora. Mas aí depois 
de adulta que eu fui cair na real que eu já era professora desde pequenininha, 
porque eu já brincava, e era muito... era o meu imaginário, eram os meus 
alunos, eu lá no quadro falando, explicava, batia na mesa: – Entenderam? 
Então eu vou repetir. Sabe, assim? Eu brincava muito de dar aulinha.  

A família é percebida como pano de fundo de uma infância tranqüila. As palavras 

‘normal’ e ‘natural’ se sucedem muitas vezes ao longo do depoimento. Mas elas calam o 

desejo de irmãos contemporâneos com quem dividir experiências. 

Tenho uma família muito normal, graças a Deus, uma família bem 
estruturada, um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa. Não tinha muitos 
irmãos, eu só tinha uma irmã mais velha, dez anos mais velha do que eu. Na 
infância era uma diferença muito grande. Então o que eu tenho a dizer é que 
a minha infância, acho que foi muito... Graça a Deus muito normal, muito 
mesmo natural. 

Em ambiente de tamanha naturalidade, a descoberta das diferenças sexuais, no 

entanto, foi vivida com susto e culpa. O jogo sexual de crianças que se observam percebendo 

semelhanças e diferenças, uma curiosidade que é parte do desenvolvimento infantil e é tão 

própria das crianças pequenas, foi vivida como um pecado. Maria do Socorro alerta sobre as 

dificuldades de pais e professores em lidar com questões do desenvolvimento da sexualidade. 

Tem uma coisa que aconteceu comigo quando eu era pequenininha, que eu 
nunca contei isso pra ninguém. Uma coisa que me assustou tanto na época, 
mas que hoje em dia eu entendo tanto, que foi a descoberta do... do sexo, 
né?, não do sexo do ato, mas dos órgãos. Que nós, eu e umas amiguinhas 
ficamos, assim, tiramos calcinha pra olhar assim. Olha, na época eu fiquei 
assim tão assustada, eu achei que tivesse fazendo, cometendo assim um ato... 
Meu Deus! Eu nunca contei isso pra ninguém, que eu achei que tava 
cometendo um delito, um negócio, uma coisa tão errada, que na época nem 
pensava nessa palavra, pensei que tivesse cometido um pecado mortal, uma 
coisa assim, nossa, como aquilo me assustou. E um tabu que eu carreguei 
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pela minha vida inteira, e que infelizmente hoje muitos professores 
carregam, muitos pais carregam, e eu acredito que eu ainda, se eu pegar um 
aluno meu, né?, mesmo sabendo que faz parte do desenvolvimento da 
criança, talvez eu ainda fique um pouco constrangida. Mas que bobagem, 
né? Eu carreguei isso tanto tempo e é uma coisa tão natural, da vida, né? E 
no entanto eu achei aquilo, meu Deus, o cúmulo do absurdo. Saber lidar com 
isso é muito difícil, muito difícil, mas que a gente tem que quebrar esse tabu, 
perder esse medo e aprender. A gente tem que aprender sim, pra quebrar esse 
tabu, porque faz parte. 

Maria do Amparo 

Maria do Amparo tem 21 anos, é solteira e não tem filhos. Há quatro trabalha com a 

educação infantil. Ingressou na escola aos cinco anos, diretamente na classe de alfabetização. 

Seu depoimento é muito expressivo no que diz respeito à inserção da criança na escola. 

Quando eu entrei na escola, eu era a filha mais nova e a minha mãe 
engravidou, teve uma menininha depois de mim e eu tinha muito ciúme da 
minha mãe com a menininha. Então, eu não queria estudar. Eu pensava que a 
minha mãe tinha que ficar comigo. Então, eu fazia a minha mãe ficar o 
tempo todo na porta da minha sala, a minha professora tinha que deixar a 
porta aberta pra mim poder estudar. A professora não consentia nisso. Ela 
era muito brava, brigava comigo. Teve uma determinada ocasião, isso numa 
escola particular, ela pegou o meu rosto e bateu o meu rosto no quadro 
porque eu estava chorando muito, sem parar, porque ela fechou a porta e eu 
queria ver onde estava minha mãe. Eu tinha cinco anos. Eu iniciei na classe 
de alfabetização com cinco anos. Eu não fiz pré-escola. Eu fui direto para a 
classe de alfabetização. Por isso eu acho necessária a educação infantil, 
porque a criança já vai se acostumando à escola e quando chega na classe de 
alfabetização já está preparada mesmo para o início da vida escolar dela que 
vai ser longa. 

A figura de uma nova professora anuncia outras possibilidades na relação com a 

escola. 

Lembro também do meu contato com a segunda professora, que foi 
maravilhoso. A minha segunda professora era maravilhosa, me compreendia 
em todos os pontos, sabia que eu estava vindo de uma família que estava 
com um bebê recém-nascido, então ela passou a me entender melhor. Ela 
sentava comigo, ela conversava comigo, era diferente da outra professora 
que agia de modo rude, grossa. Eu tenho muitas recordações maravilhosas da 
minha infância, muitas mesmo! 

Crescendo em uma casa no distrito-sede, os espaços de brincar são cada vez mais 

presentes no espaço interno da casa. O adulto surge dando suporte à brincadeira e propiciando 

tempo e espaço para que ela ocorra. 
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Meu pai me deu uma casinha de boneca. Ele montou uma casinha de boneca 
no porão da minha casa. Aquilo era um sonho pra mim, eu brincava naquela 
casinha o dia inteiro! Principalmente nas férias. Eu levava amiguinhas para 
brincar comigo, fazia cafezinho, brincava de comidinha, foi maravilhoso! A 
minha mãe dava cafezinho, a gente colocava num jarrinho. Na época, tinha 
um jarrinho, as xícaras e os pires e nós brincávamos, distribuíamos 
cafezinho, a minha mãe participava das brincadeiras, era maravilhoso! Ela 
sentava junto com a gente, ela brincava, ela entrava na casinha, que cabia... 

A mãe disponibilizava seus pertences para o jogo infantil: roupas, sapatos 

maquilagem, tudo dava suporte ao jogo de faz-de-conta: 

Colocava os sapatos de salto dela. Ainda mais que os sapatos de salto da 
minha mãe eram todos coloridos. Se ela usava uma roupa rosa, ela tinha 
sapato de salto rosa. Se ela usava uma roupa azul, ela tinha um sapato de 
salto azul. Ela sempre deixava a sapateira dela aberta, livre. Então a gente 
colocava os saltos dela, se maquiava toda, vestia a roupa dela e saía. E a 
minha mãe nunca ligou. Minha mãe sempre incentivou a gente a isso 
mesmo: aproveitar bastante a infância da gente, que é uma coisa que não 
volta jamais. Só deixa marcas e lembranças. 

Além de oferecer condições para a brincadeira, a mãe também assumia o papel de 

transmissora das brincadeiras, ensinando brinquedos cantados e jogos com os quais brincara 

quando menina. O grupo, exclusivamente feminino, reunia meninas da família e 

proximidades. 

Ela brincava de roda com a gente: ciranda, cirandinha. Como se fosse uma 
de nós. E ensinava a gente a brincar. Trazia coisas da infância dela, 
provavelmente: Pique-bandeirinha ela ensinava pra gente... pique-pega, roda, 
fazia comidinha, também como que a gente devia se comportar, colocava o 
fogãozinho, a panelinha. Ela dava comidinha pra gente: arrozinho, 
feijãozinho, fubá. Era uma graça! Tudo na casinha de boneca. Eu tinha todas 
as coisas na casinha de boneca. Tinha sofazinho, cadeirinha, mesinha. Era 
muito bom, maravilhoso. Maravilhoso mesmo! Inesquecível Nós éramos 
duas, até que a irmã mais nova nasceu. Tinha minhas primas, minhas 
vizinhas que estavam sempre na minha casa brincando comigo e com a 
minha irmã. A gente sempre se deu muito bem. Geralmente, só meninas. 
Eram umas sete meninas. Brincávamos umas brincadeiras em geral. Mas o 
que eu mais me lembro foi a casinha de boneca, cirandas, roda, brincadeira 
de roda. Ah, e elástico também. Gostávamos de pular elástico. Era 
maravilhoso pularmos elástico! 

A escola também era um espaço de brincar. Com momentos certos e horários medidos, 

mas nem por isso menos divertido. O espaço amplo da escola complementa a brincadeira do 

espaço doméstico. 
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Brincar dentro da escola era maravilhoso, mas tinha a hora certa, como 
sempre existe até hoje em dia. Então, nas aulas de Educação Física a gente 
procurava brincar ao máximo. Nós tínhamos um campo gramado, 
maravilhoso, muito amplo. Então o nosso professor sempre deixava assim 
uma hora livre. Tinha a hora da aula dele e determinado momento da 
Educação Física era livre pra gente brincar do que a gente desejava. Muitas 
vezes eu brincava de andar de bicicleta, pulando obstáculos. Descia escadas 
de bicicleta. Descia rampas altas de bicicleta. Pulava corda e o elástico, que 
era maravilhoso. Botávamos, fazíamos assim uma fila de meninas para pular 
elástico. Então eram três etapas. A primeira etapa era o elástico no tornozelo, 
o segundo momento era o elástico no joelho e o terceiro momento era o 
elástico na cintura, era alto à beça. Eu sempre consegui pular! Eu nunca fui 
de alta estatura mas eu conseguia pular. De tanto se acostumar com a 
brincadeira, com a rotina de pular elástico.  

A brincadeira com os meninos acontecia na escola durante as aulas de Educação 

Física. Eram piques: pique-pega, pique-esconde, pique-colar-três-vezes, pique-fruta. Mas era 

a casa da avó que reunia a confraternização de primos e primas. 

Juntava primas de fora, primos de fora, da própria cidade, juntava todos. A 
minha avó fazia bolo, pipoca, fandangos, tinha que ter Coca-Cola e a gente 
fazia uma reuniãozinha. A minha avó, às vezes, colocava desenhos, passava 
pra gente ver; era um lugar que foi bem marcante também. Meu pai adorava 
ficar na casa da minha avó. Então, a gente aproveitava a presença dele, ele 
era uma criança também, em pessoa, e aí ele ficava junto com a gente. Fazia 
bagunça, jogava pipoca pra cima pra cair dentro da boca, era muito legal. 

A vida religiosa, de confissão protestante, esteve presente desde sempre. 

Tenho até hoje os mesmos rituais. Todas as terças, quintas e domingos de ir 
à igreja, de assistir reuniões bíblicas, eu sempre tive o meu material 
religioso, que a minha mãe achava muito importante mesmo eu sem saber 
ler, ter o material religioso ali, pra ficar com ele na mão durante as palestras. 
Minha mãe ensinava cânticos também e eu aprendia todos eles com muita 
facilidade, adorava cantar. Eu me lembro desse: “Deus prometeu um paraíso/ 
mil anos Cristo vai reinar/ A dor, a morte e o pranto / são coisas que irão 
passar/ A Terra assim um belo lar/ então por fim, vai se tornar. / Podemos 
crer, Deus é veraz / Jesus trará sublime paz.” Só que na época o mais 
engraçado é que eu não sabia falar direito, então eu me lembro até dos erros. 
E eu lembro desse cântico, principalmente esse que foi marcante pra mim 
porque foi o primeiro que a minha mãe me ensinou. 

Maria da Encarnação 

Maria da Encarnação tem 22 anos, é casada e tem um bebê. Mora e cresceu no distrito-

sede. Ao se lembrar da infância, a brincadeira e a rua são as principais imagens. 
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Olha, eu não lembro a idade assim, mas eu lembro que eu brincava muito! 
De bandeirinha, de pique-esconde, a minha rua era muito boa. Tinha uma... 
era muito boa. Era um bando; então, a gente brincava de sete-e-meio, era 
pique-esconde, era bandeirinha, era queimada. 

Algumas das brincadeiras de infância se preservaram na vida adulta como hobbies. A 

brincadeira de boneca e a posterior atividade de confecção de bonecas de papel marcam esse 

aspecto. 

Brincar de boneca foi até os 13, 14 anos. Eu namorando e brincando de 
boneca. Até hoje eu faço boneca de papel, roupinha das bonecas, eu faço 
modelitos. Teve um final de ano que eu fiz mais: Fiz homem, fiz mulher, fiz 
aqueles modelitos todos, fiz altos sapatos, sandálias de plataforma, gente! Tá 
lá, intacto, só esperando a minha filha crescer pra eu brincar com ela. 

Na infância, os espaços eram compartilhados. Embora no mesmo quarto, cada irmã 

tinha sua própria cama e seus pertences. 

O meu quarto era junto com minha irmã. Aí depois de oito anos nasceu a 
minha outra irmã. Mas eu nunca tive um quarto só meu. Tive só depois de 
velha, que aí a minha irmã mais velha foi estudar fora e aí eu tive o meu e a 
minha irmã caçula teve o dela. Mas na infância sempre dividi. 

O vestuário e a alimentação eram fruto da escolha da mãe, sem grande participação 

das crianças. Mas os alimentos dos quais não gostavam podiam ser evitados. 

Eu vestia o que a minha mãe botava pra eu vestir. Que era o que tinha. Como 
eu brincava muito, esse negócio de pique-esconde, eu acho que era mais 
bermudinha, camiseta. [...] Hoje em dia é que eu como verdura. Eu comia 
arroz, feijão, bife, angu, também eu gostava de angu com feijão. Na minha 
infância era angu com feijão. Muito feijão e arroz. Não comia legumes. Não 
tinha jeito. Eles obrigavam, mas não tinha jeito. Só na hora que eu passei 
sufoco na gravidez é que aí eu passei a comer. Hoje em dia eu como. 

A participação de tias e madrinhas ajudava a formar hábitos alimentares diferenciados 

do padrão familiar. Penetra o cotidiano o fast food dos grandes centros urbanos. 

Suprema das delícias era o hambúrguer. Eu lembro que quando eu ia pra 
casa da minha madrinha, eles me levavam no trailer do Gaúcho que era na 
praça Pereira Lima. Aquilo pra mim, eu contava o dia, pra chegar domingo, 
pra ir pra casa da minha madrinha, que ela me levava com padrinho e me 
dava dois hamburguers! De dia eu ganhava a boneca de papel da banca, e de 
noite, acabava a missa, parava no trailer do Gaúcho e eu comia que até hoje 
minha boca enche d’água com essa história de lanche. Penso naquela 
maionese e pronto. 
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A vida religiosa era intensa. O fato de contar com a mãe em atividades de catequese na 

igreja a aproximava de atividades religiosas e sociais que aconteciam nesse espaço. Cantava 

no coral, nas missas e, bem novinha ainda, já era catequista. Conta, entre muitos risos, a falta 

de privilégios por ser filha da responsável pela catequese. 

Quando pequena, era a catequese. Então a gente tinha aquela aula que falava 
tudo sobre Jesus. Aí, eu sei que a gente brincava antes; aí, quando acabava, a 
gente brincava assim no pátio da igreja. A história do anjinho, eu nem 
lembrava... Como minha mãe era catequista, eu nunca... eu tinha aquela 
coisa, eu não era privilegiada, pelo contrário. Então eu queria coroar Nossa 
Senhora e nunca podia coroar. E era assim, quando chegava o dia da 
coroação, eu sempre era a mais feia. Minha mãe não tinha tempo de me 
arrumar. Era todo mundo com aquelas asas de penas e a minha asa era de 
papel higiênico... O vestido de todo mundo tinha aqueles fon-fon, o meu, 
não. Os fonfonzinhos o meu não tinha. O meu... acho que o meu nem tinha 
nada... era aquele reto. E era assim. Eu acho que uma vez só que eu coroei 
Nossa Senhora e mesmo assim ainda arranquei a coroa da mão da menina 
que coroou comigo. Eu arranquei a coroa. Aparece a foto assim a menina do 
meu lado e eu com a coroa assim. 

A lembrança da coroação de Nossa Senhora trouxe, junto, os hinos de louvor que eram 

cantados e Maria da Encarnação, ao cantá-los, emocionou-se: 

Salve, ó mimosa / flor de pureza/ és um encanto/ da natureza / O coração lhe 
ofertamos / e dá-lhe, ó Mãe de Deus, / E dá que os seus louvores/ possamos 
chegar lá no céu... 

As obrigações escolares eram condição para a brincadeira. A escola em si mesma é 

silenciada. É a rua que toma a maior parte da narrativa, as brincadeiras e os lugares especiais 

da rua, como, por exemplo, o balanço na árvore que, seguindo linguagem local, é chamado 

“balança”, e as travessuras com os vizinhos. 

Era assim: estudava e tinha as notas assim [...] mas não era uma excelente 
aluna, era uma aluna de 80, de 70 e pouco, chegava aos 90 e poucos, tinha 
uns 100 também, sabe? Era estudar e brincar. Brincava muito. Eu aproveitei 
muito, que eu brinquei muito. Chegava de noite era pique-esconde. De dia, 
era boneca. Final de semana, férias, então, era a Rua da Chácara de cima em 
baixo: era bandeirinha, era queimada, era muito boa. Tinha uma árvore que a 
gente amarrava corda e fazia uma balança. E essa balança a gente colocava 
uma tábua e ficava direto. A gente achava que a árvore era só nossa e 
ninguém podia balançar. A gente tinha muito de bater na porta dos outros e 
sair correndo. E tocar a campainha. Aí tem um vizinho da minha mãe que até 
faleceu, mas a esposa dele não conversa comigo até hoje. A esposa dele não 
conversa comigo até hoje porque o pessoal tocou a campainha. 
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Na família imperam as relações nucleares. O encontro com tios e primos é mais raro. 

Mas as recordações da avó são muito significativas. 

Tio e tia era assim mais distante, porque um tio era mais distante, a outra tia 
morava no Rio. A minha tia era jornalista, trabalhava em Furnas. Então, ela 
sempre viajava assim pra fora do Brasil. Então, toda vez que nós estávamos 
brincando na rua e passava um avião, eu parava e gritava: Hei! Olha a tia lá! 
Não podia passar um avião que achava que era minha tia que tinha passado. 
Então, e... a relação com meus pais era normal. Minha mãe trabalhava muito, 
meu pai também. À noite, meu pai ficava com a gente; ele chegava do 
serviço e muitas vezes a gente ia encontrar com ele no serviço e a gente 
ficava. Mas o que eu lembro mesmo da minha infância, o forte de minha 
infância, são essas brincadeiras. Agora, como era com meu pai e minha mãe 
eu acho que eles nem participavam. Minha avó, sim. Que a minha avó 
gostava muito. E a minha avó participava assim: a minha avó me dava 
muitos brinquedos. E ela gostava também: Ensinava musiquinha. É, 
músicas... Gostava de ficar perto da gente, brincando. 

3.3 Trabalho com a Infância 

Maria da Consolação 

Maria da Consolação é professora há 13 anos. Trabalhou durante muito tempo com 

crianças de primeira à quarta série. Nos últimos cinco anos, vem se dedicando à educação 

infantil, sempre na mesma escola. Seus alunos têm entre quatro e cinco anos. Sua opção pelas 

crianças está ligada à possibilidade de compreender e ser compreendida. Na confiança que ela 

deposita na sinceridade das crianças e na sua dificuldade de lidar com os adultos. 

Ah, eu gosto muito do que eu faço. Trabalhar com criança é bem melhor do 
que com maior. Porque criança é mais fácil de lidar, de entender. De 
entender as coisas que eles querem. Eles são sincero. Eles são mais sincero. 
Dizem o que pensam. [...] Eu, com criança, me sinto uma verdadeira criança, 
mas com adulto sou muito tímida, bastante tímida, com adulto. As crianças 
me ajudam também, bastante. A sentir feito igual a eles. 

Embora as crianças sejam ainda muito jovens para a alfabetização, a primeira 

atividade mencionada é a preparação para leitura e escrita. A ênfase dada é no prazer diante 

do desempenho das crianças. Estas aparecem como depositárias daquilo que o professor 

“passa” para elas e elas “pegam”. O conteúdo é referido sem nenhuma contextualização: são 

números, são letras, são signos sem significado. 
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Eu trabalho muito com... agora tô trabalhando muito com a leitura e com a 
escrita. É uma coisa que é boa que a gente vê a criança aprendendo. Cada dia 
que passa, elas aprende mais uma coisa, mais uma letrinha, mais um número, 
isso pra mim é muito satisfatório, saber que eu tô passando e eles tão 
pegando. 

A narrativa sugere que o conteúdo trabalhado é o mesmo tanto com as crianças de 

quatro, quanto com as de cinco anos. O que difere parece ser a cobrança de resposta a esse 

conteúdo ou ainda a quantidade de informações. 

Tô com os cinco e os de quatro. Eu tô com segundo e terceiro. Com as de 
quatro eu trabalho também, mas não tão... fundamentado quanto o terceiro. 
Com o terceiro é que eu vô mais... 

Além das atividades mais formais de leitura e escrita, são mencionadas outras 

atividades expressivas 

Pintura, colagem, desenho livre, reprodução de texto, isso os dois período, 
que eu conto história, depois eles vai e reproduz a mesma história. Vão 
falando e eu vou escrevendo no quadro. 

Espontaneamente, a professora dá um depoimento acerca da natureza de seu 

contentamento no trabalho docente. Aquele momento aparece para ela como um recorte nas 

preocupações do cotidiano. 

Me sinto muito feliz com eles, dentro de sala. Melhor hora pra mim é 
quando eu tô dentro de sala. De todas as horas. Porque dentro de sala não 
pensa em nada, né? Não tem problema, não tem nada. É só eles, preocupo só 
com eles. 

A brincadeira é organizada na parte externa, com a participação da professora, seja 

como observadora, ou mesmo envolvida no brinquedo. Ela demarca claramente a existência 

do jogo livre e dirigido. 

Ah, tem o parquinho aqui... A gente brinca muito de queimada, conta-cupia, 
bobo. É a brincadeira que a gente faz. Acho que a gente participando eles se 
sente importante também. Eles brincando e a professora no meio. Eu sempre 
participo quando eles estão brincando. Menos na hora do recreio. Na hora do 
recreio é deles. Depois na hora da recreação que eu entro com eles. O recreio 
é livre. É. Eu fico vigiando. Eles brincam de bola, de corrida do outro, brinca 
na balança no parquinho. Gostam mais de bola, né? 
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Quando questionada sobre o que falam as crianças, Maria da Consolação menciona a 

questão da violência e se queixa das famílias e da falta de integração entre o projeto educativo 

da família e o da escola. Outra coisa que aparece no discurso da professora é a origem da 

família: se da roça, se área urbanizada do distrito. Os da roça, reconhecidos como “mais 

quietinhos”, parecem mais dóceis frente à autoridade docente. 

As minhas crianças, a maioria traz coisas de violência. Tudo é bater, tudo é... 
É que vê os pais fazendo, que falam... Fala em bater, só fala 
“palavreado”.[palavrão] Teve até um que falou uma vez: – Não, tia, minha 
mãe fala isso... Meu pai faz isso... Então, pra mim, pra gente, é difícil, né? A 
escola ensina de um jeito... porque na escola ensina uma coisa, em casa 
aprende outra. Aí fica difícil as comunidade, a escola sem a família. [...] 
Algumas famílias, nem todas, que vêm aqui, que quer saber dos filhos como 
é que tá, como é que não tá, o comportamento. Mas a maioria não. Gostam 
muito de bater, de machucar. Muitos dizem: “vou pegar o facão”, “vou dar 
paulada”. Que um aluno meu diz que o pai dele fala isso. Se alguém brigar 
com ele, pega o facão. Aqui tem mais, bastante... roça mesmo. Tenho criança 
que mora na roça. Duas criança. Os que moram na roça são mais quietinho. 
Mais fácil mesmo de levar. Tem mais respeito pela gente do que o da cidade. 
O da roça é uma linguagem mais simples. E brincar, pra brincar a gente tem 
que ficar instigando... São meio tímido. 

Não há brinquedos ou outros materiais lúdico-pedagógicos. Ao pouco que existe é 

destinado o tempo que sobra depois que tudo foi feito: O período pouco antes da hora da 

saída. Não há também no uso do brinquedo nenhuma intenção adicional por parte do 

professor. 

Os brinquedo que tem aqui, que eu peço, que eu recolho e as mães têm em 
casa velho e eu peço pra trazer pra cá. É o brinquedo que eles brincam. Eu 
uso na hora da recreação, geralmente, 15 minutos antes de ir embora, 20 
minutos, eu deixo os brinquedos pra eles brincarem. 

Quando indagada sobre a relação que acredita existir entre a sua própria infância e seu 

trabalho na educação infantil, Maria da Consolação estabelece uma vinculação direta entre a 

sua condição de professora e a figura da mãe, professora unidocente em escola rural. Sente-se 

herdeira do legado materno. Só ela, dentre todas as irmãs. A imagem de infância a que associa 

seu trabalho não poderia ser mais romântica: a criança como emblema da verdade e inocência. 
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Eu acho que tem muito a mamãe. Que a mamãe me incentivou muito ser 
professora. Do jeito que era professora, como era boa. Eu espelhei muito a 
mamãe nisso. Eu segui. Lá em casa é a única, né? De todos. De nove 
mulheres, só eu. Eu acho que é uma forma de, não sei, eu falo de 
recompensa de ela ter feito o que fez. Criança significa tudo. Melhor parte da 
vida da gente é a infância. Criança é sinceridade. Criança não mente. É 
inocência. 

Maria das Dores 

Maria das Dores é professora há quatro anos. Antes, dedicava-se apenas à sua família 

e às atividades da casa. Seus alunos têm entre cinco e seis anos. Sua afirmação inicial é 

semelhante à manifestada por Maria da Consolação: Estar com as crianças a afasta dos 

problemas da vida cotidiana. A vida que transcorre fora da escola. 

Gosto muito de criança. Sempre gostei. Adoro lidar com eles. Eu tenho 
afinidade mesmo. Quando eu venho pra cá é assim: eu esqueço tudo que está 
lá fora. Aqui minha vida é outra. Eu não penso em nada que está lá fora. É só 
aqui dentro. Vivo muito feliz. Sem problema aqui. Não tenho um problema 
aqui dentro da escola. Nenhum. 

A rotina começa por uma oração. A escola é mantida por uma agremiação kardecista, 

mas professores e alunos professam as mais diferentes religiões. Da palavra enunciada na 

prece passa-se à palavra degustada na leitura que a professora faz da história. Dia-a-dia o 

enredo vai se desenrolando como em um folhetim. 

Eu chego na sala de aula, faço a rodinha, faço uma oração, todos os dias, não 
é eu que faço, eles mesmo, escolhe, se prontifica pra fazer uma oração. Coisa 
mais linda! Dali da rodinha eu faço leitura compartilhada. Tem um livro que 
eu leio todos os dias, interessante pra eles, que eles mesmos pedem assim pra 
ler. Tô lendo até um livro “As aventuras de Rafael”, cada dia eu leio um 
pedacinho e eles adoram essa leitura. Ali é combinado as atividades do dia; 
aí fazemos atividades, igual hoje, hoje tem hora da leitura, eu faço agenda no 
quadro que vamos dar durante a aula. E combinamos as brincadeiras. Tudo 
ali, o que a gente vai fazer.  

Em dias e horários agendados, as crianças têm acesso a uma área externa para 

atividades que impliquem grandes movimentos. E também outros, como tabuleiro, nos quais 

as crianças possam se distribuir. A professora participa selecionando os jogos e, às vezes, 

diretamente. 
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Nós vamos para área de lazer. Lá brincamos de roda. Os meninos gostam 
muito. De acordo com o gosto deles também. Os meninos gostam muito de 
futebol, timbradinha é o que eles jogam. Então, é a paixão deles. Outros, 
não. Então, eu levo também jogos lá pra cima. Jogos de montar, aí a escolha 
é deles, tem jogos de armar, jogos de construção, quebra-cabeça, aí a escolha 
é deles. Tem casinha, as meninas levam boneca, brincam de casinha... É 
livre, elas... Elas brincam de mamãe. A outra é filhinha. Assim. Monta o 
cantinho ali do armário, da boneca. Elas, aí uma menina diz assim: “Tia, 
olha aqui, eu acabei de dar de mamar pra ela!” Ai que legal! Aí, eu entro na 
delas: “– É mesmo?” Tudo eu tô olhando, assim... Eu jogo bola, eu jogo 
peteca. Eu viro criança. É muito bom.  

As brincadeiras de dramatização não são exclusivas das meninas. Os meninos recriam 

situações em que vêem os adultos. A professora narra as brincadeiras infantis, reproduzindo 

as falas e o jeito próprio com que falam as crianças. 

Até eles estavam outro dia brincando de: “Ah, isso aqui é meu bar. Tia, tô 
vendendo cerveja.” “Isso tudo, tia.” “Ah, é, cerveja? E o que mais tem nesse 
bar? Vocês têm dinheiro pra comprar?” Falou: “tem”... Aí, tinha uns 
meninos lá que iam lá comprar balinha, brincando no cantinho assim que 
eles montaram com as próprias... isso foi na sala, com as próprias 
cadeirinhas, assim. 

As atividades de escrita não são as preferidas. Mas as crianças mantêm cadernos e são 

convidadas a lidar com as questões matemáticas que permeiam o cotidiano. O trabalho 

acontece em torno de temas semanais. A professora menciona o uso da música como suporte 

para o desenvolvimento do conteúdo. 

Agora em matéria de atividade de escrita, eles, assim, não são muito 
interessados, não... Eu dou atividade escrita. Eles usam muito o quadro 
também. O giz. Gostam de escrever o nome e... na rodinha fala: – Quantos 
alunos tem hoje? Aí entra a matemática também. Cada um conta: “Ih, tia, 
hoje tem mais meninos do que meninas”... Sabe, isso tudo... Aí: – Quantas 
meninas são hoje? Aí fala: “São seis.” Então: – Quem quer ir lá no quadro 
escrever? Aí todo mundo quer: – Eu! Eu! Eu quero! Mas quem responder 
direitinho vai lá no quadro. Aí vão lá escrevem. Aí já estou dando, fazem o 
número 6. Aí, a idade... Trabalho muito matemática com eles. Aí, a atividade 
é aproveitada assim, do dia-a-dia deles a gente já trabalha muita coisa com 
eles. Essa semana o tema foi “higiene e alimentação”. Então, a gente fala da 
higiene... tudo... lavar as mãozinhas, escovar os dentes, roupinha limpinha, 
tudo a gente fala. Tem uma musiquinha. Trabalho muito com musiquinha, 
com texto, essas coisas assim. Trabalho muito. O caderninho deles é uma, 
assim... você pode pegar pra ver, vou te mostrar depois, tem muito texto, 
bonitinho... 
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O vínculo que Maria das Dores estabelece entre a sua ação docente e a infância que 

viveu passa pela experiência de cuidar do outro. Cuidar dos irmãos, cuidar dos filhos. Penso 

que há muito aí do seu desejo de ser cuidada. Ela, que como os irmãos, foi “criada em 

esteira”, sem tempo para colo e chamegos. 

A professora que eu sou hoje, eu acho que eu agradeço o que eu tive antes, 
né? Essa... essa relação de mãe e filha, de cuidar de criança, cuidar dos 
irmãos menores, né? De estar lidando com as crianças, né? Tem essa relação 
sim. Dessa continuidade. A minha continuidade com criança é a escola, hoje. 
Que os meus filhos já cresceram e eu sinto falta. Eu não posso ter mais 
filhos, né? Falei assim: a solução é trabalhar com criança. Vou continuar a 
minha carreira com... Carreira de mãe, né? Que ser professora não é ser só 
professora. Na escola de educação infantil você tem que ser mãe também. 
Você tem que tratar as crianças como se fossem seus filhos. Meus alunos são 
meus filhos. O que você faz com um filho, quando é pequeno, quando você é 
mãe, você faz por um aluno seu. É seu filho. É filho da gente. Eu considero! 
Quis mesmo é trabalhar na escola, professora, que eu me formei no 
magistério e tinha que cumprir essa... essa coisa tão linda que é ser 
professora. 

Maria das Graças 

Maria das Graças trabalha com o segundo e o primeiro período. Suas crianças têm três 

e quatro anos, as do primeiro período, e entre quatro e cinco, as do segundo. A rotina da 

rodinha marca o início do trabalho. A música entra como atividade de recepção, enquanto as 

crianças vão chegando, ou ainda para diminuir a agitação da chegada e prepará-los para a 

narrativa das “novidades”. Como no caso anterior, o trabalho também se dá por temas. Mas 

aqui a professora ressalta a relação entre estes e o cotidiano das crianças. O resultado lhe 

satisfaz. 

Eu sempre começo assim, com música. Às vezes, a gente canta um pouco, 
conta uma história, aí tem a hora da rodinha, que eles me contam o que 
fizeram ontem, né? Como que aconteceu, se aconteceu alguma coisa 
diferente, para poder entrar um pouquinho, né?, cada dia mais no mundo 
deles, pra gente ficar mais próximos. E a nossa atividade, a gente sempre 
trabalha aqui por temas, mas sempre procurando entrar com esse tema no 
dia-a-dia da criança, na realidade dele. E eu acho que é muito prazeroso, 
porque eles estão sempre bem, é claro que são levados, agitados, por ficarem 
até aqui mesmo o dia todo, né?, eles são bem agitados. A minha turma do 
segundo período é agitadíssima. Mas são ótimos. E a gente se desempenha 
bem, sai um trabalho com um resultado bom, bom mesmo. Excelente, não, 
porque excelente é demais, mas é bom o resultado. 
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Com o transcorrer da narrativa, Maria das Graças vai deixando mais claro como o 

trabalho acontece. Dividido por semanas, o tema se inicia com as informações trazidas pelo 

professor e culmina com uma apresentação das crianças em atividade dirigida: Declamação, 

música ou dramatização, por exemplo, definidas pelo professor. Curiosamente, a professora 

conecta essa informação à de que as crianças adoram participar pela conjunção adversativa 

“mas”. 

Eu tenho um planejamento. Eu pego daquele tema e começo sempre 
esclarecendo pra eles. Vamos supor, essa semana nós estamos trabalhando 
com estações do ano. Aí, na segunda-feira eu informo pra eles: – Essa 
semana nós vamos aprender um pouco mais sobre as estações do ano e 
informo que o verão é a temporada do calor e essas coisas assim. E cada um 
tem sempre alguma coisa para falar, sempre alguma coisa: – Tia, é mesmo. 
Ontem tava fazendo muito calor. O sol estava quente. Eu digo: – Pois é. Mas 
nós ainda não estamos no verão. Estamos terminando o inverno, entraremos 
na primavera, e assim vai se desenrolando. Quando tem uma atividade 
escrita é sempre assim, não exigindo muito aquele B-A-BÁ. Muito texto, eu 
leio muito texto, leio muito texto com eles para eles encontrarem alguma 
coisa ali dentro daquele tema e letras, recortes, figuras, tudo abrangendo o 
tema estações do ano, que na sexta feira que vem, tem também os ensaios 
porque sempre quando a gente trabalha um tempo... um período maior com 
um tema, a gente sempre faz uma culminanciazinha pra ver o resultado 
mesmo. Aí tem sempre uma dramatização, uma música. Essa, o segundo 
período, eles estão ensaiando uma poesia e o primeiro já é assim um 
jogralzinho. Mas eles adoram participar. 

O tempo é todo planejado. Há horário para tudo. A semana se sucede de forma 

previsível, planejada, a menos que se faça um imprevisto. Esse horário é definido pela 

orientadora pedagógica. 

Tem a bandinha também de sucata, que eles também vão apresentar um 
numerozinho cantando, e assim ensaia, e tem a hora da brincadeira, tem o 
horário da televisão. É tudo assim: toda a semana esquematizada. Pode 
acontecer um imprevisto, mas a gente tem sempre aquele horário a seguir, 
né? Porque seria muito desorganizado o dia todo sem a gente planejar tudo 
direitinho. Então a nossa orientadora pedagógica prepara um horário, entrega 
pra gente no princípio do ano e dentro das nossas atividades a gente inclui 
esse horário dela. De brincadeiras, de produção de texto das crianças, 
biblioteca. Não temos biblioteca, mas tem os livros e eles manuseiam os 
livros, as revistas,os jornais, recortes, essas coisas assim, panfletos.  
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Maria das Graças relaciona a alfabetização que viveu e o processo de aproximação 

com o universo da escrita que promove junto a seus alunos. Suas dificuldades atuais na 

produção textual, falada ou escrita, ela atribui aos processos mnemônicos com que foi 

ensinada e os recursos que usa hoje, que entende serem lúdicos. Lança mão de todos os 

recursos de escrita que estão no ambiente. A atividade de escrita é percebida como 

“crescimento”. 

Tudo a gente tenta trazer pra cá pra deixar eles bem juntinho mesmo com as 
letras, pra eles crescerem, né? Até porque... aí eu já vou falar do meu... 
Porque eu tenho muita dificuldade pra falar, pra escrever... Eu tenho. Porque 
na minha época não era assim que lidava. Era muito decorado. Era o “PA-
PE-PI-PO-PU, DA-DE-DI-DO-DU”; hoje, não, hoje eles vão descobrindo de 
uma forma prazerosa, tem joguinhos de encaixe. – Olha, tia, fez uma letrinha 
diferente! É. Essa letrinha, ela é o dadinho. Dadinho de quem é mesmo? 
Quem começa com essa letrinha, o D? De quem é essa letrinha? Eles sempre 
procuram. Então, você faz o esquema no quadro e faz comparações, 
conjuntos. É uma coisa gostosa, muito gostosa. Eu trabalho assim, nesse 
ritmo. 

O jogo dirigido aparece ao lado da brincadeira livre. Sobre o segundo, pouca coisa é 

dita. A professora chama de jogo orientado aquele em que a sua participação é direta, mas, 

além dele, aproxima-se de atividades ditas livres para nelas introduzir conteúdos ou explorar a 

percepção e as possibilidades de expressão oral, como, por exemplo, no uso da massinha de 

modelar. 

Olha, eu trabalho assim: Durante a semana tem a brincadeira livre deles, que 
eles brincam de casinha, cada um vai brincar a brincadeira que quer. Eles, é 
claro que eles formam os grupinhos, né? E um brinca de casinha. – Ah, tia, 
hoje eu quero montar isso aqui. Ele pega o quebra-cabeça, ele vai montar. 
Mas tem a brincadeira orientada, né? Que eu sempre procuro colocar mais 
assim... ah... infiltrar alguma coisa bem positiva ali. Eu já vou explorando 
pro meu lado da atividade, né? É orientada, mas gostosa. De caminhar... 
uma, vamos supor, de que é que eu gosto de brincar com eles? Ai, gente, é 
tanta coisa... Brincadeira de roda, faço muito com eles, pra ter aquela... 
brincadeira de roda, passa-bola, pique-pega, corre-coxia, amarelinha, vamos 
caminhar em linha reta e desenhar no chão, traçar no chão, tem uns... uns 
círculos aqui de madeira, eu sempre passo ali com eles. Eu fico meio 
agarrada. Mas a gente sempre tenta atravessar. Massinha eles adoram! Criam 
um mundo maravilhoso com massinha. Eu até coloquei no meu caderno esse 
ano, porque eu não dava muito valor à massinha. Tô sendo muito franca com 
você, se você não quiser... Mas, prestando atenção, sentada do lado deles e 
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acompanhar o que eles estão fazendo com aquela massinha... nossa! Eles 
contam cada coisa! Eles formam tanta coisa. Eles formam o que aconteceu 
em casa e vão desenhando. Claro que sai tudo é do jeitinho deles, da cabeça 
deles. “– Ah, hoje a minha mãe saiu comigo, fomos passear”, e já faz a 
mamãe e o papai. “– Ah, não, a sua mãe não foi nada” e já o outro entra na 
história e faz uma moto, um cavalo, e tem corrida de cavalo... Olha, mas é 
tanta história dentro daquela atividade de massinha que é uma coisa 
maravilhosa. Muito bom. Eles gostam demais da massinha. Muito mesmo. E 
também quando eu dou a revista pra eles eu tento assim, fazer com que eles 
prestem um pouquinho de atenção, um pouquinho de atenção no que eles 
estão vendo, no que eles estão olhando, porque, às vezes, eles passam a 
página por passar, sem olhar mesmo, não sabe nem o que viu. Então, eu 
tento trazer aquela atenção pra aquilo que eles estão fazendo.  

A evangelização faz parte da proposta da escola e a professora assume que essa é uma 

tarefa escolar em função da “inexistência” de quem a cumpra na família. 

Falar um pouco de Deus, né? Porque tem muitos que não têm ninguém pra 
falar. É a gente mesmo que tem que passar e tem a evangelização aqui, 
então, nós tentamos abranger todas as religiões, né? Dentro do mundinho 
deles, contando história. 

Das atividades de linguagem, ganha destaque a que a professora denomina de 

“biblioteca”. Biblioteca, nesse caso, não é um espaço, mas um conjunto de atividades 

desenvolvidas em horários predeterminados, com diferentes suportes de texto, mas com 

ênfase especial nos livros manuseados pelas crianças ou lidos pelo professor. 

Eu costumo fazer assim: tem o meu momento que eu leio e se alguém quiser 
recontar, eu abro esse espaço e ele reconta. Costumo também distribuir os 
livros e pedir pra alguém contar a historinha que ele está ali lendo, vendo no 
caso. E eles contam. Às vezes até acontece de ter alguma coisa junto, mas 
eles sempre inventam muito bem. Nossa, eles têm uma criatividade imensa. 
E também assim: Pego um livro, leio e todo mundo junto vai contar um 
pedacinho desse livro, que é o reconto coletivo. Trabalho muito assim 
também. E também tem o dia que eles não querem recontar nada, não 
querem nem ouvir a história e eu conto, mas ninguém quer recontar e eu 
respeito esse pedaço, porque também não adianta não. Se você quiser fazer 
uma coisa que você vê que a turma não vai... Não tá a fim. Não é aquilo que 
tá querendo naquele momento, não adianta que ninguém presta atenção, o 
outro já puxa o do lado, o do lado começa a dispersar, você tem que procurar 
outra coisa. Eu geralmente faço biblioteca com eles; esse momento, 
segunda-feira, eu sempre faço assim. Outra hora é distribuição de revista, eu 
também uso pra essa bibliotequinha, no armário ali tem os livros. Tentamos 
fazer até essas prateleiras no ano passado tentamos trabalhar assim, deixar os 
livros, as revistas, todos ali expostos, mas acabaram os livros, não teve como 
conservar. Até na salinha do terceiro período continua o cantinho. Mas aqui 
nós tivemos que tirar porque estávamos ficando sem livros mesmo. 
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Persiste a idéia de que a família dita “estruturada” é aquela composta por pai, mãe e 

filhos. Logo, uma clientela de mães trabalhadoras e sozinhas, que precisam do horário integral 

da creche, é percebida como “problemática”. A carência econômica é um dado real, mas a ela 

se junta uma visão de carência generalizada. Elas são percebidas como despossuídas de 

saberes para o exercício de sua função. Essa visão leva a escola em geral, e a professora em 

particular, a assumir uma posição de educadores dos pais, ou melhor dizendo, das mães, que 

passam a ser objeto de um programa de educação moral, puericultura e noções básicas de 

desenvolvimento físico e emocional da criança de 0-6 anos. 

As nossas famílias daqui, eles convivem bem com a gente sim. Mas é assim 
uma clientela um pouco problemática. Muita mãe solteira, muita mãe 
separada. Filho que às vezes mora só com pai e avó. É uma clientela assim... 
São bem carentes, sabe? As crianças daqui são bem carentes, muito mesmo, 
tem alguns que são muito mesmo. E a direção sempre tenta ajudar. Aos mais 
carentes mesmo, eles sempre fazem algo pra ajudar a família toda. E eles 
sempre trazem os responsáveis. Sempre dar alguma coisa que eles estão 
necessitando. Se precisa de um leite, de uma coisa, elas têm liberdade pra 
falar e a creche sempre procura ajudar. Porque aqui o grupo espírita distribui 
cesta básica; então, já coloca o nome dessa família pra ter todo mês aquela 
cesta e fazem reuniões sempre tentando alertar, né? Ajudar a melhorar um 
pouco a qualidade de vida. Sobre higiene, o cuidar do filho, a participação da 
vida delas na vida dos filhos. Não deixá-los tanto com outras pessoas para 
irem para os outros lugares. Sempre assim. Eles estão sempre procurando 
resgatar a família. Esse trabalho aqui, eu acho, é muito bonito, esse trabalho 
que eles fazem. A Sebastiana e a Joana7 sempre vão à frente desse trabalho. 
Eu admiro demais. E sempre fazem reuniões. Se precisou... até mesmo 
assim, tem mães aqui que não valorizam o trabalhinho do filho. Quando 
chega na sexta-feira, eles levam. Chega ali na frente, elas já jogava ali fora, 
já não ligavam. Então, eles vêm fazendo várias reuniões pra mostrar a 
importância daquele rabisco, que pra ela não tem sentido, mas que pra ele 
tem muita importância. E graças a Deus tá já... Sabe? Bem melhor, esse lado 
já melhorou bem. Elas já estão conseguindo valorizar o mundinho deles, ali 
com papel e lápis cera, essas coisas. Então... Ah, faço com eles, também, 
artes, guache, muita coisa assim. Elas já estão assim bem melhor, graças a 
Deus. Mas o quê? Tem umas que às vezes ficam bravas, falam alto e a gente 
tem que falar: – Calma, não é assim. Outras já recebem o filho já discutindo, 
falando bravo... – Calma, ele ficou o dia todo longe de você, agora que você 
ta pegando já vai receber assim? [...] Daqui a pouco não vai querer ficar com 
a mamãe. Até que agora [...] eu estou conseguindo ficar mais calma com 
isso, mas assim que eu entrei aqui [...] eu, às vezes, eu nem ia até lá 
embaixo, quando eu via porque já estava falando: – Mãe, não faça isso, não! 
Não pode fazer isso, não, não sei o quê. Eu me metia muito, agora estou 
mais controlada. Mas elas também já estão melhores. Porque eles começam 
no berçário, muito difícil alguém sair, né? Então é aquela coisa continuada. 

                                                 
7 Nomes fictícios para referir membros da equipe técnica da creche. 
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O trabalho docente é percebido como efetivo quando ele pode ser mostrado pela 

criança ao professor ou à comunidade da escola: Seu desempenho nas apresentações em festas 

da escola, sua capacidade de memória, sua eloqüência. Nesses momentos, Maria das Graças 

sente-se recompensada por sua tarefa. 

Ah, eu acho que quando eles estão lá no palco apresentando alguma coisa, 
que eu acho esse jeito vai ser impossível ele fazer isso, o versinho que eu 
acho que é muito pra eles e ele faz aquilo com uma naturalidade tão grande, 
ou então quando vem um estagiário pra cá e começa a colher informação 
deles. E eles têm tanta coisa pra falar. Você fala assim: – Gente! Será que eu 
passei isso tudo pra eles? Aí eu fico assim, eu fico emocionada às vezes de 
ver que eles são capazes de, né?, de colher aquilo tudo que eu tento plantar. 
[...] Mas eu gosto muito de vê-los assim, brincando de roda; eles adoram... 
Tudo o que... se eu sentar com eles, o que fazem é prazeroso, não dá pra 
separar você assim... se eu tô lendo o alfabeto com eles e se eu pulo, né? e 
eles reconhecem aquela letra. Eu já fico também satisfeita. Ah, muita coisa 
quando um pega esse quadrinho ali: – Tia, esse aqui é o meu nome. Quer 
dizer, eu sinto prazer, sinto prazer quando eles sabem uma coisa de cor, que 
eu sei que ele não vai esquecer, que passa muito tempo, uma parlenda, e eles 
falam aquilo assim. De repente, um começa e o outro continua. Aí, já tem 
tanto tempo, que foi há muito tempo que eu nem lembro daquela parlenda, 
nem falar nada sobre ela e aquilo ficou... ele não esqueceu. Então isso me... é 
uma coisa pra mim prazerosa. 

Quando pergunto a ela que relações estabelece entre a criança que foi e o trabalho que 

desempenha, o tema da brincadeira reaparece. É como se este fosse o território onde se é 

realmente criança. A preocupação manifesta então é com o resgate do que existia no passado 

e que se perde agora. A visão de criança é romântica: ser criança é ser feliz. 

Dá pra eles esse momento de ser realmente criança. Deixar uma... brincar 
junto com eles, ensinar as brincadeiras que eu brinquei, que até hoje eu sinto 
saudade. E eu acho que a criançada de hoje não tá tendo esse momento em 
casa, é muita televisão, é sair daqui pra ali com a mãe, então eu tento trazer 
pra sala de aula... Aqui tem uma área de lazer, eu vou pra lá e brinco demais 
com eles, brinco mesmo, jogo bola, viro um verdadeiro moleque. Tenho um 
problema no joelho e de vez em quando ele fica inchadão, mas não tem 
problema, jogo bola, queimada, peteca. A gente traz de casa, muito mesmo, 
trago sempre pra eles, brincar de boneca, adoro brincar de boneca com eles, 
ensino mesmo, incentivo, brincadeira de casinha, muito. Ser criança é ser 
feliz, né? Porque criança é muito feliz, ele é espontâneo demais, eu acho que 
criança é ser feliz, e a gente tem que dar esse direito a elas, a gente não pode 
tirar esse direito da criança de jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu acho. É um 
ser muito completo, que às vezes a gente estraga, a gente tá achando que tá 
fazendo o bem e tá podando o momento dele, tão bonito. Eu adoro... Olha, 
eu amo ouvir, ficar quieta, ouvindo as crianças conversar. Adoro! Porque 
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eles falam cada coisa, eu fico boba, assim. Eles contam, mas eles contam 
com aquela naturalidade assim. Meu Deus! Olha, pra eles, isso não é um 
problema não, isso é uma coisa qualquer, e tá feliz ali contando pro amigo, 
sabe? Eu acho que ser criança é ser feliz. 

O trabalho docente, Maria das Graças acredita que herdou de sua irmã mais velha, que 

também foi professora. Já adulta e mãe, freqüentava a sala de aula da irmã, observando o seu 

desejo de permanecer ao lado das crianças. 

Eu acho que herdei, porque ela trabalhou 33 anos no magistério, e ela era 
assim muito espontânea com eles, sabe? As coisas que eles falam hoje do 
construtivismo, ela já fazia naquela época. Antes dela falecer, ela me deu um 
caderninho de música, são as músicas que tem no CDzinho hoje, e cantava 
muito, e eu sempre participava com ela. O que eu podia eu tava na sala, 
porque eu tenho pouco tempo que eu trabalho com educação, tem três anos 
só. Eu sempre ia lá pro colégio, que os meus estudavam no colégio em que 
ela trabalhava, ficava lá e participava junto com ela. Eu acho que eu herdei 
isso dela, a espontaneidade, querer estar bem mais perto da criança. Acho 
que foi isso. 

Maria do Socorro 

Maria do Socorro trabalha com o terceiro período. Ela normalmente assume turmas 

com crianças na faixa etária de cinco para seis anos. Ela identifica esse trabalho como de pré-

alfabetização. 

A recepção das crianças acontece na atividade de “rodinha”. As crianças são 

organizadas em um círculo, sentadas. Nessa disposição, acontecem atividades de conversação 

entre elas e são, também, desse modo, assistência para as falas do professor. Na rodinha 

contam-se novidades, histórias, apresentam-se jogos, conteúdos e se realiza a grande maioria 

de atividades que requeiram a atenção de todo o grupo. 

A rodinha da chegada, normalmente, acolhe as atividades de chamada, calendário e 

janela do tempo. Chama a atenção no relato da professora que as “palavrinhas mágicas” 

(obrigado, por favor, com licença etc.) sejam relacionadas a uma apresentadora de programa 

de televisão. 
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Eu chego na salinha, a gente faz a rodinha; na rodinha, a gente se 
cumprimenta, que faz parte dos hábitos, né?, que a gente já trabalhou as 
palavrinhas mágicas da Eliana, mídia, aí a gente trabalhou as palavrinhas 
mágicas. Então a gente se cumprimenta, faz aquela exploração do tempo, do 
dia, da semana, a gente trabalha calendário, que eu gosto muito de trabalhar 
numerais no calendário, que aí a criança tem noção, ontem, do hoje, do 
amanhã, sem contar que ela tá visualizando o número, tudo bem que não tá 
visualizando a quantidade, mas tá visualizando o tempo, o ontem, o hoje e o 
amanhã e já está vendo o desenho do número, que eu acho que nada impede. 
Muitos já saem até sabendo até ao 31, de tanto ver, não que eu cobre, de 
maneira nenhuma. Aí ali a gente trabalha o calendário, os dias da semana, aí 
a gente faz a rodinha informativa, ali eu trabalho também com o conteúdo; 
na rodinha, eu falo que é o meu ponto alto, na rodinha eu tento passar e 
colher tudo voltado pro objetivo da semana. [...] Então, ali na rodinha, é o 
momento que a gente explorava tudo, tanto colho, quanto doa, a gente 
construiu ali na rodinha, por isso eu acho que a rodinha é o momento 
principal [...] A rodinha de abertura é a gente se encontrar, se cumprimentar, 
explorar os temas, o tempo e tal, e depois explorar o conteúdo. O básico da 
rodinha é isso, é a construção ali juntos; as novidades são apresentadas ali, 
tanto as minhas como as das crianças, e ali vão surgindo os questionamentos 
deles. A minha turma é levada. 

A apresentação das letras do alfabeto faz parte do planejamento da escola para a pré-

alfabetização. Existe entre o grupo de professoras entre si e entre estas e a coordenação um 

diálogo para definir como o trabalho deve ser desenvolvido. Nesse ano, optaram por 

apresentá-lo na ordem. 

A gente tava realmente trabalhando o alfabeto na ordem alfabética, foi a 
proposta desse ano; nos outros, a gente não fez assim; nesse ano, a gente 
conversou com a coordenadora e a gente perguntou o que achava, e ela 
achou interessante; falou que tudo bem, que nada impedia que se eu quisesse 
também, não fazia na ordem, mas já que era a minha intenção fazer na 
ordem, que seria tudo bem. Então partimos da ordem alfabética dos alunos. 

Nesses encontros de professores, estabelecem-se também as estratégias de trabalho. 

Na narrativa que se segue, a professora menciona um projeto sobre animais. As famílias são 

envolvidas e apenas comunicadas, embora sua participação não seja pequena. No caso do 

projeto dos animais, por exemplo, as crianças levariam seus animais para a escola e, em um 

segundo momento, de acordo com uma agenda prévia, um animal iria passar o dia em suas 

casas e deveriam, posteriormente, apresentar um relatório sobre a visita, ditado pelas crianças, 

anotado pelas mães. 
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A gente sugeriu a idéia do projeto dos animais, porque a gente tava notando 
que as crianças... Era um assunto que elas gostavam muito, tavam sempre, 
né, comentando na rodinha sobre a novidade em geral, que sempre tinham 
um bichinho; alguns comentários sempre falavam de animais, então eu e 
minha amiga nos sentamos e falamos assim: – Vamos montar um projeto 
sobre animais, que é um interesse que vai... um assunto que vai despertar o 
interesse dos alunos, porque eles gostam muito. Então, a primeira parte foi a 
visita dos bichinhos à escola, então quem tivesse um bichinho traria. Então, a 
gente explorou e foi muito interessante. As mães ficaram desesperadas, 
porque nessas reuniões a gente também aproveitava pra participar às mães o 
que tá ocorrendo; começamos a reunião, falei dos pintinhos, agora quem vai 
visitar é o pintinho. Então as mães já ficam sabendo que vai receber visita 
agora do pintinho, né?, que tem que fazer o registro de como foi o dia com o 
pintinho, tal, tal, tal. Então, antes do pintinho sair, que o pintinho ainda não 
saiu, a gente tava recebendo os bichinhos na sala de aula, e a gente, como as 
mães, já tavam participando, a gente marcava, agendava os dias, pra não vir 
tantas novidades no mesmo dia, porque a gente queria explorar bastante. [...] 
Então eles trouxeram tartarugas, eles trouxeram peixinhos, eles trouxeram 
maritacas, esquilo, é ramster, é coelhinho, cachorro, gato... Que mais que 
veio? Nossa, era o quê? Muitos animais, até me surpreendi, que a gente 
achou que não fosse nem ter tanta participação da família, e não do aluno, e 
foi muito interessante eles explorarem. 

Os professores se preparam para as perguntas das crianças estudando o tema do 

projeto. 

A gente fez também pesquisa na internet, pra ampliar, porque criança é 
danadinha, te perguntam coisas que às vezes a gente não tá preparado, então 
a gente também tinha que fazer um estudo antes em casa, pra poder fazer 
material.  

É nas atividades com o texto em diferentes suportes de escrita que se encontra o centro 

do trabalho. Tudo dele decorre ou para ele aponta. Brincadeiras, músicas, dramatizações. 

Tudo encaminha para a leitura de imagens, de palavras e produção de texto oral e escrito. Do 

texto surgem as letras a serem apresentadas, exploradas e o conteúdo a ser sistematizado. 

Tudo começa no que a professora chama de “leitura apontada”: atividade em que o texto lido 

vai sendo apontado pelo professor, indicando a relação entre o que é lido e o que está escrito. 

A família é mais uma vez envolvida. A ela cabe anotar as histórias que as crianças 

contam em casa, reproduzindo as que ouviram em sala de aula. A tarefa é obrigatória. É 

possível esquecer, demorar, mas é compromisso e deve ser cumprido. 

Dos textos de parlendas, músicas e poemas e outros de mais fácil memorização, saem 
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atividades com a palavra escrita, na forma de exercícios na qual se formam seqüências 

reproduzindo o texto enunciado. Já há, aí, uma preocupação em demonstrar a existência dos 

sinais de pontuação e elementos gramaticais, além de exercícios com as letrinhas no papel. 

A gente trabalha normalmente com o texto assim: com uma canção, com um 
poema, né?. A gente trabalha muito diversificado, a gente já trabalhou com o 
jornal esse ano. [...] O primeiro passo é apresentar os livrinhos todos no 
chão, aí elas adoraram. Então o primeiro passo da hora da leitura, que é uma 
proposta da rede municipal, além de ser federal e é desde pequenininho 
mesmo, que começa. Então o primeiro passo foi a gente colocar o aluno ter o 
contato direto com o livrinho. Então, foi até nessa salinha aqui, a gente 
forrou o chão, eles se sentaram, viram os livrinhos, brincaram, tal, tal, tal. Aí 
eles adoraram, né?. Até uma aluninha falou assim: – Tia, você sabia que a 
gente pode ler a imagem, a gente através dos desenhos, das figuras a gente 
conta uma estorinha. Aí, tá. Aí na proposta seguinte, que foi na semana 
seguinte, o professor, né?, assumindo o papel de leitor, o que eu já faço 
direto na rodinha; ou eu uso na rodinha inicial ou eu faço na rodinha final, 
porque eu faço mais de uma rodinha. [...] como eles estão nessa fase de uma 
pré-alfabetização, então a gente lê o texto, explora as letrinhas, enfim. Já no 
terceiro passo, a gente propôs uma outra atividade, o aluno assumir o papel, 
não de leitor, mas de contador de história. Então a gente fez uma cartinha, 
onde na cartinha vinha explicando pros pais qual o objetivo dessa atividade, 
que a gente contava com o apoio deles, e que na quarta-feira seguinte esse 
livrinho iria com eles, ficaria a semana: quinta, sexta, sábado... e só 
retornaria na quarta com ele pra ele fazer a releitura daquela estorinha, que 
poderia ser na linguagem dele mas que de preferência não fugisse do tema, 
que até pra gente ver se tem uma coerência com o que ele tá ouvindo a mãe 
contar, e pedimos a ajuda da mãe no sentido de contar a estorinha pro aluno 
em casa, e ouvir o aluno contar, até mesmo pra ele... Explorar o quê? A 
oratória curta porque é a grande dificuldade. [...] Então eu tô achando assim 
rico, porque eles estão questionando, estão ampliando o vocabulário, e 
organizando, né?, as idéias. Às vezes, as frases saem meio desconexas, meio 
atrapalhadas, mas eles já estão organizando. Então nós estamos ainda, na 
hora de leitura, nesse passo. [...] e a gente também tem a idéia se a criança tá 
com uma memória auditiva boa, desenvolvida; se ele tá prestando atenção 
naquilo que é dito na sala de aula. Então, nessa quarta-feira já foi o quarto 
passo da hora de leitura; eu assumo o papel de leitora, não é um livrinho de 
estória, é um texto no qual eles não veriam imagens, só ouviriam, e eles 
teriam que recontar a estória na linguagem deles, porém sem nenhuma base 
pra auxiliá-los, não iria esse texto pra casa e a mãe também não saberia; aliás 
não, sabia do que se tratava. Foi apenas mais uma vez o bilhetinho 
explicando o objetivo da atividade, tá até ali o bilhetinho, dizendo que eles 
iriam... que eles tinham ouvido na sala uma estorinha sobre a casa 
ambulante, que é a estorinha do caracol, e que esta estorinha deveria ser 
recontada por eles em casa da maneira deles, mas que a mamãe fizesse o 
favor de anotar, né?, ser o escriba do aluno. Mas o interessante que eu falei 
assim: A mãe não vai poder inventar. Que as mães às vezes adoram dar uma 
ajuda, né?, e o objetivo era ver o que que eles estavam guardando na 
memória do que foi ouvido em sala de aula, e até mesmo pra você avaliar 
quem tá realmente ali e quem é que realmente que tá no mundo da lua. Olha, 
a proposta foi tão interessante. [...] Óbvio que dez alunos não fizeram a 
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atividade de casa, o que eu não aceitei, disse que na aula seguinte teriam que 
trazer, que seria hoje; dos dez, oito trouxeram, ainda faltam duas, que eu 
ainda dei a terceira chance de trazer na segunda-feira. [...] Se a gente não 
tiver a cooperação dos pais fica complicado. Por exemplo, se eu fosse anotar 
dos meus 28 alunos o que eles entenderam da estória demoraria demais, seria 
uma atividade que eu levaria dias pra dar conta. [...] Então, às vezes, é 
preguiça, né?, às vezes é falta de estímulo em casa, às vezes a mãe... tudo 
bem que trabalha o dia inteiro, eu também trabalho o dia inteiro, e eu sempre 
procurei dar atenção a minha filha, ou à noite, ou de madrugada, ou final de 
semana. Porque eu sou assim: não fez, eu vou dar uma chance pra trazer, 
mas um dia tem que trazer, também não posso aceitar não trazer nunca. 
Porque elas já são difíceis de eu avaliar, porque elas não conversam comigo, 
se eu não tiver alguma coisa concreta pra eu poder me embasar o meu... até o 
meu discurso fica complicado. Entendeu? Então, o normal, o texto como eu 
tava te falando como a gente trabalha, a gente vai trabalhar poesia ou uma 
canção, normalmente a gente canta muito antes, essa canção eu canto assim 
durante a semana. Que de preferência, pelo menos foi o que a gente 
aprendeu, é interessante que o texto esteja memorizado, se for um texto 
pequeno: parlendas, né?, é... quadrinhas, canções que pega uma estrofe só. 
Aí a gente canta, brinca. No folclore foi o “boi da cara preta”, essa foi uma 
das propostas; a gente vestiu de boizinho ali fora, tiramos foto, brincamos, 
cantamos, eu vesti, as crianças vestiram, nós cantamos muito “boi da cara 
preta”, a música do boi bumbá, brincamos. Mas a música que foi mais 
focalizada foi a do “boi da cara preta”. Aí na sala de aula, coloquei o 
textinho no quadro e fiz uma comparação, tudo aquilo que a gente cantou lá 
fora agora a gente vai ler o que a gente falou, porque eles já sabem que o que 
a gente fala a gente escreve, né?, o que a gente escreve, a gente lê. Aí eu fiz 
a leitura apontada, da canção “boi da cara preta”. Depois da leição (mistura 
de leitura com lição), da leitura apontada, eu já comecei a pedir a eles que 
identificassem onde estava a palavrinha boi, onde estava algumas 
palavrinhas do texto. Aí, depois, eu dei pra cada equipe de quatro e dei 
tirinhas da canção “boi da cara preta”, e eles... e eu tirei lá do quadro, mas li 
muito, fiz bastante leitura apontada com eles, aí tirei o textinho antes de... 
Falei assim: Ah, agora a tia é esperta. Brinquei assim, né?. A tia vai tirar o 
textinho e vocês vão... A tia vai cantando e vocês vão colocando a canção na 
ordem. Aí eu comecei: “Boi, boi, boi”. Todo mundo achou? Aí eles 
colocaram. [...] Então cada estrofe eu cantava e eles colocavam na 
seqüência. É óbvio que dos quatro eu escolhi a dedo os quatro que seriam, 
né?, porque aí é o nível que cada um de desenvolvimento está. É lógico que 
alguns ficavam perdidos, outros discutiam. Mas chegavam num consenso, 
mas sempre tinha um que já tinha mais facilidade, que já pela sonorização, 
né?, já tinha noção. Olha, foi um trabalho rico, eles conseguiram colocar na 
ordem. [...] Então, o básico do texto é esse, é fazer a leitura apontada, pra 
eles perceberem, é perceber que numa frase existem outros sinaizinhos que 
são os sinais das palavras, as pontuações, eu falo da pontuação. Lógico que 
eu não vou entrar no âmbito de pontuação, mas mostro que existem outros 
sinaizinhos além das letras que eles já conhecem, que aquilo faz parte do 
texto. Procuro também separar as palavras, por exemplo: numa frase tem 
quantas palavrinha? Muitos ainda sentem um pouco de dificuldade com essa 
segmentação porque até no C.A. tem esse problema de escrever as frases 
todas... emenda uma palavrinha na outra, porque sai da boca da gente tudo 
emendado, né? É lógico, eles tão mais do que certo, a gente fala tudo 
emendado, então tem que ser tudo emendado. Então eu já tento passar pra 
eles que a gente fala tudo emendadinho, mas que na hora de escrever as 
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palavrinhas vão separadas, mas só mostro, só comento, às vezes passo uma 
frase, peço pra um ou outro lá contar as palavrinhas, mas eu sei que eu devo 
aproveitar mais essa parte. Apesar de que a gente já dá uma noção disso. [...] 
E tem a recreação, aulinha de vídeo, filminho, às vezes contextualizado, às 
vezes trazido por eles assim os filmes que eles querem assistir; temos 
atividades recreativas na sala de aula que são brinquedinhos, jogos, e a 
atividade escrita aqui; depois que você trabalhou muito na rodinha o 
concreto, a gente parte pro abstrato, que é o papel, mas muito assim texto, 
muito texto, tudo a gente trabalha muito texto; dá, sim, as atividades 
tradicionais, se eu falar que eu não dou é mentira, dou sim, mas antes eu 
parto muito do texto, muito deles, do que eles falam, eu... a gente... eu tenho 
que aprender falar no plural, nós puxamos muito por isso, mas também dou 
aqueles trabalhinhos tradicionais de letrinhas, dou pouco, mas dou sim, seria 
mentira se eu dissesse o contrário. 

O trabalho acontece em grupo, segundo Maria do Socorro, para viabilizar a 

socialização. Toda organização do mobiliário prevê grupos de, no mínimo, duas, no máximo, 

quatro crianças. 

A gente adotou o trabalho em grupo pra ver se realmente acontece essa 
convivência gentil entre eles, porque nessa faixa etária eles realmente são 
egocêntricos, é da idade, eles realmente não estão fora da idade, mas pra isso 
que existe a escola, pra socializar. Então, a gente tá tentando trabalhar. E já 
na salinha a gente já mantém as cadeirinhas ou em quarteto, ou em duplas, 
ou trios. A gente já não deixa mais, como antigamente, que deixavam 
aquelas cadeiras individuais, então, quer dizer, só ali já tá havendo uma 
convivência.  

Nem todos os alunos se desenvolvem com o mesmo ritmo e o número de alunos 

existentes não favorece muito a atenção individualizada. Estes são os principais argumentos 

que a professora utiliza para justificar que crianças com dificuldades sejam acompanhadas por 

outras que apresentem maior desenvoltura. 

Ainda sinto um pouco de dificuldade, eu tenho vontade de ajudar, mas aí, 
quando eu estou com aquele ali que precisam de mim, o resto da turma está 
lá, Deus sabe como; você conversa, você fala que sensibiliza a turma, que é 
pra colaborar, que é pra ajudar, mas infelizmente ainda eu não consigo, 
então, o que que eu fiz? Falei assim: – Eu vou adotar o critério da ajuda 
mútua.[...] Então, eu sempre coloco uma delas com alguém que possa ajudar, 
às vezes os meninos têm até um conhecimento maior, mas como eu sei que 
eles não têm muita paciência [...]  eu escolho já a dedo as pessoas que vão 
sentar com elas; e olha, tá dando certo, que elas estão evoluindo. Lógico que 
eu tenho que dar assistência, mas eu não consigo dar aquela assistência 
individualizada que eu gostaria de dar, uma assistência maior, deixaria os 
outros brincando, jogando, enfim, com atividades diversificadas; eu ficaria 
na mesa com elas até dando atividades diferenciadas.  
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Alunos acima da média são oportunos para ajudar o professor na apresentação e 

desenvolvimento de temas mais complexos. A professora identifica um, cujo 

desenvolvimento atribui a atividades desenvolvidas em contextos não-escolares. 

Esse que você encontrou ali, é um menino tão inteligente, ele me dá todas as 
deixas que eu preciso sem ele saber... Como esse menino me ajuda a dar 
aula. Eu quero falar uma novidade: às vezes, um assunto até rebuscado, ele 
me dá a deixa, ele é danadinho, mas ele é danadinho realmente em todos os 
sentidos, no sentido mais amplo da palavra. Então ele... eu dou muita sorte, 
sempre que preciso assim de uma ajuda, ele vai, ele me dá a deixa. Então, às 
vezes, assuntos mais elaborados, eu consigo trabalhar bem, porque realmente 
ele me ajuda muito; eu não sei se em casa o pai dá o conhecimento no geral, 
ele é evangélico, ou se ele vai muito à igreja e ouve aqueles textos 
rebuscados da Bíblia, né? Eu não sei, eu só sei que ele é assim ótimo pra me 
dar as deixas, as dicas são dadas por ele, não sempre, mas a grande maioria. 

O trabalho desenvolvido pelas professoras é planejado em conjunto. As atividades de 

capacitação, cursos e leituras são socializadas. Há uma preocupação em manter um mesmo 

nível no trabalho desenvolvido na escola. 

Eu, quando entrei aqui, eu adquiri, assim, uma família no sentido mais 
amplo. Nós somos, assim, muito unidas, muito, a tal ponto que cada curso 
que a gente faz... A gente sentou, e a gente senta mesmo: – A partir de agora, 
no primeiro período, vocês vão ter que trabalhar mais assim, no segundo 
assim, no terceiro assim, então é um... é um... um encadear, é um suprindo o 
outro, o déficit do outro, se agora a gente vai trabalhar alfabeto, vai trabalhar 
texto, então o primeiro período já tá trabalhando texto, lógico que de 
maneira bem no início, que apesar de que nos cursos fala que não, que tem 
que ser igual e tal, mas a gente tá começando bem devagar; mas, a gente já tá 
apresentando textinhos, o segundo período já tá tirando palavrinhas do texto. 
Então, a gente se reúne e realmente há, com certeza, eu estou falando 
verdade, uma união, uma coisa que às vezes até a direção assusta, de 
tamanha é a nossa união, pra tudo... [...] Em todos os assuntos, até o que nos 
diz respeito, somos assim unidas, no sentido bem forte,assim, da palavra, e a 
gente tem, tem esse problema. Apesar de que esse ano a proposta tá sendo 
consecutiva, mas o projeto em si, deu uma certa desencadeada só do terceiro 
pro segundo, pro primeiro, agora de agosto pra cá, que nós iniciamos o 
projeto de animais, porque o terceiro período foi mais prolongado, é um 
projeto maior, onde a gente tá explorando as letrinhas, não só dos alunos mas 
também cada bichinho tá trazendo uma letra, cada bichinho que nos visita 
traz uma letrinha. Então é “as aventuras dos bichinhos e suas letrinhas” é o 
projeto, que tá também intercalado com o projeto da hora de leitura, que são 
as aventuras dos animais. Aí, as outras turmas não puderam ficar esse tempo 
todo conosco, porque o nosso realmente aprofundou mais, que a gente traz 
um texto pra cada animal, um texto pra cada letra,a gente explora a letra do 
aluno, que é o nomezinho dele pra ficar aquela coisinha... Aí, houve um 
pouco de diferença, mas no mais é altamente, assim, bem coeso o nosso 
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turno. Mas eu não posso falar pelo outro turno, acredito também que seja, 
mas eu não vou falar que é aquilo que eu não vivencio, eu tenho que falar 
aquilo que eu vivencio. 

Maria do Socorro entende que a relação entre a sua infância e seu trabalho docente se 

estabelece a partir da influência da mãe professora da educação infantil. Na mãe, ela destaca 

sua capacidade lúdica, seu gosto pela brincadeira e pela fantasia. 

Olha, eu acho que eu tenho muita influência da minha mãe, porque a minha 
mãe é uma pessoa despojada, não tem vergonha de nada, ela sempre foi a 
que fazia as palhaçadas propriamente ditas, as brincadeiras em público, ela 
que se apresentava, ela que falava, e desde novinha nas escolas todo mundo 
me coloca pra falar. Não sei porque, porque eu sou tímida, sou falante, 
tagarela, mas eu sou muito tímida. Sou muito, muito, muito, muito tímida. 
Eu, às vezes, não deixo transparecer o nervoso que eu fico, mas eu acho que 
é influência da minha mãe. Sou muito brincalhona, falo pelos cotovelos, mas 
sou muito tímida. Mas esse meu jeito de brincar, eu acho que vem da 
infância que eu tive [...] que a minha mãe é uma palhaça, ela vestia de 
palhaço todos os anos. E Papai Noel? Todos os anos, minha mãe... Lá em 
casa, todas as noites de Natal nós tínhamos a visita de Papai Noel, que era a 
minha mãe. [...]. E a gente grande, e a mãe ainda continua mantendo essa, 
essa, essa nossa infância. Minha mãe me dá presente de dia das crianças, não 
deixa passar, minha mãe dá presentinho de Natal. Minha mãe ainda cultiva 
isso na nossa família, essa coisa de criançona. 

Maria do Amparo 

Maria do Amparo trabalha há quatro anos com a educação infantil. Além do trabalho 

como professor de turma, há ainda atividades de música, histórias e inglês para as todas as 

crianças da educação infantil. 

Atualmente, meu trabalho tem sido feito em forma de rodízio. Eu trabalho 
com história, música e inglês. Então, as crianças, cada turma tem a hora certa 
que fica comigo e eu trabalho de acordo com o horário estabelecido pela 
escola. Eles têm uma professora que é responsável pelos conteúdos e uma 
outra que é responsável pelas artes. 

Logo ao início, ela faz questão de firmar sua visão de criança. E o quanto a observação 

da criança na educação infantil ajuda a compreendê-la. Nesse sentido, a criança é percebida 

como objeto de estudo sobre desenvolvimento. Ao mesmo tempo, ela frisa sua compreensão 

da criança como sujeito. Maria do Amparo reúne essas duas características em uma expressão 

curiosa: para ela, a criança é um “sujeito de estudo”. 
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Na escola que eu trabalho, eu percebo a criança como sujeito, aberto. Numa 
fase, na faixa etária que eu pego as crianças têm uma mente muito aberta, 
com muita facilidade para aprender. Eu gosto muito de trabalhar com criança 
nessa idade porque eles trazem muitas coisas, muitas experiências 
engraçadas de casa, com a mãe, com o pai, com o irmão e a gente tenta 
aproveitar isso dentro de sala de aula. Então, eu acho assim que uma criança 
nessa faixa etária assim, é um sujeito de estudo. Porque ali a gente consegue 
perceber muitas coisas. Principalmente o relacionamento que ela tem em 
casa com a família, que é totalmente refletido na escola. A professora 
consegue perceber direitinho como que é o relacionamento dela com a 
família na casa dela, direitinho pela forma com que ela trata os colegas e as 
professoras na escola. 

Embora a escola seja laica, as atividades se iniciam com uma oração. A rotina de 

atividades é permanente. As crianças vão mudando de sala ou de “aula”, como menciona a 

professora. Todas já parecem ter desenvoltura nessa movimentação. 

As crianças costumam chegar bem animadas, até por que a educação infantil 
é uma, é um tipo de educação que a criança quase não estuda com afinco, a 
criança aprende brincando. Então, as crianças já chegam bastante animadas 
na escola; elas sentam, fazem a rodinha das novidades, ali nos apresentamos, 
as crianças uma a uma, a gente também dá as boas-vindas, oramos, 
agradecemos a Deus pela vida; aqui na escola, eles têm um horário certo, 
conforme eu disse, para cada aula; então, eles já chegam, já saem direitinho 
da rodinha, já vão pra salinha deles certinho, é uma gracinha, uma coisinha 
muito lindinha da gente perceber.  

Antes de trabalhar com crianças pequenas, Maria do Amparo tinha uma visão 

diferente do que seria a educação infantil. 

Eu nunca pensei em trabalhar com a educação infantil e quando eu comecei 
com a educação infantil eu pensei que fosse ser uma experiência 
desagradável, mas eu comprovei que era maravilhosa. Porque eu achava que 
criança dava muito trabalho, criança pequena fica naquela falta da mãe.  

Mesmo as crianças da educação infantil participam das atividades cívicas 

desenvolvidas na cidade. A mais importante é o desfile de escolas, que acontece no dia da 

festa do município, em 13 de julho, dia de Santo Antônio. Na proximidade do depoimento, 

houve um desfile cujo tema foi a preservação ambiental. Esse desfile fez parte da primeira 

festa do padroeiro, logo após o derrame de rejeitos químicos no rio Pomba. As crianças dessa 

escola vestiam fantasias criadas pelos professores, representando animais. 
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Nesse último desfile cívico, que teve agora em comemoração ao aniversário 
da cidade, teve vários aluninhos, inclusive de dois anos, três anos que 
participaram do desfile. Uma gracinha. Nos meus teve uma exceção de uma 
criança que não quis participar do desfile. Mas o probleminha dela foi 
porque o desfile foi caracterizado por um bichinho e ele não queria vestir o 
bichinho. Nós trabalhamos um tema. O nosso tema foi ‘Defensores da 
Natureza’. Então, esse aluno não queria vestir a roupinha dele. A roupinha 
dele era de um animalzinho em extinção... Foi o mico, o mico-leão-dourado. 
E a máscara dele estava linda. Nós fizemos com todo carinho. E ele não quis 
vestir. Tudo bem, nós até compreendemos, a mãe também compreendeu. Ele 
também estava meio doentinho na época, com febre, estava febril. Mas as 
outras crianças, todas elas desfilaram. Tinha um que estava vestido de urubu, 
mas muito perfeita a caracterização dele. E ele totalmente desinibido, 
desfilou que foi uma maravilha. Eles não encararam assim como uma 
obrigação da escola. Eles foram mesmo porque eles queriam fazer isso e eles 
gostaram da experiência. Tanto gostaram, que, depois disso, nós fizemos 
uma passeata ecológica aqui na calçada da escola e todos eles participaram. 
Até essa criança que no dia do desfile não quis participar, ela participou da 
passeata ecológica. 

Para Maria do Amparo, ser professor é brincar com as crianças. Ensinar a elas as 

brincadeiras que conhece, preservar as brincadeiras tradicionais. 

Às vezes, a minha diretora até me chama a atenção, mas é porque eu sou 
aquela professora que não gosta de levar assim com a educação infantil as 
coisas muito a sério. Eu sei que criança nessa idade, eles têm que brincar. 
Então, eu sento no chão com eles, eu deixo eles brincarem, eu ensino eles a 
brincarem com as brincadeiras que eu brincava na infância. Inclusive o curso 
de PCN que eu estava fazendo incentivou muito isso: a gente trazer as 
brincadeiras da nossa infância para dentro da nossa sala de aula. Então, eu 
trago isso pra eles na medida do possível. Agora, por exemplo, nós vamos 
começar na semana que vem a brincar com eles de elástico. Nós vamos 
trazer elástico, a gente tá até programado. A gente vai ensinar as crianças a 
pular elástico, que é uma brincadeira tão divertida e que está esquecida pelo 
passado. [...] 

Ser professor vale a pena. Apesar do salário baixo, há o orgulho em participar da vida 

e escolhas do outro. 

Vale a pena ser professor, apesar de ser uma profissão que é um pouco 
discriminada, porque o salário realmente é um salário não adequado, mas eu 
acho que a gente nunca deve pensar nisso. A gente deve pensar no prazer 
que é você ensinar o aluno, você ver uma criança crescendo e dizer: aquela 
criança? Aquela criança foi meu aluno! E ter orgulho de dizer isso no futuro: 
Aquele médico? Aquele médico foi meu aluno, estudou comigo. Então eu 
acho isso muito importante.  
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Quando indagada sobre a relação que estabelece entre sua infância e seu trabalho, 

Maria do Amparo é direta: quer ser uma professora diferente da que teve.  

Eu acho muito importante a professora brincar com seu aluno. Ser criança 
também no momento com seu aluno. Ter a sua postura profissional, mas em 
determinado momento eu acho que a professora tem que ser criança junto 
com a criança. Eu acho isso muito importante porque pela minha experiência 
na infância, eu acho que faltou isso na minha professora e com isso eu tive 
conseqüências, eu tive seqüelas, então eu não quero que os meus alunos 
também tenham a mesma experiência desagradável que eu tive. 

Maria da Encarnação 

Maria da Encarnação trabalha com crianças entre quatro e cinco anos. Sua rotina se 

inicia com propostas que têm por objetivo “acalmar” a agitação da chegada. A rotina prevê 

um trabalho já segmentado nas diferentes disciplinas. O tempo do dia é completamente 

definido e distribuído entre as atividades. Além do trabalho em turma, há ainda as aulas de 

inglês, informática e outras. 

A gente chega e é horinha da musiquinha, do boa-tarde, é hora de colocar a 
turma calminha. Cada qual no seu lugar. Logo assim a gente começa com os 
trabalhinhos, começa sempre com desenho livre, aí vem o controle motor, 
muitas vezes a gente não dá, porque já está no terceiro período, depois a 
gente vem com trabalhinho de português, tem dia que tem matemática, tem 
dia que tem história, geografia e ciências e vem o recreio, após o recreio é... 
Às vezes tem o dia dessas... tem aulas práticas: informática, inglês é... 
educação artística e recreação. E às três e meia, a gente vem para o parque e 
ficamos até as quatro, quatro e quinze. Quatro e quinze retornamos para a 
sala e hora de ajeitar para irmos embora.  

Os brinquedos educativos fazem parte do dia-a-dia. Mas as crianças demonstram 

maior interesse pelas brincadeiras que elas trazem de suas atividades extra-escolares e de sua 

vivência com a televisão. A professora sabe pouco sobre esse universo. Desconhece, por 

exemplo, os personagens do “Yo-Gi-Oh” que os alunos dramatizam em sala. O jogo 

imaginário ainda é a principal atividade. 

Nós fazemos várias atividades. Nós fazemos... a gente tem as atividades de 
baralhinhos, com sílabas dadas, quando a gente trabalha em cima da... 
Vamos supor, letrinha N, aí tem a brincadeira da letra N que a gente aprende 
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cantando, a gente aprende com a historinha, e tem as brincadeiras. 
Matemática a gente tem os jogos de balancinha, temos... são brinquedos 
educativos. [...] Olha, na minha sala, por exemplo, eles têm umas 
brincadeiras meio maluquinhas. Tem os brinquedos de montar. Eles têm, 
hoje em dia eles são influenciados pela televisão, então tem esse tal, eu não 
sei nem falar o nome: Yo-Go-ku, Yoku... Então eles têm essas coisas de 
brincar, os meninos, de luta. Eu não gosto, mas eu não tenho como fazer 
nada. Mas eles gostam de brincar de papai e mamãe, de família. Isso, os 
meninos com as meninas. “Tia, eu posso fazer isso?” “Mas, tia, é eles”. Os 
próprios. Entre eles. Brincam de carrinho. Tem três na minha sala que são 
vidrados em caminhãozinho, carrinho. Mas a brincadeira mesmo, de todos os 
dias, é de casinha: De papai, mamãe, titia. De todos os dias. Até mesmo 
quando eles vêm para o parque, que eles são muitos, não tem muitos 
brinquedos. São 11. Então não tem muito brinquedo que dê pra todos, então 
eles brincam juntos e fica com essa coisa, ou eles brincam de super-heróis, 
Power-Rangers. 

Sobre o trabalho de linguagem, pouco é dito, mas é possível deduzir a existência de 

uma apresentação das letras do alfabeto e das sílabas.  

Eles estão conhecendo as familinhas. Mas assim, qual é o objetivo? Deles 
abrirem um livro e conhecerem um N na palavrinha. Lógico que quando a 
gente junta os pedacinhos aí já sabem ver o NA-VI-O. Mas não é uma 
alfabetização. É uma pré-alfabetização. 

As novidades que as crianças trazem para a escola espelham, no entender da 

professora, a sua realidade doméstica. As crianças têm poucas vivências e, portanto, na escola 

falam mais do cotidiano com seus pais que de situações que tenham experimentado com 

amigos ou em brincadeiras. 

Esses meus alunos, acho que não são crianças muito assim vividas assim na 
rua. Eles são mais dentro de casa. Então, eles não têm aquela coisa de contar: 
“Ah, tia, hoje eu brinquei disso, eu brinquei daquilo...” Eu acho que eles são 
muito é... eles vivem muito fechado em casa; então é só aquela coisa de 
televisão. Eles não têm aquela coisa de “tia, eu hoje pulei corda”, “tia, hoje 
eu pulei amarelinha”, “hoje eu brinquei de bandeirinha com os meus 
colegas”... Não. E assunto assim de papai, de mamãe, não tem aquela coisa 
de “ah, aconteceu isso”, eles são muito fechados nesse ponto. Eles não 
trazem muito o de fora pra cá. 

Maria da Encarnação acha que existe alguma relação entre a infância que viveu e a 

professora que é. Para ela, essa relação está na sua disponibilidade para estar com eles e 

partilhar seu universo lúdico. Foi uma criança que brincou muito e vê seu trabalho com as 

crianças em continuidade a essa disposição. 
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Olha, eu acho que pode ter tudo a ver. Que eu sou desse tipo: Se eu tiver que 
chegar com as crianças e brincar – eu adoro brincar de bola, se tiver que 
correr, eu corro. Eu vivo cantando e dançando na sala, fazendo palhaçada. 
Eu adoro. As crianças levam boneca pro colégio, pra sala, eu fico doida. Eu 
falo que eu sou a Barbie. Que é um sonho de infância, então como hoje tem 
aquelas bolsas e mochilas, eu falo assim: Ó a minha foto!... Então, elas já 
chegam com maria-chiquinha, com régua, com apontador: “Olha a tia!” 
Então, não tem aquela coisa, se tiver de brincar de carrinho, que eu gosto, 
adoro aqueles carrinhos de.. Ferrari, aquela coleção de motinhas, então eu, 
tenho muito isso. Adoro cantar, adoro brincar, se tiver que brincar de roda. 
Tem aquela coisa de molecagem. Chega na festa de carnaval quem faz as 
palhaçadas? – Eu! Essas coisas eu sou assim. Eu acho que tem a ver. Acho 
que se eu fosse uma criança que não gostasse muito de brincar, a gente vê a 
gente tinha um exemplo aqui no colégio de uma aluna que a mãe protegia ela 
demais, essa criança não sabia brincar de queimada. Isso com 10 anos de 
idade. No dia que ela foi jogar com 11 anos de idade queimada, levou uma 
bolada na cabeça ficou chorando, passando mal. Quer dizer, se eu fosse uma 
criança assim, eu acho que eu seria muito assim... rude, não, não é rude, mas 
é muito assim... ranzinza, chata. 

Para ela, ser criança está relacionado a essa experiência intensiva da vida e da alegria. 

Eu acho que ser criança é isso, é você viver a vida, é você ser feliz, é você 
brincar, é querer viver todos os momentos, todos os segundos, intensamente. 
Acho que é isso que é ser criança. É por isso que eu acho que eu sou criança 
até hoje, porque eu gosto de fazer isso até hoje: Viver intensamente todos os 
segundos da minha vida. Com alegria.



4 CRIANÇA DO LUGAR E LUGAR DE CRIANÇA 

Um dia vi um navio de perto. 

Por muito tempo olhei-o 

com a mesma gula sem pressa com que olho Jonathan: 

primeiro as unhas, os dedos, seus nós. 

Eu amava o navio. 

Oh! Eu dizia. Ah que coisa é um navio! 

Ele balançava de leve 

como os sedutores meneiam. 

À volta de mim busquei pessoas: 

olha, olha o navio 

e dispus-me a falar do que não sabia 

para que enfim tocasse 

no onde o que não tem pés 

caminha sobre a massa das águas. 

Uma noite dessas, antes de me deitar 

vi – como vi o navio – um sentimento. 

Travada de interjeições, mutismos, 

vocativos supremos balbuciei: 

Ó Tu! e Ó Vós! 

– a garganta doendo por chorar. 

Me ocorreu que na escuridão da noite 

eu estava poetizada, 

um desejo supremo me queria. 

Ó Misericórdia, eu disse 

e pus minha boca no jorro daquele peito. 

Ó amor, e me deixei afagar, 

a visão esmaecendo-se, 

lúcida, ilógica, 

verdadeira como um navio. 

(PRADO, 1991, p. 362) 

O exercício da pesquisa é sempre um jogo de percurso por trilhas que vão das certezas 

às incertezas, do conhecido ao desconhecido. Como guias, o pesquisador tem os sujeitos da 
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pesquisa. Desse modo, tendo muito claro de onde sai, nunca está bem certo para onde a 

pesquisa pode conduzi-lo. Disso decorre que, por mais claro que seja um projeto de pesquisa, 

ele será sempre uma bússola e não um mapa com todas as indicações do caminho. 

Seguir os sujeitos da pesquisa implica o reconhecimento de que esta resulta da partilha 

de experiências entre sujeitos – pesquisador e pesquisados. E que, por vezes, esses últimos 

apontarão, ao primeiro, realidades surpreendentes e o conduzirão a experiências inesperadas. 

A perplexidade será sempre um bom ponto de partida na construção do conhecimento. 

Atravessar desta até a produção de um sentido é o percurso do investigador qualitativo. Ele o 

faz, por vezes abandonando seus desejos, para, como na poesia de Adélia Prado, submeter-se 

a um desejo supremo que o reivindica. Pois, para tocar o desconhecido é preciso primeiro 

dispor-se a falar sobre o que não sabe, para só depois, no escuro da noite, ser despertado por 

uma compreensão, um sentido, um sentimento. Da combinação entre o lúcido e o ilógico se 

constrói a interpretação na pesquisa qualitativa. 

Trabalhar com narrativas é como se debruçar sobre as peças de um quebra-cabeça e ir 

aproximando-as em busca de um sentido que está para além de cada peça isolada. É 

empenhar-se em descobrir o desenho de uma paisagem nítida que, acredita-se, irá se revelar. 

Todo quebra-cabeça tem solução. Normalmente, uma única solução. A interpretação de 

narrativas, contudo, não obedece à lógica dos quebra-cabeças. 

A análise é, portanto, escolher entre as estruturas de significação [...] 
determinar sua base social e sua importância [...] tentar ler (no sentido de 
“construir uma leitura de”) um manuscrito estranho, desbotado, cheio de 
elipses, incoerências, emendas suspeitas e comentários tendenciosos, escrito 
não com os sinais convencionais do som, mas com exemplos transitórios de 
comportamento modelado (GEERTZ, 1989, p. 7). 

É necessário, antes de tudo, abrir mão da crença em uma compreensão única possível. 

As possibilidades de interpretação não são únicas, nem são excludentes. E, talvez, uma ou 

outra peça acabe mesmo por não se encaixar em nenhuma das possibilidades apresentadas. No 
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entanto, esse jogo, ainda que aberto e inconcluso, oferece um universo de pequenas 

possibilidades em lugar do quadro pronto, acabado e único. Multiplica pontos de vista, 

alternativas. O trabalho com narrativas é o exercício de compor diferentes leituras possíveis, 

de sabê-las insuficientes e, ainda assim, poder usufruir delas e avançar na compreensão de 

uma realidade com o seu auxílio, mas sem a pretensão de fazê-lo completamente. 

Geertz adverte para a importância de não se divorciar a interpretação de um 

acontecimento do próprio acontecimento. Separar a leitura 

[...] do que, nessa ocasião ou naquele lugar, pessoas específicas dizem, o que 
elas fazem, o que é feito a elas, a partir de todo vasto negócio do mundo – é 
divorciá-la das suas aplicações e torná-la vazia. Uma boa interpretação de 
qualquer coisa – um poema, uma pessoa, uma estória, um ritual, uma 
instituição, uma sociedade – leva-nos ao cerne do que nos propomos 
interpretar (GEERTZ, 1989, p. 7). 

Compreender o modo como vivem, como ensinam e aprendem – o que e para quê –, as 

formas como se apropriam de suas memórias individuais e coletivas, como estas se expressam 

na sua ação sobre o mundo, em particular na docência. A infância que vivem e a que 

promovem. O palco de negociações e os atores sociais que se encontram envolvidos com as 

questões relacionadas ao modo de produção de existência das crianças: Este o objetivo que 

persigo quando busco dar forma ao conjunto de fragmentos que emanam das vozes dessas 

mulheres. 

Entendendo que Rita Piccinini assume o nome de origem italiana apenas a partir de 

seu casamento, aqui, quando me referir a suas memórias de infância, aparecerá nomeada 

como Rita Serrão – seu nome de menina. Em pesquisa recente no Noroeste Fluminense, 

Silvana Bandoli Vargas dedicou-se a investigar a elaboração da memória da imigração 

italiana. Tomou como ponto de partida a comemoração, em 1997, do centenário da chegada 

das primeiras famílias ao município de Varre-Sai e debruçou-se sobre farto material 

manuscrito, iconográfico, objetos e toda sorte de documentos aos quais teve acesso no acervo 
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da Casa de Cultura de Varre-Sai. Em Santo Antônio de Pádua, a imigração italiana não teve a 

mesma presença na substituição da mão-de-obra escrava. No entanto, o cenário pelo qual a 

autora se movimenta guarda profunda semelhança com o desta pesquisa, o que confirma que o 

Noroeste Fluminense, longe de ser apenas uma delimitação geopolítica, é uma base territorial 

constituída a partir de um sistema de valores compartilhados pelos elementos que se 

inscrevem na delimitação desse espaço e que afeta a dinâmica das relações entre estes e define 

uma identidade. A memória, que fixa a dinâmica do tempo em uma narrativa, é o instrumento 

que confere poder e estabelece o que deve ser lembrado e o que deve ser esquecido, 

esculpindo e validando uma identidade coletiva. 

O passado que nos dimensiona e nos define, longe de ser um objeto de mera 
reminiscência é, antes de qualquer coisa, um objeto de poder. O passado 
comum, ou melhor, a memória desse passado comum é que confirma a 
identidade de um grupo (VARGAS, 2005, p. 63). 

Esse poder está nas mãos daqueles a quem é destinada a função social de preservação 

da memória – os cronistas locais, narradores anciãos. Recentemente, no segundo semestre de 

2005, o Conselho de Cultura de Santo Antônio de Pádua iniciou um movimento no sentido da 

criação de um museu da cidade. A tarefa ainda se encontra muito no início, mas já foram 

contatadas algumas famílias em busca de documentos textuais, fotos e objetos. O que será 

selecionado? O que será esquecido? O que caberá no retrato que Santo Antônio de Pádua 

produzirá sobre si mesmo? Quais os documentos, imagens, objetos que serão deixados no 

“canteiro de obras”? 

É comum em pesquisa qualitativa o uso da expressão “dar voz a”, quando se entrega a 

palavra a setores minoritários. Tal expressão sempre me causou estranheza, pois guarda em si 

o sentido de que estes, anteriormente, não possuíam voz, o que não é verdadeiro. 

Movimentamo-nos, como sugere Blinkstein (1993), por corredores isotópicos, de modo que 

diferentes grupos atravessam os mesmos espaços por diferentes corredores, vendo diferentes 
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paisagens e ouvindo diferentes vozes. Também os velhos narradores caminham por 

corredores diferentes. A questão do pesquisador, portanto, é dar escuta às vozes que já estão 

soando em diferentes canais. Ao cenário de Santo Antônio de Pádua nos introduziram as 

vozes de Heitor de Bustamante, Rita Serrão Piccinini e Dona Sebastiana Segunda. 

Enquanto a cidade trata o livro de Bustamante como aquele que relata a história do 

município, a família do autor, ao desautorizar a sua reedição, em um certo sentido desautoriza 

o aspecto público, coletivo, dessa memória, e a mantém em seu caráter privado, como um 

documento familiar. Impedido de chegar às novas gerações, de ser fartamente apropriado, 

debatido, questionado, dando origem quiçá a uma nova historiografia, os poucos exemplares 

existentes não só confirmam seu estatuto de verdade, como ganham certa “aura”, no dizer de 

Benjamin, conferida pela raridade e dificuldade de acesso à obra. É o livro que todos sabem 

que existe, que acreditam conter a memória da cidade, mas que poucos possuem, poucos 

leram e menor ainda o número dos que o debateram. 

Rita Amélia Serrão Piccinini é a autoridade literária local. Com seus vários livros 

publicados, presidenta da Academia Paduana de Ciências e Letras, é a voz reconhecida como 

representante da intelectualidade paduana. Ao contrário da obra de Bustamante, a sua está 

disponível, sua crônica tem lugar em periódicos locais e é, ela mesma, personalidade forte 

como agente de eventos culturais e presença marcante em solenidades públicas. No entanto, 

essa figura pública guarda por publicar exatamente suas memórias de infância. São esses 

escritos, mais que a crônica da cidade, que ela guarda como um legado para essa comunidade. 

É essa a sua narrativa de vida, aquela que, segundo Benjamin, o narrador faz ao leito de morte 

e deixa como expressão completa de sua experiência. Essa senhora rija, de aspecto 

excessivamente sóbrio, guarda na gaveta o retrato de sua meninice para ser publicado um dia. 

Talvez quando possa aparecer publicamente como uma criança em um período que, como me 

confessou, foi “de muito sofrimento” pela ausência do pai e pela perda de certos privilégios. 
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No entanto, quando a memória sai do campo de produção/publicação dos próprios 

cronistas locais e ganha o interesse de sistematização que é da ordem da pesquisa 

institucional, os profissionais que chegam à região buscam ouvir outras vozes. As raras 

pesquisas que aportaram em Santo Antônio de Pádua o fizeram para compreender modos de 

produção da cultura popular (VIVES, 1975), a trajetória da centenária banda de música da 

cidade (MIS, 1994), documentos de batismo e morte de população índia e escrava (FREIRE e 

MALHEIROS, 1996), ou, mais recentemente, para inventariar o Jongo (IPHAN, 2005). 

Dirigiram-se a lideranças populares, dentre elas, a mais importante, Dona Sebastiana 

Segunda, que, passados dez anos de sua morte, vive na memória da comunidade como líder 

jongueira e será homenageada no próximo “Encontro de Jongueiros”, agendado para 25 de 

novembro de 2005. 

No entanto, a esses pesquisadores interessavam questões pontuais. De modo que, dos 

narradores das classes populares, só sabemos o que lhes foi perguntado e documentado. Tudo 

o mais ficou como legado na tradição oral. Não lhes foi perguntado nem tampouco 

escreveram sobre o modo de vida de suas crianças. 

São muitos os modos de ser criança de um lugar. Os livros paroquiais da igreja matriz 

de Santo Antônio de Pádua, em que estão assentados batismos e óbitos de crianças índias e 

escravas, são indicadores, se não do modo de viver como criança índia ou escrava, ao menos 

do modo como seu desaparecimento poderia ser tão diferentemente percebido. Estes foram 

documentos que consultei pessoalmente e serviram à análise de Freire e Malheiros, que 

pesquisam populações indígenas no Rio de Janeiro. Não pretendo aqui uma análise do que foi 

nessa região ser criança índia ou escrava no século XVIII. Esse é um tema complexo – por si 

só merecedor de uma investigação – e não é o objetivo deste trabalho. Mas, de todo modo, 

mesmo sem a pretensão de uma análise mais profunda, é possível depreender desses 

documentos fortes indicativos do lugar social destinado a essas crianças. 
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O silenciamento da causa mortis nas certidões de óbito das crianças indígenas é forte 

indicativo de que estas ocupavam um não-lugar. Estavam excluídas do projeto de sociedade 

que então se edificava. Estavam, junto com seu povo, desterritorializadas em seu próprio 

território. Seu desaparecimento gradual era, portanto, natural e esperado. 

As crianças escravas, ao contrário, tiveram anotadas as causas de suas mortes. Elas 

faziam parte da engrenagem econômica do café. Seu desaparecimento, portanto, precisava ser 

justificado. Elas eram peças que contavam na produção. 

Neste trabalho, é por meio do relato da meninice de Rita Serrão e das Seis Marias, 

cujas histórias são contadas a partir do início do século XX, que os contornos das crianças do 

lugar e o lugar que lhes é destinado começam a se desenhar. Mencionei aqui a infância 

indígena e negra escrava apenas para não deixar de pontuar que existiram ainda outros modos 

de ser e estar criança nesse lugar. Modos que, muito possivelmente, deixaram marcas que 

resistem no presente. Pedras, destroços de construções incrustados nas ruas por onde trafegam 

as crianças de hoje. Modos pelos quais o passado se torna em tempo de agora. Esses vestígios 

talvez não possam ser tocados por esta análise, mas isso não significa que eles não estejam aí. 

São tantos os diferentes modos de ser criança. No relato de Rita aparecem dois modos 

claramente diferenciados: a forma pela qual ela e seus iguais viveram a meninice e o modo 

que ela coloca como alteridade às crianças pobres, os filhos de colonos e das lavadeiras – os 

outros. Já as Seis Marias só falam de seus pares. Não parecem perceber que são crianças em 

um universo em que nem todas o são da mesma forma. 

Quando chamadas a falar sobre o que é ser criança, suas narrativas desenham uma 

visão imaterial e idealizada de criança. Romântica. Tão distante da materialidade com que 

narram sua meninice encarnada. De suas falas transborda uma criança abstrata, perfeita, 

sincera, feliz, com uma mente aberta para aprender o que lhe for ensinado. Daí, dizem, a 

importância com o cuidado que precisa ser tomado com o que se vai ensinar para que não se 
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estrague esse ser tão completo. É uma imagem quase sagrada a que pintam. Um “menino 

Jesus imaculado na sua manjedoura”. Tão diferente das histórias que contam de si mesmas e 

de seus alunos. Crianças concretas, vivendo a vida. 

Eles são sincero. Eles são mais sincero. Dizem o que pensam (Maria da 
Consolação). 

[...] as crianças têm uma mente muito aberta, com muita facilidade para 
aprender (Maria do Amparo). 

Ser criança é ser feliz, né? Porque criança é muito feliz, ele é espontâneo 
demais, eu acho que criança é ser feliz, e a gente tem que dar esse direito a 
elas, a gente não pode tirar esse direito da criança de jeito nenhum, de jeito 
nenhum. Eu acho. É um ser muito completo, que às vezes a gente estraga 
[...] (Maria das Graças). 

Embora ainda apelando à idéia da “criança feliz”, é Maria da Encarnação quem vai 

reunir um dado novo à expressão do que é ser criança. Ela insere a questão do tempo na 

relação com a infância: O tempo intensivo da infância. A dimensão dilatada da experiência 

infantil que torna o tempo incomensurável. 

Eu acho que ser criança é isso, é você viver a vida, é você ser feliz, é você 
brincar, é querer viver todos os momentos, todos os segundos, intensamente. 
Acho que é isso que é ser criança (Maria da Encarnação). 

Nesse momento, Maria da Encarnação estabelece uma síntese muito interessante: ser 

criança é viver a vida. Com essa sentença, ela vincula as idéias de infância e de experiência 

plena de viver. 

Viver a vida, em sua acepção completa é, portanto, uma experiência infantil. E ela 

ainda vai mais longe: viver a vida é brincar. Ou seja, é o processo permanente de reconstrução 

lúdica de si e do mundo. Essa construção que se dá com e sobre o lugar. 

Professoras, as Marias são, elas mesmas, convidadas à narrativa da experiência diante 

das crianças de suas classes na educação infantil. Sua autoridade, contudo, elas a localizam 

não na experiência, mas no poder que a relação adulto/criança pressupõe: 
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Trabalhar com criança é bem melhor do que com maior. Porque criança é 
mais fácil de lidar [...] Os que moram na roça são mais quietinho. Mais fácil 
mesmo de levar. Tem mais respeito pela gente do que o da cidade. O da roça 
é uma linguagem mais simples (Maria da Consolação). 

Outro equívoco está na compreensão do que seja a dinâmica do binômio educar/cuidar 

sobre o qual se apóia a educação infantil. Caem facilmente na armadilha de identificar na 

figura da professora, mormente na da educação de crianças pequenas, a figura da mãe. 

Perdem, desse modo, a consciência da dimensão sociopolítica de sua tarefa. 

Carreira de mãe, né? Que ser professora não é ser só professora. Na escola 
de educação infantil você tem que ser mãe também. Você tem que tratar as 
crianças como se fossem seus filhos. Meus alunos são meus filhos. O que 
você faz com um filho, quando é pequeno, quando você é mãe, você faz por 
um aluno seu. É seu filho. É filho da gente (Maria das Dores). 

Quando procuram resgatar a especificidade da sua tarefa, na maioria das vezes elas o 

fazem emprestando à dimensão técnica do fazer docente enorme poder. Ser professor é 

ensinar. Ensinar conteúdos, conteúdos escolares: ler, escrever e contar. E avaliam os 

resultados pelo que foi “guardado”, “retido”, “memorizado”. 

As expressões com que destacam o cotidiano docente da vida cotidiana revelam mais 

que a simples discriminação entre a vida pessoal e profissional que suas frases parecem 

traduzir. Elas efetivamente deixam, muitas vezes, a vida do lado de fora das suas salas de 

aula. A própria e a das crianças. Se a vida, por meio da narrativa que partilha a experiência, 

não fizer parte do cotidiano das relações, pouco haverá a ser lido, grafado ou contado. 

Porque dentro de sala não pensa em nada, né? Não tem problema, não tem 
nada. É só eles, preocupo só com eles (Maria da Consolação). 

Quando eu venho pra cá é assim: eu esqueço tudo que está lá fora. Aqui 
minha vida é outra. Eu não penso em nada que está lá fora. É só aqui dentro 
(Maria das Dores). 

4.1 Velhos Sábios Narradores: Tempo Histórico, Ensino e Trabalho 

Na perspectiva benjaminiana, a narrativa é o processo artesanal de transmissão da 

experiência de uma geração a outra. É uma atividade na qual a tradição empresta o seu tempo 
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(e tudo que nele se insere) ao novo tempo. Mais que emprestar, ela entrega como um presente 

o seu passado às novas gerações. Na atividade docente, ressoam ecos dessa tradição. O 

professor pode ser um narrador. Ele o será se for a própria encarnação de sua narrativa. Mas 

se não permitir que a sua narrativa seja tocada pela vida, sua tarefa será a de simples 

comunicação do que está normatizado, instituído. Sem a dimensão poética da narrativa restará 

a ele apenas a dimensão burocrática da transmissão de conteúdos. 

No relato das Marias, o tempo da sala de aula é tempo em que deixam todo o mais de 

fora. Nesse tempo fora do tempo, a vida perde a dinâmica que lhe é própria, o tempo no qual 

se movem é repetitivo, cíclico, cronológico. É tempo onde os dias se sucedem e onde a boa 

administração do tempo resulta na falta de sobressaltos que permita cumprir de modo 

adequado as etapas seqüenciadas previstas para o dia. 

O tempo se disciplina por meio das atividades que se repetem da mesma forma 

diariamente: 

[...] faço uma oração, todos os dias [...] Tem um livro que eu leio todos os 
dias [...] (Maria das Dores). 

Pela combinação prévia de tudo o que vai ocorrer: 

Ali é combinado as atividades do dia; aí fazemos atividades, igual hoje, hoje 
tem hora da leitura, eu faço agenda no quadro que vamos dar durante a aula. 
E combinamos as brincadeiras. Tudo ali, o que a gente vai fazer (Maria das 
Dores). 

Pela institucionalização de um tempo certo para cada atividade, que muitas vezes é 

determinado por uma autoridade fora do contexto orgânico do grupo, como as orientadoras 

pedagógicas: 

[...] tem a hora da brincadeira, tem o horário da televisão. É tudo assim: toda 
a semana esquematizada. Pode acontecer um imprevisto, mas a gente tem 
sempre aquele horário [...] a nossa orientadora pedagógica prepara um 
horário, entrega pra gente no princípio do ano [...] a gente inclui esse horário 
dela. De brincadeiras, de produção de texto das crianças, biblioteca (Maria 
das Graças). 
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Brincar dentro da escola era maravilhoso, mas tinha a hora certa, como 
sempre existe até hoje em dia (Maria do Amparo). 

De modo a que esse tempo institucionalizado acabe por se tornar o tempo da criança e, 

nele, ela se movimente “certinho”, e possa “visualizar o tempo”: 

[...] eu gosto muito de trabalhar numerais no calendário, que aí a criança tem 
noção, ontem, do hoje, do amanhã, sem contar que ela tá visualizando o 
numero, tudo bem que não tá visualizando a quantidade, mas tá visualizando 
o tempo, o ontem, o hoje e o amanhã e já está vendo o desenho do número 
(Maria do Socorro). 

[...] aqui na escola, eles têm um horário certo, conforme eu disse, para cada 
aula; então, eles já chegam, já saem direitinho da rodinha, já vão pra salinha 
deles certinho (Maria do Amparo). 

Para, ao término do dia, finalmente, ser senhora do resto de tempo que houver: 

[...] 15 minutos antes de ir embora, 20 minutos, eu deixo os brinquedos pra 
eles brincarem (Maria da Consolação). 

Esse tempo seqüenciado se presta ao ensino de saberes também seqüenciados que o 

professor “passa”, “informa” e a criança “pega”, “guarda”, de modo que o transcorrer do 

tempo cronológico torna-se coincidente com o acúmulo das coisas ensinadas: 

Cada dia que passa, elas aprende mais uma coisa, mais uma letrinha, mais 
um número, isso pra mim é muito satisfatório, saber que eu tô passando e 
eles tão pegando (Maria da Consolação). 

Eu tenho um planejamento. Eu pego daquele tema e começo sempre 
esclarecendo pra eles. Vamos supor, essa semana nós estamos trabalhando 
com estações do ano. Aí na segunda-feira eu informo pra eles: – Essa 
semana nós vamos aprender um pouco mais sobre as estações do ano e 
informo que o verão é a temporada do calor e essas coisas assim (Maria das 
Graças). 

O crescimento das crianças se confunde com o conteúdo. E este pode ser arbitrado a 

partir de critérios os mais variados, que, acordados entre as autoridades pedagógicas, tornam-

se, imediatamente, válidos: 

Tudo a gente tenta trazer pra cá pra deixar eles bem juntinho mesmo com as 
letras, pra eles crescerem [...] – Olha, tia, fez uma letrinha diferente! É. Essa 
letrinha, ela é o dadinho. Dadinho de quem é mesmo? Quem começa com 
essa letrinha, o D? (Maria das Graças). 
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A gente tava realmente trabalhando o alfabeto na ordem alfabética, foi a 
proposta desse ano; nos outros, a gente não fez assim; nesse ano, a gente 
conversou com a coordenadora e a gente perguntou o que achava, e ela 
achou interessante (Maria do Socorro). 

A brincadeira, normalmente, tem uma finalidade para além do simples brincar. Desse 

modo, ela se torna “positiva” e se distancia da situação de ócio. A brincadeira serve ao 

conteúdo. Brinca-se para ensinar as cores, as formas, os nomes de bichos e plantas, conteúdos 

os mais variados. 

Mas tem a brincadeira orientada, né? Que eu sempre procuro [...] infiltrar 
alguma coisa bem positiva ali. Eu já vou explorando pro meu lado da 
atividade (Maria das Graças). 

O resultado exibido é fruto do que o professor “passou”. 

[...] quando eles estão lá no palco apresentando alguma coisa, que eu acho 
esse jeito vai ser impossível ele fazer isso, o versinho que eu acho que é 
muito pra eles [...] – Gente! Será que eu passei isso tudo pra eles? (Maria das 
Graças). 

Mas é preciso reconhecer que não é apenas o conteúdo relacionado às atividades de 

ler, escrever e contar que o professor valoriza como importante no conjunto das coisas a 

serem ensinadas. A grande maioria se dá conta de que a brincadeira é parte do patrimônio 

cultural que precisa ser ensinado. E reconhece a necessidade de diálogo entre os jogos 

tradicionais e a cultura de massa. 

[...] brincar junto com eles, ensinar as brincadeiras que eu brinquei, que até 
hoje eu sinto saudade. E eu acho que a criançada de hoje não tá tendo esse 
momento em casa, é muita televisão, é sair daqui pra ali com a mãe, então eu 
tento trazer pra sala de aula... (Maria das Graças). 

No entanto, a norma institucional, via de regra, não favorece e valoriza menos esse 

tipo de atividade que não “resulta” e não pode ser apresentado aos pais como produção da 

escola. É atividade “pouco séria”, que faz com que os professores sejam repreendidos: 

Às vezes, a minha diretora até me chama a atenção, mas é porque eu sou 
aquela professora que não gosta de levar assim com a educação infantil as 
coisas muito a sério (Maria do Amparo). 
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O discurso das Marias-Professoras, via de regra, apresenta a família na contramão do 

projeto educativo da escola. A família participa pouco, seu interesse no que acontece com seu 

filho é reduzido ou ainda é percebida como esvaziada de saberes. 

A escola ensina de um jeito... porque na escola ensina uma coisa, em casa 
aprende outra. Aí fica difícil as comunidade, a escola sem a família (Maria 
da Consolação). 

Mas quando se escuta a voz das Marias-Meninas, desenham-se diferentes ângulos do 

projeto educativo e dos saberes familiares e, para além destes, os saberes das demais 

autoridades comunitárias. Destaca-se, nesse currículo, por exemplo, o ensino da importância e 

o valor do trabalho: 

Não é sofrer, ela [a mãe] me ensinou a trabalhar. [...] eu tinha a minha 
obrigação, era essa (Maria das Graças). 

Da educação alimentar e para a saúde – tarefa em que as famílias apareceram 

compartilhando responsabilidades com as benzedeiras da comunidade, conhecedoras dos 

remédios do mato: 

Muita verdura que ela fazia. E eu não gostava de verdura amarga e a mamãe 
fazia assim: – Não... Tem que comer. Tem que aprender a comer de tudo 
(Maria das Dores). 

Não comia legumes. Não tinha jeito. Eles obrigavam, mas não tinha jeito 
(Maria da Encarnação). 

Era mais a benzedeira. Ela que receitava o chá pra gente [...] ela falou pra eu 
comer taioba. Que taioba soltava o intestino (Maria das Dores). 

Finalmente, a família apareceu também trazendo a narrativa das condutas, brincadeiras 

e jogos da cultura lúdica. Ensinando a brincadeira. Brincando. 

Ela brincava de roda com a gente: ciranda, cirandinha. Como se fosse uma 
de nós. E ensinava a gente a brincar (Maria do Amparo). 

Foi também no seio da família que a experiência do trabalho apareceu concretizada. O 

trabalho no sentido de dever, obrigação, tarefa. Por vezes penosa, no entanto necessária, 
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carregada de sentido e que tornava essas crianças parte daquele grupo familiar. Ocupavam-se 

de tarefas das quais usufruíam todo o grupo. Assim como elas usufruíam o trabalho de outros 

membros. A participação das crianças no trabalho doméstico é, sem dúvida, tema controverso. 

Por outro lado, é inegável que essa participação dentro do processo de provisão familiar 

aproximava a experiência de adultos e crianças, conferindo a essas últimas um sentido pleno 

de pertencimento e de exercício dentro do contexto familiar. 

Nas duas narrativas sobre trabalho, as meninas aparecem como “aguadeiras”. A 

primeira, em contexto rural, fala de buscar a água que não havia em casa. Água para todas as 

finalidades: o banho, a alimentação etc. A segunda, que morava em perímetro urbano, enche a 

talha de beber – o que lembra que Santo Antônio de Pádua é estância hidromineral. Nessa 

terra em desertificação, não deixa de ter um simbolismo especial essa imagem das crianças 

como responsáveis pelo provimento da água que é dos mais ancestrais símbolos de vida: 

Eu, com sete anos, já ajudava minha mãe olhar os meus irmãos mais novos 
[...] Com menos de oito, nove anos já fazia bastante coisa. Varrer a casa, 
tinha que varrer a casa, arrumar a nossa cama, tudo, tudo isso, carregar água. 
A água não era dentro de casa não... (Maria das Dores). 

Eu sofria muito, assim... porque eu carregava água. [...] Eu chegava do 
colégio, tinha uma vizinha, eu ia com ela, eu buscava dois garrafõezinhos de 
água por viagem, que era assim cinco, seis viagens pra encher a talha (Maria 
das Graças). 

4.2 Territórios para Crianças: A Educação Infantil 

Toda criança é criança a partir das concepções e práticas que em cada lugar indicam o 

que é próprio de ser criança. Essa visão peculiar sobre o que é ser criança é definida por 

limites que circunscrevem essa condição e desenham a passagem da meninice, se não à vida 

adulta, a uma condição que não mais comporta tal identidade. Esses limites são indicativos do 

lugar social destinado às crianças. Esse lugar também tem uma materialidade espacial. É 

identificado nos espaços destinados, ou vedados, às crianças. Alguns desses espaços são 

concebidos para uso exclusivo ou preponderante das crianças. Tais espaços são a expressão de 
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uma visão invariavelmente adultocêntrica do que seriam as necessidades das crianças. São, 

portanto, territórios para crianças. Um desses territórios é a escola – neste estudo, 

especificamente, a que atende à criança até seis anos de idade. 

Nesses espaços, as Marias-Professoras se exercem e traçam, por meio de sua ação 

micropolítica, delimitações do lugar de criança no cotidiano. Transitam entre os espaços da 

escola: salas de aula, o pátio, parquinho, demais dependências. Estendem, ainda, sua ação 

para além dos muros da própria escola. Nesses espaços elas governam, pois são, 

preponderantemente, elas que atribuem sentidos e usos a esses lugares. O que não significa 

que as crianças não possam constituir outros lugares nesses espaços – os seus próprios 

corredores isotópicos – nem sempre identificados pelos professores. 

Na fala das professoras, o principal lugar da escola é a sala de aula. É nela que se 

concentram as atividades reconhecidas como mais importantes – aquelas que são a expressão 

mais característica da atividade escolar. 

A rodinha parece ser usual como primeira atividade na sala de aula. Ela guarda muitas 

funções. Durante a rodinha, as crianças são convidadas a se cumprimentar, preenchem o 

calendário tomando conhecimento do dia, mês e ano. Identificam as condições climáticas no 

quadro que representa “a janela do tempo”. Identificam em cartões com os seus nomes os 

presentes e os ausentes. Cantam “musiquinhas”, rezam, ficam “calminhas”, ouvem histórias, 

são apresentadas a conteúdos escolares novos e combinam (ou são informadas) as atividades 

do dia. 

A roda, essa forma em que os humanos vêm se organizando ao longo dos séculos para 

troca de experiências, encontra na sala de aula pouca expressão do seu significado ancestral. 

O relato de atividades demonstra que situações de comunicação efetiva entre as crianças 

ocorrem em número reduzido. A palavra é, via de regra, regulada pelo professor. Na roda as 

crianças, mais que qualquer coisa, escutam. E, embora sejam visíveis uma as outras, é na roda 
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que as crianças são simultaneamente vistas pelo professor. A “rodinha” é uma espécie de 

panóptico que favorece o controle disciplinar e a manutenção da calma antes de iniciar a 

rotina. 

[...] por isso eu acho que a rodinha é o momento principal [...] A rodinha de 
abertura é a gente se encontrar, se cumprimentar, explorar os temas, o tempo 
e tal, e depois explorar o conteúdo. O básico da rodinha é isso, é a 
construção ali juntos [...](Maria do Socorro). 

A rotina pode ser resumida a um esquema simplificado em que, em seguimento às 

tarefas realizadas com o grupo sentado em círculo no chão, sucedem-se atividades de “mesa-

e-cadeira”. O desenho, por vezes pintura, massinha, ou outra atividade expressiva. A partir 

daí, os “trabalhinhos”: propostas em livros ou em folhas. O uso do xerox e do mimeógrafo é 

comum para reproduzir propostas que vão do treinamento da motricidade aos mais variados 

conteúdos. Estes podem, inclusive, assumir uma configuração disciplinar. De tal monta é a 

porcentagem de atividades feitas em papel, que a professora chega a usar o termo “práticas” 

para as atividades realizadas em outros contextos, o que, por conseguinte, dá às atividades 

realizadas em sala de aula o estatuto de “teóricas”. 

A gente chega é horinha da musiquinha, do boa-tarde, é hora de colocar a 
turma calminha. Cada qual no seu lugar. [...] começa sempre com desenho 
livre, aí vem o controle motor [...] depois a gente vem com trabalhinho de 
português, tem dia que tem matemática, tem dia que tem história, geografia e 
ciências e vem o recreio, após o recreio [...] tem aulas práticas: informática, 
inglês é... educação artística e recreação. E às três e meia, a gente vem para o 
parque e ficamos até as quatro, quatro e quinze. Quatro e quinze retornamos 
para a sala e hora de ajeitar para irmos embora (Maria da Encarnação). 

[...] a atividade escrita aqui, depois que você trabalhou muito na rodinha o 
concreto, a gente parte pro abstrato, que é o papel, mas muito assim texto, 
muito texto, tudo a gente trabalha muito texto; dá, sim, as atividades 
tradicionais, se eu falar que eu não dou é mentira, dou sim, mas antes eu 
parto muito do texto, muito deles, do que eles falam, eu... a gente... eu tenho 
que aprender falar no plural, nós puxamos muito por isso, mas também dou 
aqueles trabalhinhos tradicionais de letrinhas, dou pouco, mas dou sim, seria 
mentira se eu dissesse o contrário (Maria do Socorro). 

Mas o professor também tem sensibilidade para entregar a coordenação dos usos 

possíveis do espaço nas mãos das crianças e imiscuir-se nessas atividades que elas vão 
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comandando. Surgem assim novos usos para o que estava instituído: cadeiras e mesas viram 

peças de jogos de construção, cenários para dramatização, objetos inusitados. O professor ora 

observa, ora participa. Lança mão de situações orgânicas, plenas de sentido para as crianças 

para nelas inserir o conteúdo que se transforma em elemento de jogo. Que ganha razão de ser 

na perspectiva das crianças. 

Aí tinha uns meninos lá que iam lá comprar balinha, brincando no cantinho 
assim que eles montaram com as próprias... isso foi na sala, com as próprias 
cadeirinhas assim (Maria das Dores). 

Existe pouca clareza sobre o que seria atividade de letramento e o que seria atividade 

de alfabetização propriamente dita. Em alguns professores, as falas conduzem mais para uma 

ou outra tendência. Mas na grande maioria das vezes, a sensação que seus depoimentos 

deixam é que todo o trabalho é de alfabetização – tudo passa a ser uma questão de intensidade 

na cobrança do resultado. Mas não, necessariamente, na condução do conteúdo. 

Com as de quatro eu trabalho também, mas não tão... fundamentado quanto 
o terceiro. Com o terceiro é que eu vô mais... (Maria da Consolação). 

Aparece com clareza, contudo, o reconhecimento da importância de ler para e com as 

crianças e de valorizar as atividades de produção oral a partir de diferentes suportes de texto. 

O contato com livros, revistas, o universo da escrita. 

Eu costumo fazer assim: tem o meu momento que eu leio e se alguém quiser 
recontar, eu abro esse espaço e ele reconta. Costumo também distribuir os 
livros e pedir pra alguém contar a historinha que ele está ali lendo, vendo no 
caso. E eles contam (Maria das Graças). 

[...] foi até nessa salinha aqui, a gente forrou o chão, eles se sentaram, viram 
os livrinhos, brincaram [...] como eles estão nessa fase de uma pré-
alfabetização, então a gente lê o texto, explora as letrinhas, enfim (Maria do 
Socorro). 

Mas a abordagem e o que esperam dessas atividades é que é preocupante, pois 

permanecem práticas que conferem maior peso ao resultado que ao processo, ao desempenho 

que ao interesse. E tudo parece se concluir na burocracia dos cadernos e livros e na premiação 

a quem “responder direitinho”. 
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Agora em matéria de atividade de escrita, eles, assim, não são muito 
interessados não... Eu dou atividade escrita. Eles usam muito o quadro 
também. O giz. Gostam de escrever o nome [...] Mas quem responder 
direitinho vai lá no quadro. Aí vão lá escrevem. Aí já estou dando, fazem o 
número 6. Aí a idade... Trabalho muito matemática com eles [...] O 
caderninho deles [...] tem muito texto (Maria das Dores). 

Mesmo quando descrevem a dinâmica de negociação de crianças de diferentes níveis 

de desenvolvimento em torno de determinada tarefa – esta sim, efetivamente uma atividade na 

acepção vygotskyana do termo –, o que realmente parece importar é o resultado, a resposta 

final. 

Então cada estrofe eu cantava e eles colocavam na seqüência. É obvio que 
dos quatro eu escolhi a dedo os quatro que seriam, né?, porque aí é o nível 
que cada um de desenvolvimento está. É lógico que alguns ficavam 
perdidos, outros discutiam. Mas chegavam num consenso, mas sempre tinha 
um que já tinha mais facilidade, que já pela sonorização, né?, já tinha noção. 
Olha, foi um trabalho rico, eles conseguiram colocar na ordem (Maria do 
Socorro). 

Não existe praticamente nenhum trabalho em que a dimensão estética esteja 

contemplada. E se as crianças chegam a usufruir, no sentido estético, de música, poesia, artes 

plásticas, teatro ou vídeo o fazem por seus próprios méritos e recursos. Na fala da professora 

eles são sempre “musiquinhas”, “filminhos”, “joguinhos”: algo onde o diminutivo também é a 

expressão de uma coisa menor e que só alcançam valor na medida em que se tornam veículos 

para conteúdos escolares. E então aparecem na forma ensaiada pelo professor, o que 

demonstra que o conteúdo ensinado foi aprendido: chegou-se a uma culminância. 

Ouvir a beleza da música – os timbres dos diferentes instrumentos, a música popular, 

erudita, folclórica. Usufruir a beleza de uma obra de arte – sofrer o impacto de suas cores, 

suas formas. Tudo, por fim, que a experiência da arte provoca de mais humano em nós, está 

fora da escola. 

Tem uma musiquinha. Trabalho muito com musiquinha [...] (Maria das 
Dores). 

[...] aí tem a brincadeira da letra N que a gente aprende cantando (Maria da 
Encarnação). 
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E tem a recreação, aulinha de vídeo, filminho, às vezes contextualizado, às 
vezes trazido por eles assim os filmes que eles querem assistir (Maria do 
Socorro). 

[...] a gente trabalha um tempo... um período maior com um tema, a gente 
sempre faz uma culminanciazinha pra ver o resultado mesmo. Aí tem sempre 
uma dramatização, uma música. Essa, o segundo período, eles estão 
ensaiando uma poesia e o primeiro já é assim um jogralzinho (Maria das 
Graças). 

Os recursos com que contam na educação infantil também são poucos: praticamente 

não existem jogos educativos ou brinquedos. Mesmo nas escolas particulares que atendem às 

crianças de classe média ele é escasso. Aparecem mais na creche para uso fora da sala de aula, 

o que de certo modo condiz com a ênfase identificada nas atividades de “mesa/cadeira/papel”. 

A gente tem os jogos de balancinha, temos... são brinquedos educativos 
(Maria da Encarnação). 

Os brinquedo que tem aqui, que eu peço, que eu recolho e as mães têm em 
casa velho e eu peço pra trazer pra cá. É o brinquedo que eles brincam. Eu 
uso na hora da recreação (Maria da Consolação). 

Confirma a afirmação das professoras de que “todo o mais fica do lado de fora da sala 

de aula” o seu profundo desconhecimento de produções, personagens e tramas próprios da 

cultura de massa. Passam ao largo dos filmes, seriados e desenhos animados, bem como de 

toda sorte de objeto: bonecos, fantasias, adereços, brinquedos, álbuns de figurinhas e todo o 

mais que a indústria produz para o público infantil a partir desses elementos. 

Não gostam, não conhecem, nem ao menos sabem nomear as personagens nas quais 

seus alunos se transformam em situações de dramatização. Suportam que as crianças 

brinquem “dessas coisas” que não entendem e que não podem impedir. Nada podem fazer. 

Não lhes ocorre que um universo que de tal modo interessa à criança deveria, pelo 

menos, despertar a sua curiosidade. E que não há como intervir sem conhecer. Para brincar, é 

preciso primeiro entrar na brincadeira. É preciso que a brincadeira faça sentido para o 

professor para que, enfim, ele possa compreender o sentido que as crianças compartilham 

quando brincam. 
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[...] hoje em dia eles são influenciados pela televisão, então tem esse tal, eu 
não sei nem falar o nome: Yo-Go-ku, Yoku... Então eles têm essas coisas de 
brincar, os meninos, de luta. Eu não gosto, mas eu não tenho como fazer 
nada (Maria da Encarnação). 

Mas os lugares da escola institucionalmente dedicados à brincadeira são pátio, o 

parquinho, as áreas externas. Nesses espaços, a predominância é de jogos dirigidos pelo 

professor. Há ênfase nas brincadeiras tradicionais e jogos em grupo. 

Os jogos dirigidos, muitas vezes, contrariam as condições que conferem a uma 

atividade o caráter de brincadeira. Não são eletivos – todos têm que brincar na mesma hora, 

da mesma brincadeira. Muitos outros estão atrelados a conteúdos – têm uma produção em 

vista. Mas, de todo modo, o pátio da escola ainda é onde mais se brinca e, o que é melhor, 

onde a professora não apenas se permite, como se sente autorizada a brincar. 

Brincadeira de roda, faço muito com eles, pra ter aquela... brincadeira de 
roda, passa-bola, pique-pega, corre-coxia, amarelinha, vamos caminhar em 
linha reta e desenhar no chão, traçar no chão, tem uns... uns círculos aqui de 
madeira (Maria das Graças). 

Nós vamos para área de lazer. Lá brincamos de roda [...] Então, eu levo 
também jogos lá pra cima. Jogos de montar, aí a escolha é deles, tem jogos 
de armar, jogos de construção, quebra-cabeça, aí a escolha é deles. Tem 
casinha, as meninas levam boneca, brincam de casinha (Maria das Dores). 

Acho que a gente participando eles se sente importante também. Eles 
brincando e a professora no meio. [...] Na hora do recreio é deles. Depois na 
hora da recreação que eu entro com eles. O recreio é livre (Maria da 
Consolação). 

Apenas uma professora parece distinguir entre o jogo dirigido e o momento de 

vivência espontânea entre as crianças e valorizar ambos. A brincadeira dirigida e o momento 

de ócio. Um tempo que pode ser usufruído por um fazer sozinho, um fazer compartilhado ou 

mesmo um não-fazer. Que fica sob a observação do professor, mas não sob sua direção e que, 

por isso mesmo, oferece condições de perceber dinâmicas que jamais se dariam sob a batuta 

do professor. 
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A escola não se limita ao espaço intramuros. Fora da escola há ainda muita atividade 

escolar, em particular envolvendo a família. A relação entre o saber da família e o saber da 

escola é campo de tensão. As famílias são convidadas a participar, desde que não interfiram. 

São convidadas a colaborar, segundo as expectativas da escola. Por um momento aparecem no 

discurso do professor como completamente desqualificadas e já em outro são convocadas a 

desenvolver atividades pedagógicas em suas casas. 

Algumas famílias, nem todas, que vêm aqui, que quer saber dos filhos como 
é que tá, como é que não tá, o comportamento. Mas a maioria não (Maria da 
Consolação). 

Não raro, a carência material é confundida com carência moral. O modelo de família 

que professam é uma estrutura patriarcal e a mulher que se encontra sem a figura masculina à 

frente de seu lar, seja ela solteira ou separada, é percebida como de conduta desviante, 

problemática. Já que se encontra nessa situação, a expectativa é que ao menos se dedique 

integralmente a seus filhos – não os deixe para sair, muito menos para se divertir, fica 

subentendido. Nessas condições, essa mãe aparece como carenciada em todos os sentidos: a 

escola deve ensinar-lhe conteúdos que vão da higiene à saúde, da participação na vida dos 

filhos à moral. 

[...] é assim uma clientela um pouco problemática. Muita mãe solteira, muita 
mãe separada. Filho que às vezes mora só com pai e avó. É uma clientela 
assim... São bem carentes, sabe? (Maria das Graças). 

Ajudar a melhorar um pouco a qualidade de vida. Sobre higiene, o cuidar do 
filho, a participação da vida delas na vida dos filhos. Não deixá-los tanto 
com outras pessoas para irem para os outros lugares. Sempre assim. Eles 
estão sempre procurando resgatar a família (Maria das Graças). 

Em sentido inverso, a escola exige que a mãe se envolva em atividades que requerem 

não apenas tempo, mas também habilidades escolares, sem considerar se elas dispõem destes 

e ainda sem consultá-las. Apenas lhes participam. Elas que se desesperem, pois a dinâmica de 

trabalho da escola não pode ser interrompida – é inaceitável, diz a professora. 
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As mães ficaram desesperadas [...] Então as mães já ficam sabendo que vai 
receber visita agora do pintinho, né?, que tem que fazer o registro de como 
foi o dia com o pintinho [...] a gente propôs uma outra atividade, o aluno 
assumir o papel, não de leitor, mas de contador de história. [...] pedimos a 
ajuda da mãe no sentido de contar a estorinha pro aluno em casa, e ouvir o 
aluno contar [...] Óbvio que dez alunos não fizeram a atividade de casa, o 
que eu não aceitei, disse que na aula seguinte teriam que trazer (Maria do 
Socorro). 

4.3 Territórios de Criança: Lugares de Vivência 

Se é fato que a condição de criança é materializada também pela existência de locais 

designados pelos adultos para as vivências de criança, é da mesma forma verdadeiro que elas 

não se apossam desses territórios necessariamente do modo planejado pelo adulto. Nem 

tampouco deixam de tomar para si territórios que a elas não foram destinados. Ao se 

apropriarem de lugares para elas planejados, elas os reconfiguram, os reconstroem, e ainda se 

apropriam de outros, criando suas próprias territorialidades. 

É nos seus territórios de criança que Rita Serrão e as Marias localizam as vivências de 

suas meninices. Em espaços da casa e do quintal, da rua e da comunidade, da igreja e da 

escola se encontram os lugares por elas investidos como seus territórios. Nesses espaços 

reinam. 

Nas casas pertencentes aos cenários descritos, era grande o número de familiares. 

Muitos irmãos e irmãs, tios, primos, parentes, afilhados, vizinhos circulam. Crianças ainda 

pequenas já viviam a experiência de ver nascer sobrinhos, sendo estes filhos de irmãos 

gerados pelos mesmos pai e mãe, como narra a pequena Rita em sua infância na década de 

1930. Mas as que foram crianças nos anos de 1960 não narram coisas muito diferentes. 

Lá em casa, na minha época, era sete filho em casa. Em roça, geralmente 
tem muito filho. Minha mãe teve 12 filhos (Maria da Consolação). 

Eu sou a caçula da minha casa, minha irmã tinha 18, meu irmão 17, eu com 
8, e todo mundo me dengou muito, me mimou muito (Maria das Graças). 

Dentre Rita e as Marias, as mais velhas viveram em famílias maiores que as mais 

jovens, do mesmo modo as de condição mais rural em relação àquelas que viveram a 
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meninice em condições de maior urbanidade. Entretanto, mesmo entre aquelas que foram 

crianças nos anos de 1990, não há nenhuma que não tenha ao menos dois irmãos. 

[...] era a filha mais nova e a minha mãe engravidou, teve uma menininha 
depois de mim e eu tinha muito ciúme da minha mãe com a menininha 
(Maria do Amparo). 

Esse quantitativo de crianças favorecia a troca de experiências entre elas e, em certas 

circunstâncias, a realidade da vida rural, com sua dura jornada de trabalho, também não 

favorecia o estabelecimento das relações de paparicação próprias da infância burguesa, o que, 

por outro lado, deixava por um bom tempo as crianças por sua própria conta, “reinando” no 

espaço. 

A “criação em esteira”, a que uma das Marias se refere, muito se aproxima do tipo de 

tratamento que as escravas davam a seus filhos enquanto se ocupavam dos afazeres, fossem 

estes domésticos ou na lavoura (PARDAL, 2005). 

Não tinha muito, assim, relação não. Eles trabalhavam muito, não tinham 
muito tempo assim pra ficar brincando com a gente ou falando alguma 
coisa... [...] Ela falava que a gente foi criado assim em esteira: deixava lá na 
esteira, deitado, enquanto isso ela estava fazendo outras coisa, ter muito 
tempo pra gente... ela não teve não, sabe? (Maria das Dores). 

As mães de família das diferentes classes sociais dirigiam pessoalmente a vida da casa, 

não apenas a mulher trabalhadora da zona rural, mas também a senhora de terras e pés de café 

o fazia, 30 anos antes desta. Uma cumpre, ao lado de seu papel de mãe de família, um lugar 

no processo de produção da fazenda. A outra, mesmo tendo a seu dispor criadagem e outros 

familiares, dirige aquelas tarefas que acredita sejam emblemáticas, reveladoras da sua marca 

pessoal na condução da casa e da família. 

A cozinha, em particular, tem profunda significação no universo feminino das Marias. 

A tradição na troca de receitas e distribuição daqueles que são os quitutes emblemáticos de 

cada uma no lugar: o café de uma, a goiabada de outra, a lingüiça, o biscoito de polvilho, os 

licores. Todo um universo de aromas, sabores e produção simbólica. 
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Minha mãe muito ocupada, cozinhava assim pra não sei quantos camaradas 
na roça, tinha muita ocupação (Maria das Dores). 

As carnes ficavam por conta da Mamãe [...] Mamãe fazia goiabada só para o 
nosso gasto, que dava pro ano inteirinho [...] Só a Mamãe torrava o café na 
nossa casa. [...] Não confiava em ninguém (Rita Serrão). 

[...] ela fazia até rosca de vento, ela fazia em casa pra gente, fazia tachadas 
de goiabada, distribuía pra vizinhança, sabe, ela era assim, muito farta e não 
era egoísta, tudo ela distribuía, partia e repartia (Maria das Graças). 

Em um lugar em que a industrialização não chegou a se firmar, vemos, nos anos de 

1960, as mães desenvolvendo habilidades como costureiras para suas famílias. Ainda hoje é 

comum que as moças da cidade se mostrem habilidosas, particularmente nas atividades de 

bordado, que iniciam ainda meninas, mas que, por ser um saber compartilhado pela maioria, 

também não chega a se tornar fonte de rendimentos. 

Minha mãe era costureira, ela fazia a nossa roupa (Maria das Dores). 

Cuidados com a saúde física, espiritual, educação dos filhos para a vida em sociedade. 

Tudo ficava a cargo dessas mulheres. 

Mãe levava a gente pra benzer (Maria das Dores). 

Brigava muito com a gente. O que ela tivesse na mão ela tampava em cima 
se você não agradasse. Mas ela se desdobrava nos zelos (Maria das Graças). 

Esse perfil vai se modificando nas gerações mais jovens. Começa a aparecer a partir 

da década de 1960 a figura da mãe que trabalha fora de casa. E nos anos de 1990, ela trabalha 

muito... Ao mesmo tempo, as condutas no trato com as crianças vão ficando mais diretas. As 

mães viabilizam, envolvem-se e participam das brincadeiras. 

Minha mãe era professora de educação infantil [...] Então eu cresci vendo a 
minha mãe contar estorinha de fantoche (Maria do Socorro). 

Minha mãe trabalhava muito, meu pai também. À noite, meu pai ficava com 
a gente; ele chegava do serviço e muitas vezes a gente ia encontrar com ele 
no serviço (Maria da Encarnação). 

A minha mãe dava cafezinho, a gente colocava num jarrinho. Na época, 
tinha um jarrinho, as xícaras e os pires e nós brincávamos, distribuíamos 
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cafezinho, a minha mãe participava das brincadeiras, era maravilhoso! Ela 
sentava junto com a gente, ela brincava, ela entrava na casinha, que cabia 
(Maria do Amparo). 

Os pais de família são pouco presentes nos relatos, mas o são sempre de forma muito 

significativa. No livro de Rita Serrão, a figura do pai morto, congelado no retrato da parede, é 

ao mesmo tempo um fantasma que vigia/guarda a casa e a materialização da idéia de que se 

ele estivesse presente nenhuma desgraça seria possível. Seria uma família “normal”. Afinal, 

Rita também foi, nos anos de 1920-30, filha de uma mulher sem marido, viúva. Cresceu em 

uma casa sem pai, em um lugar em que, quase 80 anos depois, as professoras continuam 

acreditando que famílias sem pai são lares “desestruturados”. 

Os pais parecem fazer um contraponto à autoridade direta da mãe sobre as crianças. 

São brandos, onde estas são rigorosas. Parecem guardar sua autoridade para o que realmente 

valha a pena e deixam as questões cotidianas às mulheres. São provedores, inclusive das 

necessidades infantis: constroem brinquedos, balanços, casinhas de boneca. 

Nunca se ouviu ele elevar a voz dentro de casa um minuto. Sempre baixinho, 
com muita educação (Maria das Graças). 

O meu pai fazia cavalinho. Tinha um cavalinho que ele fazia, mas era uma 
gracinha o cavalinho [...] Papai fazia balanço pra gente (Maria das Dores). 

As Marias-Meninas parecem não possuir no interior da casa nenhum espaço 

particularmente seu, exceto o seu quarto. O lugar preponderantemente pertencente às crianças 

é o quintal. O quarto é, na grande maioria, um ambiente coletivo, sem perspectivas de grande 

personalização. É um cômodo “das crianças” e não de cada criança. 

Numa cama de casal dormíamos juntos nós quatro. Quatro numa cama só. 
Uma cama grande (Maria das Dores). 

O meu quarto era junto com minha irmã. Aí depois de oito anos nasceu a 
minha outra irmã. Mas eu nunca tive um quarto só meu (Maria da 
Encarnação). 
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As roupas, como Rita Serrão deixa claro na descrição de seu preparativo para a foto ao 

final dos anos de 1920, são insígnias sociais. Suas rendas e jóias não são informativas de sua 

condição de criança, mas sim do lugar social de seu núcleo familiar. 

Já no relato de Maria das Dores – menina nos anos de 1960 – ganham destaque na 

questão da vestimenta as habilidades da mãe de família no preparo da roupa de todos. Em 

todos os casos, decidir o que a criança vai vestir aparece como função desempenhada pelo 

adulto. Seja na escolha ou na confecção. No entanto, a fala de Maria da Encarnação insere um 

dado novo no que até então se colocava: Aparece uma preocupação em vestir algo que 

permita a brincadeira: Uma roupa simples com a qual a criança pudesse realizar movimentos 

amplos. Correr, pular, saltar. 

[...] me aprontou com o vestido cor-de-rosa, cheio de rendinha branca na 
barra e na gola, botou o meu anelzinho e a pulseira de ouro. Achou que era 
pouco e pôs mais o colarzinho de pérola. Já estava de sapato de verniz 
alaranjado e meia branca (Rita Serrão). 

Minha mãe era costureira, ela fazia a nossa roupa. [...] Ela costurava pras 
irmãs, pro pai, pra muita gente (Maria das Dores). 

Eu vestia o que a minha mãe botava pra eu vestir. Que era o que tinha. Como 
eu brincava muito [...] eu acho que era mais bermudinha, camiseta (Maria da 
Encarnação). 

O relato das Marias nos mostra que a maioria das crianças come entre sua mãe e 

irmãos. O pai nem almoça em casa, ou, se o faz, não é necessariamente entre as crianças. A 

comida é produzida em parte no próprio quintal, mesmo naquelas famílias que moram em 

perímetro urbano. Um pedaço de chão, ainda que pequeno, presta-se ao plantio de horta e de 

criação de pequenos animais. Uma comida simples, mas farta. Ser pobre com um pedacinho 

de chão que plantar significa sempre ser menos pobre. 

Porque uma parte do quintal ele plantava de tudo. Ali tinha abóbora, 
mandioca, era milho, tinha a parte da horta de folhagem, muita galinha, 
porco, cabrito, pato, muito ovos. Então era uma fartura imensa (Maria das 
Graças). 
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Sempre comíamos assim, nós e a mamãe, porque o meu pai nunca ficava em 
casa, trabalhando. Ela arrumava nosso prato e nós comíamos junto com os 
irmãos ali e a mãe (Maria das Dores). 

Eu comia arroz, feijão, bife, angu, também eu gostava de angu com feijão. 
Na minha infância era angu com feijão. Muito feijão e arroz (Maria da 
Encarnação). 

O que parece condenar Rita a ter como companheiro de brincadeiras apenas seu irmão 

Vicente é sua condição social. A ela está vedado o convívio com crianças que não sejam de 

“seu nível”. Como nem sempre foi possível ter por perto primos ou amigos, restava apenas a 

companhia do irmão. 

Não que fossem afeminados, nada disso. Hoje uns tão casados, não tem nada 
haver, mas eles brincavam com meninas (Maria do Socorro). 

Se Maria do Socorro precisa justificar que, brincando meninos entre meninas, aqueles 

não se tornaram afeminados, é necessário questionar por que mais de 30 anos antes parecia 

tão razoável aos adultos que Rita e Vicente brincassem juntos: ele de boneca, ela de futebol. 

Arrisco-me a supor que a questão de gênero na brincadeira tornava-se menor. Melhor brincar 

brincadeiras de menino sendo menina ou de menina sendo menino que se arriscar a brincar 

com os “outros” – os de classe social diferente. 

Mamãe não deixava a gente brincar com criança nenhuma, a não ser com os 
parentes e alguns dos filhos de nossos amigos mais íntimos (Rita Serrão). 

As brincadeiras no quintal se estabeleciam sob o olhar adulto, embora sem grande 

envolvimento direto deste na brincadeira, o que só apareceu como fenômeno mais recente, no 

relato das Marias mais jovens. Mas a amplidão dos espaços de brincar permite uma gama 

variada de experiência. Brincadeiras em que elementos como o fogo, a água, a terra e seus 

seixos, o vento e o que ele faz balançar – folhas, galhos –, tudo se convertia em brinquedo. 

O quintal da minha casa é imenso; até hoje eu moro nessa casa. Então nós 
íamos pra lá pro quintal, a minha mãe sempre presente, ela nunca deixou a 
gente brincar muito tempo sem ela fiscalizar [...] (Maria das Graças). 
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Nós morávamos na roça e nós brincávamos muito de panelinha, fazia 
fogãozinho ali, terra, pegava terra, cozinhava aquelas terrinhas. [...] A 
boneca era boneca de espiga de milho. O carrinho era uma lata retangular 
que fazia assim, brinquedo era esse (Maria das Dores). 

Quanto mais amplo o espaço, maior a produção de lugares de brincar e menor o 

controle adulto sobre estes e sobre as crianças. Surgem mais possibilidades de as crianças se 

exercerem em sentido pleno. Buscarem experiências novas, colocarem para si novos 

problemas a serem solucionados e, principalmente, inventarem novos domínios, como o topo 

das árvores ou o interior das manilhas que canalizam as águas do rio. 

Mamãe nem sabia... Nem ficava sabendo. Tava lá brincando (Maria das 
Dores). 

Quanto mais se avança para o perímetro urbano, mais a brincadeira vai ficando 

confinada, tanto espacial quanto socialmente. Brinca-se no pequeno espaço com o pequeno 

grupo. O contraste entre os depoimentos de Maria da Consolação e Maria do Amparo deixa 

clara essa diferença. 

Em roça, geralmente tem muito filho. Minha mãe teve 12 filhos. Lá elas tudo 
tinha mais ou menos 10, 11. Ah, eram umas 20, 30 crianças (Maria da 
Consolação). 

Meu pai me deu uma casinha de boneca. Ele montou uma casinha de boneca 
no porão da minha casa. [...] Tinha minhas primas, minhas vizinhas [...] 
Geralmente, só meninas (Maria do Amparo). 

Uma das alternativas para ampliar tanto os lugares de brincar como o grupo com que 

se brinca são os encontros e festas familiares. Reunindo primos, parentes, vizinhos e toda 

sorte de agregados. 

As festa que eu me lembro era sempre meu avô. [...] E lá encontrava os 
primos. Brincávamos de roda, de passar anel, juntava, então... Tinha os 
vizinhos, vinham os vizinhos. Lá também fazia aquela roda enorme e dava 
aquela brincadeira maravilhosa: Samba-lelê... Fui na Bahia buscar meu 
chapéu... Fui no Tororó... Passar Anel (Maria das Dores). 

Juntava primas de fora, primos de fora, da própria cidade, juntava todos. A 
minha avó fazia bolo, pipoca, fandangos, tinha que ter Coca-Cola e a gente 
fazia uma reuniãozinha. A minha avó, às vezes, colocava desenhos, passava 
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pra gente ver [...] Meu pai adorava ficar na casa da minha avó. Então, a 
gente aproveitava a presença dele, ele era uma criança também [...] (Maria 
do Amparo). 

Para além da casa e do quintal, as Marias-Crianças também narram como espaços de 

vivência a rua e a comunidade. Rita Serrão deixa claro em seu depoimento que brincar na rua 

não era permitido a uma menina de sua condição. Só em situações muito excepcionais – 

durante a revoada de tanajuras – era-lhe concedida essa alternativa. Há na fala da mãe, que 

Rita reproduz, o reconhecimento da existência de experiências de tal forma emblemáticas do 

sentido de ser criança no lugar que justifica quebrar a regra. Como que a afirmar que antes de 

serem crianças de determinada classe social, elas são crianças daquele local. E, naquele lugar, 

quem não caçou tanajuras não foi criança. 

[...] eu e Vicente estávamos correndo pela rua, apanhando tanajuras [...] Era 
a única coisa que Mamãe deixava a gente fazer na rua (Rita Serrão). 

Mas a rua aparece nas falas das Marias como espaço de encontro e de troca. Tanto 

para adultos, quanto para crianças. Durante o dia e, principalmente, à noite. Nos fins-de-

semana e, particularmente, nas férias. A rua é lugar de interação social e produção simbólica. 

Na rua, à noite, elas sentavam pra conversar, e era assim umas 15 pessoas, 
meninos e meninas, e nós brincávamos de queimada, peteca, pular corda. As 
lâmpada eram assim fraquinhas, a rua de terra (Maria das Graças). 

Final de semana, férias, então, era a Rua da Chácara de cima em baixo: era 
bandeirinha, era queimada, era muito boa. Tinha uma árvore que a gente 
amarrava corda e fazia uma balança. E essa balança a gente colocava uma 
tábua e ficava direto. A gente achava que a árvore era só nossa e ninguém 
podia balançar (Maria da Encarnação). 

Vida social é cultivada. É um valor. Os membros da comunidade visitam-se 

freqüentemente: para a prece, para atenção às pessoas convalescentes, para conversar sobre a 

vida, trocar impressões. Se a pessoalidade da cidade pequena instaura a impossibilidade do 

anonimato – todo mundo é alguém, é conhecido, tem sua vida devassada – do mesmo modo 

essa pessoalidade cria vínculos de responsabilidade. O que é de conhecimento de todos é 
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também de responsabilidade de todos. Dessa forma, a pessoalidade se expressa como 

solidariedade entre os membros do grupo que transitam pelos diferentes espaços domésticos. 

Porque na roça tem essa mania, né?, de um visitar o outro (Maria da 
Consolação). 

Terços, novenas, cultos, são mais que a expressão de uma religiosidade, eles são 

também atividades em que o caráter do encontro social está claramente marcado. As crianças 

são convidadas a participar e a aprender as tradições. Ao final, o lanche, a conversa “de 

adultos” que delimita claramente o lugar de criança – aprender as tradições, sim; participar do 

mundo adulto, não. 

Então, dava de tarde, mãe ia pra casa dos outro, ficava eles rezando, 
geralmente, e a gente, as crianças, brincando no terreiro (Maria da 
Consolação). 

[...] fazia assim muita novena, eu achava um pouquinho enjoado as novenas, 
que é grandona, mas eu lembro, lembro delas ali. Elas iam nas casas umas 
das outras rezar terço, né?, tirar o terço, e levavam os filhos (Maria das 
Graças). 

Essa religiosidade híbrida, mais uma forma de encontro social que qualquer outra 

coisa, mistura atividade clerical e leiga. Imbrica tradições que estão fundadas em sincretismos 

e superstições de diferentes naturezas. São formas populares em que os limites entre sagrado e 

profano, público e privado são tênues, permitindo que estes se interpenetrem. É assim que a 

religiosidade de Maria das Dores, por exemplo, organiza-se sem conflitos entre o catecismo 

católico e o patuá protetor da benzedeira. Ambos são expressões da vida comunitária. 

Mãe levava a gente pra benzer. Usamos até aquele patuazinho, aquele 
cordão. Aquilo servia pra tudo. Qualquer males do corpo e da alma, né? [...] 
Médico mesmo, nada. Era mais a benzedeira (Maria das Dores). 

É Maria da Encarnação, que teve sua meninice ao final dos anos de 1980, início dos 

anos de 1990, que enuncia a chegada de emblemas de modernidade na vida comunitária. E ela 

o faz a partir de um elemento particularmente simbólico: a comida. Ela narra sua alegria com 
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a chegada do fast food. Comer na rua em companhia dos padrinhos: a alegria de domingo. 

Suprema das delícias era o hambúrguer. [...] eu contava o dia, pra chegar 
domingo, pra ir pra casa da minha madrinha, que ela me levava com 
padrinho e me dava dois hamburguers! (Maria da Encarnação). 

 Valores e práticas do mundo globalizado vão penetrando o local, confirmando o que a 

geógrafa Doreen Massey não tem cessado de dizer: “Assim como o passado se infiltra no 

presente, o longínquo se faz presente no lugar” (MASSEY, 2005). Embora Massey não faça 

referência ao trabalho de Walter Benjamin, do ponto de vista da conceitualização de espaço 

nenhuma proposição poderia ser mais benjaminiana. As práticas comunitárias locais são 

coetâneas às práticas globais e, portanto, produzidas no diálogo com estas. 

As instituições que aparecem fortemente marcadas nas falas das Marias-Meninas e de 

Rita Serrão são a igreja e a escola. Rita descreve o esmero da “roupa da missa” e do lugar 

especial que sua mãe ocupava na igreja. Local de oração, sem dúvida, mas também de ver e 

ser visto, a igreja funciona também como um panóptico social. Deixando claro o que todo 

mundo já sabe: quem é quem dentro dessa comunidade, qual o lugar de cada um. 

Então lá íamos nós à Missa das oito e muito bem vestidas. [...] Senta-se 
sempre no mesmo lugar. Na frente, no segundo banco à esquerda de quem 
entrava bem na ponta, defronte ao altar-mor. Punha a fita larga vermelha, de 
Zeladora do Sagrado Coração de Jesus, e o véu de renda preta. Eu ficava 
também na frente, porque fazia parte da congregação dos “Santos Anjos”, só 
para meninas (Rita Serrão). 

Menos freqüente é a presença dos padres no interior e, por isso mesmo, maior a força 

das zeladoras das igrejas, que detêm as chaves, físicas e simbólicas, da casa de Deus. Elas 

hospedam os padres, cuidam do sacrário, são autoridades nas áreas rurais. 

Sempre teve padre lá. Mas ele só vinha de vez em quando. Ele ia, naquela 
época ele ia, de vez em quando ele ia e ficava tipo assim pra celebrar sexta, 
sábado e domingo (Maria da Consolação). 

Fomos criados na igreja católica. Fiz primeira comunhão na igreja lá da roça. 
Uma vez por mês o padre ia na igreja e nós íamos todos (Maria das Dores). 
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Já em perímetro urbano, a co-responsabilidade pela igreja aparece no auxílio à 

construção, à venda de cupons, tijolos, participação em quermesses e levantamento de fundos 

para as obras da igreja. 

A minha mãe era católica. Eles ajudaram na fundação de uma capela que 
tem na minha rua. A minha tia era responsável por essa capela (Maria das 
Graças). 

Quer na igreja católica, quer na de confissão protestante, a inserção de crianças se 

inicia cedo, como parte da dinâmica de tradições familiares. As práticas religiosas fazem parte 

da cultura local e têm importante papel nas relações sociais. Quase todos professam uma 

religião e os que optaram por não seguirem alguma são conhecidos por não fazê-lo. 

A pessoalidade existente na cidade pequena impede interpretações de normas ou 

dogmas religiosos. É possível, por exemplo, a uma pessoa divorciada receber a comunhão 

dentro do ritual católico em um grande centro urbano, ainda que haja recomendação em 

contrário por parte da instituição: dificilmente sua condição seria identificada entre as 

centenas de participantes da celebração. Na cidade pequena, isso não é possível. Ainda que o 

sujeito busque uma interpretação pessoal da norma, ela lhe é negada. O pároco sabe 

exatamente quem está casado, quem é solteiro, quem é mãe solteira, quem é divorciado, quem 

vive “amigado”, quem é quem. Isso lhe dá poder para barrar o acesso ao sacramento àqueles 

que fogem à norma estabelecida. Esse mesmo sentido de pessoalidade é compartilhado nas 

igrejas de confissão protestante. Na cidade pequena, todos se movimentam sob o olhar do 

outro – os santos e os pecadores. 

Tenho até hoje os mesmos rituais. Todas as terças, quintas e domingos de ir 
à igreja, de assistir reuniões bíblicas, eu sempre tive o meu material 
religioso, que a minha mãe achava muito importante mesmo eu sem saber ler 
[...] (Maria do Amparo). 

Quando pequena, era a catequese. Então a gente tinha aquela aula que falava 
tudo sobre Jesus. Aí, eu sei que a gente brincava antes; aí, quando acabava, a 
gente brincava assim no pátio da igreja (Maria da Encarnação). 
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A igreja é uma instituição forte no Norte e Noroeste Fluminense. Silvana Vargas 

assinala o peso da Igreja Tradicionalista na região. Em Santo Antônio de Pádua, os 

tradicionalistas dividem a cena com católicos romanos, grandes igrejas de confissão 

protestante, tais como a Batista e a Presbiteriana, além de inúmeras denominações baseadas 

nos carismas de pentecostes que, em salas, lojas ou qualquer pequeno espaço improvisado, 

encontram condições mínimas de organização de suas reuniões e cultos. Há, ainda, a presença 

de espíritas de concepção kardecista e de praticantes de religiões afro-brasileiras, como a 

umbanda. 

Quanto à Igreja, é importante assinalar a força do conservadorismo clerical 
em todo norte e noroeste fluminense, a ponto do bispo da diocese de Campos 
de Goytacazes ter sido excomungado pela Igreja Católica Romana no cisma 
da modernidade em 1988. A dissidência formada nesta época originou novos 
grupos religiosos em templos construídos pelos fiéis, com uma presença 
forte em toda a região e tornando-se conhecidos como “tradicionalistas”. 
Essas Igrejas Tradicionais seguem o rito antigo abolido pela Igreja Católica, 
tal como as missas rezadas em latim, uma moral rigorosa de fiéis sempre 
vigiados, e contam com uma defesa intransigente de sua estrutura realizada 
por um corpo pastoral, que é também responsável por escolas que garantem 
a manutenção de sua visão de mundo (VARGAS, 2005, p. 60). 

É importante fazer notar que enquanto a população das classes médias e da elite 

paduana se divide entre as grandes igrejas – católica, tradicionalista ou protestante –, a classe 

popular é segmento disputado entre a tradição espiritual afro-brasileira e as inúmeras 

denominações petencostais. Por ocasião do planejamento do X Encontro de Jongueiros, o 

grupo de organizadores entrou em contato com as pessoas do distrito de Campello, onde foi 

realizado, há dez anos, o primeiro encontro. A resposta que chegou aos organizadores é que 

não existia mais o grupo de Caxambu de Campello, pois todos os participantes “tinham 

entrado para a crença”. 

A tendência que Vives (1977) havia sinalizado quase há 30 anos se confirma: o reflexo 

direto da expansão das seitas de confissão protestante na produção da cultura popular – o 

desaparecimento gradual de manifestações artísticas, de festas populares etc. 
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O diretor de uma das escolas públicas pesquisadas confidenciou-me que transferiu os 

festejos juninos para o mês de agosto, pois, desse modo, são comemorados como “Dia do 

Folclore”. Essa estratégia permite que sejam realizados jogos, dança e música próprios das 

comemorações juninas na escola, contando com a participação das crianças de confissão 

protestante – ainda assim, não todas. No mês de junho isso seria impossível, pois tomaria a 

feição de comemoração das datas festivas dos santos católicos: Santo Antônio, São João e São 

Pedro. 

A questão religiosa chega também à política partidária. Um dos candidatos à 

prefeitura, por exemplo, trouxe em sua plataforma a proposição de mudança no nome da 

cidade excluindo o nome do santo: o município passaria a chamar-se apenas Pádua. 

Essa configuração de forças políticas do lugar, na qual a religião é parte constituinte, 

ajuda a entender por que meios o local conhecido informalmente como Praça do Caxambu, 

que se encontra em frente à única indústria da cidade – uma indústria de papel –, que é de 

propriedade de um fervoroso cristão-protestante parente do prefeito, chegou a se tornar 

oficialmente “Praça da Bíblia”. 

As narrativas das Marias-Meninas contemplam pouco essa dimensão que a igreja tem, 

ainda hoje, enquanto força política, mas no texto de Rita Serrão aparece com clareza a 

penetração dessa instituição na organização da vida familiar: 

O Padre Bruno não gostava de baile, mas em casa de família as moças 
podiam dançar. Só quem fosse Filha-de-Maria é que não podia dançar de 
jeito nenhum. [...] O Padre Bruno era severo (Rita Serrão). 

No relato das Marias-Meninas, a igreja é apropriada como território de encontro com 

outras crianças e de brincadeiras no pátio, depois “daquela aula que falava tudo de Jesus”. A 

apropriação do ritual religioso parece se basear em seu aspecto teatral e lúdico: vestir-se de 

anjo, participar da procissão, coroar santos, cantar... Vender cupons como se fossem tijolos 

com a mesma disposição com que venderiam votos para eleição de “sinhazinhas” ou rifas, 
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jogos comuns nos festejos juninos. Na ausência dos álbuns de figurinhas, Rita coleciona 

santinhos – lindos cromos coloridos. Ou seja, as crianças são devotas do brinquedo e da 

brincadeira, essa atividade muito séria que, sem dúvida, guarda um forte parentesco com o 

sagrado. 

Quando as Marias, a partir de seu ponto de vista de meninas, falam da escola, é 

também o aspecto lúdico que salta à frente de qualquer outra imagem. Escola é lugar de 

encontrar amigos, de brincar junto, de recreio. Locais como o pátio e o parquinho aparecem 

privilegiados. Essa eleição traduz a idéia de que, do ponto de vista da criança, a grande 

contribuição da escola seria a de viabilizar, por meio da instituição de espaços e horários 

regulares, possibilidades de articulação entre as crianças e a produção cultural das 

comunidades infantis. 

Brincava muito de bandeirinha, pique-pega, pular corda, rodopio, chicotinho 
queimado, brincadeira nossa... Na hora do recreio (Maria da Consolação). 

Assim, tinha um parquinho no colégio que eu estudava, o parque era até 
grande, tinha aquela gangorra grandona, cabia muitas crianças, escorregador, 
balanço (Maria das Graças). 

É muito curioso perceber como praticamente desapareceram nos depoimentos das 

Marias as referências ao conteúdo escolar quando estas falaram a partir da perspectiva de sua 

meninice. Os conteúdos escolares só foram mencionados por elas no ambiente doméstico. 

Apareceram na fala que relata os deveres de casa realizados sob a orientação da mãe, no 

conhecimento do pai que, embora com pouca instrução, era capaz de fazê-la compreender o 

que o professor não conseguia explicar-lhe ou ainda na brincadeira de lecionar para as 

bonecas como um recurso para estudar. Fora isso, quando a referência é o conteúdo escolar, o 

melhor parece ser livrar-se deles rapidamente para poder retornar às atividades realmente 

significativas. 
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Era assim: estudava e tinha as notas assim pra passar [...] Era estudar e 
brincar. Brincava muito. Eu aproveitei muito que eu brinquei muito (Maria 
da Encarnação). 

A escola aparece ainda como um lugar de encontros significativos com adultos. De 

estabelecer vínculos afetivos não apenas ligados às funções que os adultos exercem na 

instituição, mas também encontrar nestes a parceria e a cumplicidade para outros projetos. 

[...] no colégio mesmo eu vi uma senhora, a merendeira da escola, fazia 
crochê e eu pedi a ela pra fazer uma sainha e ela, eu nunca esqueci dessa 
sainha que ela fez pra minha boneca. Ela fez a sainha de crochê pra minha 
boneca (Maria das Dores). 

Se na escola a criança está sob o olhar dos adultos, por outro lado ela é observadora 

perspicaz do comportamento destes. Longe de assumi-lo a partir da intenção do adulto, ela o 

reinterpreta a sua própria feição. E as normas da instituição, regras sutis no jogo entre crianças 

e adultos, são identificadas no que elas têm de mais aparente, ou, como diria Maffesoli, de 

trágico – produtoras de um efeito que se esgota em si mesmo, na sua teatralidade: “Ela grita, 

todos param”. 

Adorava a diretora, porque ela chegava e dava um grito, e todo mundo ficava 
quieto (Maria das Graças).  

Outro sentido que a escola comporta é o de extensão da casa para aquelas que foram 

alunas da mãe. A escola que Maria da Consolação narra como o lugar onde viveu o melhor da 

vida, nada mais é que um espaço público tornado doméstico, onde a mãe mais que leciona, 

reina. A pequena sala de aula improvisada na tulha vazia tem dimensões superestimadas aos 

olhos dessa menina filha de quem, ela acredita, tudo viabilizava no corpo social: “Mamãe era 

a cabeça lá”, diz a menina. 

Eu estudava com minha mãe. Estudei com ela até a terceira série (Maria da 
Consolação). 

A escola também aparece como lugar de vivências dolorosas. Dor pelo afastamento do 

espaço doméstico, dor pela incompreensão adulta do sofrimento da criança, dor diante da 
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humilhação e brutalidade do adulto. A imagem do professor que ela, adulta, tem como 

parâmetro do que não quer ser. Relações ressignificadas a partir do diálogo e que deixam 

claro uma reivindicação por escuta. 

Ela era muito brava, brigava comigo. [...] ela pegou o meu rosto e bateu o 
meu rosto no quadro porque eu estava chorando muito [...] Eu tinha cinco 
anos (Maria do Amparo). 

A minha segunda professora era maravilhosa, me compreendia em todos os 
pontos [...] Ela sentava comigo, ela conversava comigo (Maria do Amparo). 

Mas é na celebração, nas festas e epifanias, na carnavalização – uma ceia 

pantagruélica – que aparece a escola como lugar em que as crianças constroem um sentido de 

existência coletiva, de pertencimento e somam aos seus próprios sentidos da escola como 

lugar àqueles que são conferidos pelos adultos. As festas de congraçamento são pontos de 

cruzamento dos corredores isotópicos de adultos e crianças. 

[...] fazíamos piquenique todo final de ano [...] no final do ano eles faziam 
uma macarronada, era macarrão e massa de tomate, mas era um show (Maria 
das Graças). 

4.4 Jovens Bárbaros Infantis: Tempo Intensivo, Aprendizagem e Brincadeira 

Benjamin anteviu a miséria humana que adviria da emergência de um meio 

tecnocientífico-informacional capaz de se impor em substituição ao meio natural e mesmo ao 

meio técnico, criando novos tempos e espaços de informação globalizada. Ele o fez antes que 

a rede mundial de computadores fosse uma realidade, antes que a velocidade da informação 

permitisse aos atores sociais estar simultaneamente na condição de produtor e expectador do 

fato noticiado. 

Os homens devoraram toda a cultura, até ficarem saciados, ele diz. Isso implica que a 

racionalidade que produziu tempos e espaços globalizados não é ferramenta adequada ao 

enfrentamento das questões que se colocam no mundo contemporâneo. É preciso abrir mão de 

um patrimônio cultural que trouxe a humanidade até aqui, mas que é ineficiente para apontar 
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novos caminhos. Questões novas exigem respostas novas, ou, dito de outra maneira, a 

produção contínua de desigualdades não será solucionada pela lógica que a edificou no 

passado e continua produzindo-a no presente. Faz-se necessária uma forma inaugural de estar 

e produzir o/no mundo. A construção dessa via de escape é a tarefa política da nova barbárie. 

Ela que vai inaugurar vias novas, saídas alternativas, singulares, originais para o impasse da 

convivência humana no mundo globalizado. 

A pobreza é condição essencial para edificação desse novo, pois este é um contexto 

em que “tudo já está dado” e do que já está posto não advirá nenhuma nova alternativa. Resta 

apenas o tempo cíclico. O que se repete, acompanha, homogeneíza. A atividade 

revolucionária, no sentido que lhe conferiu Vygotsky, exige a construção de nova ferramenta 

para o surgimento da nova realidade. Um olhar inaugural, uma postura infantil capaz de 

brincar de explodir o continuum do tempo. 

Representantes da racionalidade moderna, as professoras também são produtoras em 

suas salas de aula de espaços e tempos globalizadores, totalizantes. Abrir a porta para a 

infância é permitir que a intensidade do novo, que a surpresa da edificação de um sentido 

inesperado, que a possibilidade inaugural apontada pela brincadeira se faça presente no seu 

cotidiano docente. Isto, as próprias infâncias que as habitam lhes podem ensinar se estiverem 

dispostas a abraçar a pobreza e se permitirem trocar seu vasto patrimônio de certezas estéreis 

por um punhado de dúvidas fecundas. 

É nessas mesmas Marias que está inscrita a intensidade da surpresa em tempo de 

eternidade. Uma experiência intensiva fruto do encontro e materialização do desejo, uma 

emoção inscrita não como passado, mas como produção atual – vigorosa – e, portanto, capaz 

de produzir na atualidade condições de identificar o momento em que o novo irrompe. 

[...] quando eu fiz 10 anos eu ganhei a minha primeira boneca. Mas como foi 
feliz aquele dia! Foi no Natal. Nossa! Aquilo ficou tão marcante, eu lembro 
dessa boneca até hoje (Maria das Dores). 
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Uma apropriação infantil do mundo implica também a possibilidade de usos não-

programados para objetos cotidianos e a produção de uma sensação que só consegue ser 

expressa pela intensidade da fala. Nesse momento, para nós, ocidentais, fica compreensível a 

linguagem tonal de vários idiomas orientais. Existem realmente realidades as quais só a marca 

de intensidade sobre a palavra dita pode identificar. É essa emoção que Maria das Dores só 

consegue expressar pela mudança do tom na fala e pela extensão ao infinito do som como que 

a desenhar um sentido que a simples expressão “a gente ia lá” não seria capaz de mapear. 

Nós subíamos nós quatro na cama e começava a pular e pulava naquele 
colchão de mola e a gente ia lááá... (Maria das Dores). 

Essa apreciação infantil do mundo e das pessoas toma também a dimensão estética 

como uma das vias possibilitadoras de conhecimento sobre e entre os homens. 

Imenso! Enorme! Negão! Mas ele muito bonito. Lindo! Um negão dos olhos 
azuis, lindo, lindo (Maria das Graças). 

Uma capacidade infantil que encontra lugar não apenas na intensidade do que é dito, 

mas também na comunicação silenciosa que pode, prescindindo das palavras, configurar 

processos de comunicação não-verbais em que a experiência humana indizível é comunicada. 

[...] aí meu pai tinha uma sanfona e nós ouvindo. [...] Ficávamos ouvindo, 
ficávamos ouvindo, né? Curtindo a noite, aquela noite. Ele mostrava também 
muito pra gente as estrelas [...] E nós ficávamos olhando o céu [...] Ele 
ficava falando das estrelas, das Três Marias... falava... não lembro assim... 
Nós observávamos (Maria das Dores). 

A marca de intensidade não tem sempre o caráter de atualização da experiência. Ela é 

também a intensidade do esquecimento. A capacidade de inventar memórias e, portanto, com 

poder para excluir absolutamente o que foi vazio de significado. Condenando-o a ser uma 

lacuna intensa na experiência. Um nada. 

Não me marcou em nada. Eu acho que foi o período que eu menos aprendi 
na minha vida, não me lembro nada daquilo. Nada! Nada! Lembro atrás e ali 
eu não lembro (Maria das Graças). 
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Uma força intensiva que é, necessariamente, subversiva. Instauradora do novo, do 

inesperado. 

Eu acho que uma vez só que eu coroei Nossa Senhora e mesmo assim ainda 
arranquei a coroa da mão da menina que coroou comigo. Eu arranquei a 
coroa. Aparece a foto assim a menina do meu lado e eu com a coroa assim 
(Maria da Encarnação). 

Aprendizagens que surgem quando a circunstância obriga a fazer o que não se sabe, a 

falar sobre o que se desconhece, a ser o que (ainda) não se é. A responder a partir de um 

repertório que ainda não existe. A agir como ferramenteiro e inventar a ferramenta nova junto 

com o novo produto ou como poeta criar a palavra nova para designar o novo sentido. 

Tinha um valão que tinha uma ponte. Nós íamos pra ali e atravessávamos 
[...] Atravessava na manilha com a água dentro, passando água, e então nós 
atravessávamos debaixo, do outro lado. Passávamos de um lado pro outro. 
Era a brincadeira no valão (Maria das Dores). 

Essa fantasia parte da própria realidade vivida, não para imitá-la, ainda que não se dê 

conta disso, e sim para recriá-la.  

[...] porque não tinha carro, não tinha nada, a condução que tinha era o 
cavalo mesmo, então nós imitávamos os nossos pais: Fazia do cavalo do pai 
o cavalinho de pau, de madeira (Maria das Dores). 

As dimensões de realidade e fantasia se interpenetram e se alimentam mutuamente. 

Como na fala de Maria das Dores, ora referida a sua boneca, ora referida aos cuidados 

dispensados à irmã mais nova. Desse modo, brincando de ser o que não se é, constroem-se 

possibilidades de ser o que se brinca de ser. A identidade como parte da invenção. Exercer-se 

no mundo ganha então o sentido de brincar de ser o que se é. 

[...] eu já era professora desde pequenininha, porque eu já brincava, e era 
muito... era o meu imaginário, eram os meus alunos, eu lá no quadro falando, 
explicava, batia na mesa: – Entenderam? Então eu vou repetir. Sabe, assim? 
Eu brincava muito de dar aulinha (Maria do Socorro). 

Eu gostava muito da boneca. Eu brincava de mãe mesmo. Era mãe (Maria 
das Dores). 
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Até que a mais nova era minha filhinha. Brincava de minha filhinha. Minha 
filha (Maria das Dores). 

A brincadeira se instaura também pela provocação do inesperado. Uma ação que está 

menos próxima da conduta transgressora em si do que da pergunta desencadeadora: “O que 

aconteceria se...?” 

A gente tinha muito de bater na porta dos outros e sair correndo. E tocar a 
campainha (Maria da Encarnação). 

Pega coisa no quintal dos outros, isso eu alembro muito! (Maria da 
Consolação). 

A atitude, como sempre, é transformadora da atividade, porque uma atividade é só um 

fazer vazio de sentido. É a atitude que confere sentido ao fazer. Por isso, a atitude é 

transformadora da realidade. É capaz de transformar trabalho em lazer, dever em prazer. 

[...] minha casa de vermelhão, então encerava [...] pra eu dar brilho no chão a 
gente brincava, sentava uma no pano e a outra puxava pra lá e pra cá, e 
aquele chão ficava maravilhoso (Maria das Graças). 

Mas brincar é também produtor de um sentido coletivo, de uma produção, reinvenção 

não apenas dos sujeitos, mas também das possibilidades de relações sociais, das alternativas 

de hierarquização dos saberes, da comunicação entre diferentes produções culturais. Nesse 

brincar coletivo, encontro de vivos e mortos, produzem-se alternativas para além da tradição 

que não deve ser perdida e da configuração atual, que perde sua dimensão de único arranjo 

social possível. 

Os palhaços da Folia de Reis falavam os versos tão depressa que eu quase 
não entendia. Mas eu aprendi uma porção deles e ficava atenta para aprender 
mais. [...] Eu era louca por Folia (Rita Serrão). 
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4.5 Desertificação da Infância 

Ao longo deste trabalho, esforcei-me por fazer dialogar a linguagem poética e a 

linguagem acadêmica. Isso porque a possibilidade de enxergar uma à luz da outra ampliava a 

minha própria compreensão e, portanto, viabilizava a comunicação do que eu pretendia dizer. 

Talvez essa necessidade resulte de uma forma pessoal de expressão escrita, ou das minhas 

limitações no uso da linguagem acadêmica, ou, quem sabe, seja a expressão de uma busca por 

uma metodologia em que a metáfora encontre lugar como produtora e transformadora de 

relações, inclusive das relações de produção do conhecimento. O estudo das singularidades 

exige também ferramentas singulares. Arriscar um passo novo é sempre um desafio: Risco de 

queda, risco de arte. 

Para Bernd Fichtner, metáforas não exercem apenas funções constitutivas na nossa 

experiência: elas também são portas às mudanças, transformações e reestruturações da própria 

experiência. Alargam fronteiras e limites de espaços preestabelecidos, são capazes de romper 

relações estandardizadas e sentidos automatizados. Metáforas inauguram um novo olhar. 

Com uma aproximação cada vez mais precisa da realidade pesquisada, a 
ciência acredita que essa realidade na sua essência já é entendida e 
compreendida. A psicologia de desenvolvimento já sabe o que é 
desenvolvimento psíquico e a pedagogia já sabe o que é uma criança. A 
pesquisa sobre adolescentes sabe o que é um adolescente. A didática sabe o 
que é ensinar e o que é aprender. [...] Na perspectiva das disciplinas 
científicas, todos os problemas aparecem resolvíveis. [...] A filosofia e a arte, 
porém, indicam que esta idéia de uma aproximação cada vez melhor do 
conhecimento da realidade é uma ilusão. A filosofia e a arte nos dizem que 
cada problema resolúvel faz parte de um problema irresolúvel [...] devemos 
nos deter mais minuciosamente nesta interação entre concepção positiva e 
técnica por um lado e reflexão filosófica/artística por outro lado. Gostaria de 
caracterizar esta reflexão filosófica e artística como “o olhar da posição do 
novo”. “Olhar da posição do novo” exige aceitar o metafórico no processo 
de percepção, o que significa ver algo como algo. [...] Cada metáfora articula 
uma contradição essencial. [...] A metáfora não reflete semelhanças; não 
apresenta algo que seja comum entre objetos, fenômenos e processos; algo 
que está já pronto, disponível e preestabelecido. A metáfora cria e constrói 
fundamentalmente relações (FICHTNER, 2005, p. 2-3). 
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A perspectiva adotada neste trabalho se funda em uma metáfora: O diálogo entre o 

velho sábio narrador e o jovem bárbaro infantil. Essa metáfora assume uma coloração especial 

a partir do momento em que as pessoas convidadas a falar a partir de um e outro lugar, sua 

meninice e docência, são as mesmas. Que esses depoimentos foram colhidos em uma mesma 

e única entrevista, que são sucessivos e, no entanto, resultam tão marcadamente diferentes. O 

diálogo entre as Marias-Meninas e Marias-Professoras é quase inexistente. 

A infância afirmada na fala das professoras é uma infância sem surpresas que acredita 

em uma escolarização que se faz sucessiva e progressiva. Que não olha e não indaga da 

criança, mas dos discursos produzidos sobre ela. Que não olha e não indaga dos sentidos 

locais de conteúdos universais, mas os reafirma porque são a expressão do conhecimento 

produzido sobre o que deve ser a infância. É uma infância onde tudo está posto. É uma 

infância muito pouco infantil... 

O reconhecimento da educação infantil como primeira etapa da educação básica, 

bandeira de luta por tantos anos de todos os que militam na educação infantil, trouxe consigo 

um contrapeso – a escolarização precoce. A educação infantil tornou-se escola, uma “coisa 

séria”. 

O jogo espontâneo é tão pouco freqüente porque a escola infantil, mergulhada em seus 

livros e cadernos, em suas atividades precocemente disciplinadas, em seus horários e rotinas, 

vem assumindo uma vinculação com a idéia de produtividade, tornando-se a cada dia mais 

uma “fábrica de conteúdos”, ao invés do “circo de subjetividades”8 que poderia ser. Na 

oposição da produção está o ócio. Quando penso ‘ócio’, a imagem que imediatamente me 

ocorre é a da boneca Emília, personagem célebre de Monteiro Lobato, sentada ao pé da 

                                                 
8 Credito essa expressão a Zilma Ramos de Oliveira. Foi construída em meio a nosso debate em uma mesa-

redonda, em que ela falou sobre ‘Linguagens’, cabendo a mim o tema ‘Jogo, Brinquedo e Brincadeira’. Entre 
as duas palestras, uma atividade cultural com o grupo “Zé Zuca e a Rádio Maluca” inspirou-nos, no momento 
do debate, a trazer à cena a imagem do circo como representante do lúdico, do dinâmico, do inesperado, em 
oposição aos tempos e espaços regulados da fábrica. 
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jabuticabeira “cismando”. Um momento em que o sujeito nada produz: apenas produz-se – 

produz subjetividades. 

Não estou aqui afirmando uma escola do ócio, mas, sim, reivindicando uma educação 

infantil em que as relações entre dever/prazer/lazer/trabalho possam encontrar alternativas 

outras que não a reprodução na escola infantil de modelos hegemônicos de produtividade e 

relações espaço-temporais firmadas a partir de uma racionalidade tecnocientífico-

informacional, em que os saberes sobre a infância estão todos dados. Aposto, com Walter 

Kohan, que 

[...] um tal encontro entre uma criança e uma professora, ou entre uma 
criança e outra criança, ou ainda entre uma professora e outra professora 
possam abrir a escola ao que ela ainda não é, permitam pensar naquilo que, a 
princípio, não se pode ou não se deve pensar na escola, e fazer dela espaço 
de experiências, acontecimentos inesperados e imprevisíveis [...] tempo de 
aión e não somente de chrónos. Já escolarizamos suficientemente as 
crianças. O que precisamos é infantilizar a escola (KOHAN, 2004a, p. 9). 

Uma educação de crianças de onde a marca do que é infantil foi suprimida é território 

em processo de desertificação, tomado pela aridez de um cotidiano em que não há lugar para 

“ferramenteiros”, mas apenas para consumidores dóceis de ferramentas, longe da atividade 

revolucionária a que Vygotsky deu expressão com o conceito de ZPD. 

O processo de infantilização da escola passa, necessariamente, por uma posição 

contrária à das professoras que “deixam tudo do lado de fora da sala de aula” e se caracteriza 

pela abertura da escola ao que está fora, ao vento novo capaz de apontar alternativas, arejar a 

escola com outros modos de produção de conhecimento e vida. É sob a materialidade do 

território que se dão essas mediações. 

Para Doreen Massey, o espaço é a dimensão da multiplicidade – sem o espaço não 

poderia existir diversidade/multiplicidade. Sem multiplicidade também não há espaços – 

ambos se produzem simultaneamente. O espaço está sempre em construção, nunca é uma 

relação acabada. Está sempre em vias de produção e, por isso mesmo, está sempre aberto ao 
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futuro e à política. Fazer o espaço é sempre uma tarefa política. 

Em estudos que pretendam discutir a infância em sua materialidade, no manejo da vida 

cotidiana, não é possível abandonar a categoria de lugar. Daí decorre a obrigatoriedade de 

pensar ambos como categorias em permanente e implicada construção, portanto, como tarefa 

política. O estudo da infância, a partir desse ponto de vista, é sempre o das territorialidades 

que a circunscrevem – suas “territorialidades infantis”. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS: TERRITORIALIDADES INFANTIS 

A Criança Nova que habita onde vivo 

Dá-me uma mão a mim  

E outra a tudo que existe 

E assim vamos os três pelo caminho que houver, 

Saltando e cantando e rindo 

E gozando o nosso segredo comum 

Que é o de saber por toda a parte 

Que não há mistério no mundo 

E que tudo vale a pena. 

A Criança Eterna acompanha-me sempre. 

A direção do meu olhar é o seu dedo apontando. 

O meu ouvido atento alegremente a todos os sons 

São as cócegas que ele me faz, brincando, nas orelhas. 

Damo-nos tão bem um com o outro  

Na companhia de tudo 

Que nunca pensamos um no outro, 

Mas vivemos juntos e dois 

Com um acordo íntimo 

Como a mão direita e a esquerda. 

Ao anoitecer brincamos as cinco pedrinhas 

No degrau da porta de casa, 

Graves como convém a um deus e a um poeta, 

E, como se cada pedra fosse todo um universo 

E fosse um grande perigo para ela  

Deixá-la cair no chão. 

FERNANDO PESSOA, (1980, p. 47) 

As narrativas das Seis Marias convidam a refletir sobre as relações entre infância, 

espaço e tempo compreendidos aqui como construções culturais e históricas, produtos de 

relações sociais. 

Toda criança é criança no seio de uma cultura. Essa afirmativa traz para o centro da 

questão os processos de mediação cultural por meio dos quais as crianças internalizam a visão 
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particular e os modos de ser/estar no mundo segundo o seu grupo social. Como afirma um 

antigo ditado africano, as “pessoas são pessoas por meio de outras pessoas”, ou seja, há uma 

natureza social específica, que é própria do aprendizado humano por meio da qual as crianças 

introduzem-se na dinâmica cultural de seu grupo. Esse processo, contudo, não é de simples 

assimilação. Ao contrário. É um processo de transformação. Nesse processo, as crianças estão 

implicadas não apenas como parte da sociedade dos adultos, mas são, elas mesmas, 

protagonistas. 

O processo crescente de institucionalização da infância e de controle dos 
seus cotidianos pela escola, pelos “tempos livres” estruturados e pelas 
práticas familiares, resulta da assimilação de informação e modos de 
apreensão do real veiculados pelos media, ou por outros meios de 
disseminação da informação (jogos vídeo e de computador etc.). As culturas 
infantis não nascem no universo exclusivo da infância, este universo não é 
fechado – pelo contrário – é, mais que qualquer outro, extremamente 
permeável – nem lhes é alheia a reflexividade global (SARMENTO e 
PINTO, 1997, p. 22). 

É necessário superar a visão das crianças como sujeitos incompletos, como um “vir a 

ser”. Expressão de um futuro que no presente se apresenta precário, carente, tomado pela mão 

adulta que o deve guiar. Expressão de uma menoridade. Isso implica reconhecer as crianças, 

na sua especificidade, como sujeitos plenos de direitos e não como subcidadãos ou 

protocidadãos. 

A consideração das crianças como atores sociais de pleno direito e não como 
menores ou como componentes acessórios ou meios da sociedade dos 
adultos implica o reconhecimento da capacidade de produção simbólica por 
parte das crianças e a constituição das suas representações e crenças em 
sistemas organizados, isto é, em cultura (SARMENTO e PINTO, 1997, p. 
20). 

Crianças não são um projeto de futuro, mas sim sujeitos do presente, produtores e 

consumidores de cultura. No entanto, muito diferentes são os modos de produção material e 

simbólica de existência das crianças, de forma que não podemos falar de uma única cultura de 

criança, mas sim de culturas de crianças, caracterizando, desse modo, a pluralidade que lhes é 
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inerente. As culturas de crianças não são a expressão do universo cultural que o mundo adulto 

lhes destina, mas são construídas em permanente diálogo com esse universo cultural. 

As Seis Marias, com suas narrativas sobre o que entendem por ser criança, sobre o 

modo como foram crianças e de como, acreditam, deva ser a educação de crianças, obrigam a 

pensar as relações entre infância e territorialidade. De como os modos de produção de 

existência das crianças estão intimamente vinculados à própria produção do lugar. Toda 

criança é criança de um lugar. 

O lugar, no entanto, não é o mesmo para todas. Por meio de suas narrativas vamos 

verificando a existência de uma multiplicidade de formas de ser criança do lugar. Há uma 

relação estreita entre a produção da paisagem e o modo de produção da existência. O contexto 

mais rural ou mais urbano explicita as formas de disciplinamento social que são próprias da 

organização das cidades e condiciona diferentemente o trânsito e a ação das crianças 

definindo territorialidades. 

O horizonte para o qual se dirige o olhar dessas crianças também não é o mesmo. 

Algumas transitam por territórios variados e combinam as dinâmicas destes, traçando 

diferentes perspectivas. O horizonte divisado pode alcançar da fazenda ao núcleo urbano 

local, à cidade, à capital, ao país, ao exterior. Outras se movem por territórios estreitos e em 

estreitas perspectivas que são definidas pelas relações econômicas intra- e interterritoriais. O 

fluxo migratório que caracteriza essa região não atinge todos. Migra aquele que é empurrado 

pela falta de perspectiva e vai à busca de melhores horizontes. Sai para estudar, sai para 

trabalhar. Mas, ainda assim, migra quem pode migrar. Outros permanecem, a despeito do 

deserto que se desenha no horizonte. 

Ainda que o Noroeste Fluminense seja um território onde, em relação às demais 

regiões do estado do Rio de Janeiro, predominem a rarefação, a lentidão, a opacidade e a 

obediência, é preciso ter claro que na sua dinâmica interna existem áreas em que a densidade, 
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a velocidade, a luminosidade e o mando são a tônica das relações e isso se reflete nas formas 

de produção de existência das crianças, fazendo com que coexistam muito diferentes níveis de 

acesso, particularmente à informação. 

São as grandes áreas concentradas do país, como as cidades do Rio de Janeiro e São 

Paulo, que geram as informações sobre as formas desejáveis de produção do modo de vida 

das crianças. Essas informações, que nem sempre encontram ancoragem material na realidade 

local, nem por isso deixam de tensionar a concepção existente nesses territórios periféricos a 

respeito do lugar de criança e do que é ser criança nesse lugar. Desse modo, estabelece-se um 

interjogo entre localização e globalização no que tange à produção das concepções do que é 

ser criança e de qual deve ser o seu lugar social. 

Para cada criança do lugar existe também um lugar de criança: um lugar social 

designado pelo mundo adulto e que configura os limites da vivência da infância nesse lugar. 

Cada grupo social elabora dimensões culturais que tornam possível a emergência de uma 

subjetividade infantil relativa ao lugar. Cada sujeito é atravessado por essas dimensões, que 

lhes definem um lugar e uma condição social no espaço e no tempo. Por outro lado, toda 

criança é criança em algum lugar. Cada grupo social não só, mas também, designa a 

existência de locais no espaço físico que materializam a condição infantil: são territórios para 

crianças. Expressões corriqueiras como – “lugar de criança é na escola” – ou – “a rua não é 

lugar de criança” – e outras do gênero delimitam espacialmente o que os adultos definem por 

territórios destinados (ou vedados, o que dá no mesmo) às crianças. Essa definição tem 

correspondência com um lugar social reservado à infância e às instituições destinadas a 

encaminhá-las a ocupar o seu lugar social. A idéia de um lugar para as crianças sempre vai 

corresponder, em certa medida, a uma visão/abordagem adultocêntrica – por mais que se 

ancore em uma escuta da demanda das crianças. Porque ela é resultado da mão adulta que 

traça territórios para as crianças. 
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Entretanto, as crianças, ao se apropriarem desses lugares, reconfiguram-nos, 

reconstroem-nos, e, além disso, apropriam-se de outros, que não foram originalmente 

pensados para ela, muitas vezes até se constituindo em territórios socialmente vedados às 

crianças, que ainda assim deles se apossam, criando suas próprias territorialidades: 

territorialidades de crianças. 

A impossibilidade de falar de infância sem articulá-la com a questão do espaço – ou 

seja, a categoria de lugar – implica uma opção radical por uma pesquisa com a “criança 

encarnada”: a infância em sua materialidade, no manejo da vida cotidiana e, por conseguinte, 

com a idéia de cultura infantil localizada. 

A infância, portanto, dá-se em um amplo espaço de negociação que implica a 

produção de culturas de criança, do lugar, dos lugares destinados às crianças pelo mundo 

adulto, das territorialidades de criança e das instituições que regulamentam a infância, da 

relação da criança com a produção e consumo da cultura de massa e cultura popular. O espaço 

percebido como dimensão social é a contemporaneidade. Lugar de mediações das diferenças. 

É no chão do território que se mediam essas relações. Pois é o espaço que nos impõe a 

questão da convivência, é ele o lugar das coisas mudando. 

O que estou nomeando como “territorialidades infantis”9 é esse campo de embate e 

negociações, no qual se configura a infância a partir das articulações das tensões existentes 

que vão dando face nova a ela. Um território de disputa, do processo dinâmico, permanente, 

inconcluso de produção da infância. 

Atenta, como sugeriu Geertz, ao entorno da pesquisa, ao que acontece no local, às 

forças que se fazem presentes, aos elementos que saltam aos olhos como importantes signos 
                                                 
9 Territorialidades infantis é ainda um conceito aberto, em construção, no qual venho trabalhando nos últimos 

anos. O Prof. Jader Janer vem, da mesma forma, em seu trabalho, tentando dar feição ao conceito de 
Geografia da infância. Nosso encontro, viabilizado por nossa inserção simultânea nesse Programa de Pós-
Graduação, tem possibilitado um esforço conjunto no sentido da produção de categorias que ajudem a 
sistematizar a reflexão sobre infância e lugar. Na aproximação de nossas reflexões, temos chegado à 
compreensão de que as “territorialidades infantis” são a expressão da dinâmica política de configuração da 
infância que tem na “geografia da infância” seu campo teórico. 
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da cultura local, à vida cotidiana, muito me chamou a atenção o silenciamento no depoimento 

das Marias acerca das manifestações da cultura popular, em particular do Jongo ou Caxambu, 

muito expressivo na região, mas também das Folias de Reis, Boi-Pintadinho, Mineiro-Pau. 

A Folia de Reis aparece na fala de Rita Serrão que assistia a ela à distância, trepada no 

muro da casa, mas sem se aproximar daqueles homens “embriagados”. Essa observação pode 

ser apenas indicadora da tradição de se dar de comer e beber aos membros da Folia nas casas 

onde estes param para tocar ao longo de seu percurso. Mas penso que não. Vejo implicado 

nessa observação algo que desqualifica a produção cultural desses sujeitos “pretos, pobres, 

cachaceiros”. 

Algo de natureza muito próxima à experiência que tive durante a realização do IV 

Encontro de Educação do Noroeste Fluminense, organizado pela Professora Margarida 

Pacheco, quando me coube a função de coordenar as atividades culturais do evento. Tendo em 

vista a presença de convidados das cidades do Rio de Janeiro e de Niterói, considerei 

oportuno encerrar o evento com uma Roda de Caxambu – uma oportunidade para que 

professores e demais participantes de outras regiões pudessem contemplar o Jongo na sua 

expressão enraizada nas práticas comunitárias, pois os poucos que o conheciam só 

dimensionavam sua expressão como espetáculo. 

A Roda de Caxambu foi um sucesso e os participantes agradeceram emocionados. No 

entanto, posteriormente, na avaliação do evento junto aos alunos da universidade, ficou claro 

que a sua impressão era de outra ordem. Eles se mostravam envergonhados por termos dado a 

conhecer aos visitantes o que eles consideravam expressão do atraso da região. 

Essa idéia de “lugares atrasados” se presta a muitos níveis de reflexão. A idéia de 

“lugares atrasados” ou “desenvolvidos” ou, ainda, “em processo de desenvolvimento” implica 

– e Doreen Massey também aponta isso – uma relação em que espaço é tratado como 

sinônimo de tempo. Como se houvesse um único modelo histórico e de desenvolvimento. A 
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partir desse marco, define-se então os que estão na frente e os que estão atrás dessa linha 

divisória. Essa não é uma questão de negar o desenvolvimento, mas de definir quem o define. 

O Caxambu é coisa de pobre, é coisa de preto, de macumbeiros, de descendentes das 

senzalas. Falar deles como “atrasados” é dizer que eles não são contemporâneos. Que não 

somos coetâneos. É negar a possibilidade de existirmos diferentemente. A partir de 

perspectivas diferentes, de diferentes modos de produzir a si e ao mundo, de diferentes 

infâncias. 

Outro aspecto é que a produção de desigualdades que os fazem pobres fica colocada 

no passado, como reflexo de uma cultura que se consolidou nas formas de expressão e 

comunicação do povo da senzala das fazendas do café, ou seja, a desigualdade social fica 

atrelada a uma questão do passado. Isso equivale a negar que essas desigualdades são 

produzidas aqui, agora, por meio das relações e mediações que se fazem no território. Que 

estamos todos implicados nela. Que somos responsáveis. Que nossa responsabilidade não se 

basta naquilo que fazemos, mas naquilo que somos. E essa identidade está plena de história. 

Somos os herdeiros dos vencedores. Os que, no dizer de Benjamin, “espezinham os corpos 

dos que estão prostrados no chão”, esses homens lentos, atrasados. 

Durante séculos, acreditáramos que os homens mais velozes detinham a 
inteligência do Mundo. A literatura que glorifica a potência incluiu a 
velocidade como essa força mágica que permitiu à Europa civilizar-se 
primeiro e empurrar, depois, a “sua” civilização para o resto do mundo. 
Agora, estamos descobrindo que, nas cidades, o tempo que comanda ou vai 
comandar, é o tempo dos homens lentos. [...] Quem, na cidade, tem 
mobilidade – e pode percorrê-la e esquadrinhá-la – acaba por ver pouco, da 
cidade e do mundo. Sua comunhão com as imagens, geralmente pré-
fabricadas, é sua perdição. Seu conforto, que não desejam perder, vem, 
exatamente, do convívio com essas imagens. Os homens “lentos”, para quem 
tais imagens são miragens, não podem, por muito tempo, estar em fase com 
esse imaginário perverso e acabam descobrindo as fabulações. É assim que 
escapam ao totalitarismo da racionalidade [...] São os pobres que, na cidade, 
mais fixamente olham para o futuro (SANTOS, 1997, p. 260-261). 

Em maio de 2005, retornei a Santo Antônio de Pádua em busca de dados finais para a 
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pesquisa. Foi então que tomei conhecimento do surgimento do Caxambu Mirim na região. 

Um grupo mais estruturado tinha se organizado pela iniciativa do neto de Dona Aparecida 

Ratinho, líder jongueira de Miracema, município vizinho a Santo Antônio de Pádua. E neste, 

sob o comando de Nico, com a ajuda de Dora, surgia outro. Organizados pelas próprias 

comunidades, estruturados com seus parcos recursos, afirmados como possibilidades outras 

de uma infância que se afirma como diferença. 

A cultura popular tem raízes na terra em que se vive, simboliza o homem e o 
seu entorno, encarna a vontade de enfrentar o futuro sem romper com o 
lugar, e de ali obter a continuidade, por meio da mudança. Seu quadro e seu 
limite são as relações profundas que se estabelecem entre o homem e seu 
meio, mas seu alcance é o mundo (SANTOS, 1997, p. 262). 

Para Walter Benjamin, o dom de despertar no passado as centelhas da esperança é 

privilégio daquele que está convencido de que a salvação dos vivos implica também a 

salvação dos mortos. Os caxambus soam na batida das mãos dos meninos, giram as meninas 

suas saias rodadas, a criançada bate palma: 

Tava durumindo 

cangoma me chamou 

disse levanta povo 

cativeiro se acabou... 

Os pés das crianças dançando no terreiro abrem fendas no continuum do tempo, 

despertam seus mortos, desenham novos contornos infantis.
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PÓS-ESCRITO: NOROESTE FLUMINENSE – O CAMINHO DE VOLTA 

Eu não conhecia Antônio quando aqui cheguei. 

Distante dos meus sonhos, sua palavra não me tocava 

E o seu olhar não cruzava o meu. 

Mas mesmo a cidade mais gentil tem seus mistérios 

E, sem guia, eu vagava perdida, estranha, estrangeira. 

Encontrei Antônio num momento de aflição. 

Quando não sabia mais a quem falar,  

Fui à sua casa e lhe entreguei meu coração aflito e aguardei a sua compaixão. 

Amor imenso tomou meu coração. Amor que não era meu, 

Mas vinha dele, por ele, e me chegava como o cheiro fresco da manhã. 

A língua de Antônio falava direto à minha alma 

E eu soube que estava diante das maravilhas de Deus. 

Naquele dia Antônio me destacou para que eu fosse sua, dentre tantas. 

E isso foi desde sempre o nosso segredo: 

Esse mútuo pertencimento. 

Hoje Antônio decidiu tornar pública a nossa união. 

Diante de todos falou do seu amor e me sorriu. 

Disse que era meu e eu disse que lhe pertencia 

E quando nos entregamos um ao outro eu esposei uma cidade inteira. 

(VASCONCELLOS, T.) 

Nas páginas iniciais desta tese, descrevi minha chegada ao Noroeste Fluminense por 

meio de um concurso público para uma universidade federal, levando na pasta minha pesquisa 

de mestrado. A cena agora se repete, mas já não é a mesma. Estive afastada do meu cotidiano 

docente no Noroeste para me dedicar a esta pesquisa que agora se conclui. É hora de fazer o 

caminho de volta, rever alunos e companheiros. Na pasta, desta vez, segue a tese de 

doutorado. 

O texto que introduziu este trabalho fez referência ao meu olhar inaugural sobre o 

interior e sobre o desafio de fazer universidade no interior – era o momento da chegada. Este 
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pós-escrito é fruto das reflexões que me acompanham no momento em que me preparo para o 

retorno ao Noroeste. Incrustadas entre esses dois momentos estão as experiências da docência 

no Noroeste e da pesquisa sobre/com o Noroeste. 

O vínculo pesquisador-objetos/sujeitos de pesquisa é – não somente, mas também – 

uma relação de afeto. A cidade de Santo Antônio de Pádua reconheceu-me publicamente 

como cidadã paduana em 2004, gesto que hoje retribuo tornando pública esta pesquisa em que 

ela ocupa o centro de minhas reflexões. Como em toda relação em que os envolvidos se 

colocam por inteiro, modificamo-nos ambas, eu e a cidade. Tornei-me a seus olhos menos 

estranha, menos estrangeira. Não sou um deles, talvez não o seja nunca. Mas me movimento 

com mais desenvoltura por suas ruas e vielas. A cidade aos meus olhos também não é mais a 

mesma. Percebo hoje mais do que percebia de sua gente, sua cultura, suas esperanças. É 

suficiente. Certo olhar estrangeiro será sempre necessário para que eu me pergunte sobre 

aquilo que já está naturalizado para os demais. 

Olho ao meu redor e vejo meus companheiros, outros estrangeiros como eu, que 

viajam continuamente cerca de dez horas semanais levando a universidade na bagagem. 

Lembro-me da história da formação social do interior do estado do Rio de Janeiro. Penso nos 

sobrenomes árabes e judeus que hoje compõem a população do interior. Eram mascates na sua 

origem, a grande maioria. O novo chegava ao interior por mãos estrangeiras e em lombo de 

burros. Escusado pensar que em seus alforjes os mascates levassem apenas os objetos de 

desejo da Corte ou do estrangeiro. Muito poucos tinham acesso a essa louça fina, a esses 

produtos de toucador, a esses tecidos, livros, jóias. O que de fato eles mascateavam eram 

sonhos. Os deles próprios e os daqueles que os viam passar. Também nós somos mascates. 

Levamos a formação acadêmica a alguns que têm a oportunidade de uma vaga numa 

instituição pública de ensino superior e, ao mesmo tempo, provocamos os sonhos de cidades 

inteiras e os nossos. E os nossos. 
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O curso de Licenciatura em Matemática está completando 20 anos de existência em 

Santo Antônio de Pádua. Ainda ocupamos o horário noturno de um CIEP do estado – 

atualmente, a universidade responde a um processo por ocupação indevida do local. Temos 

uma pequena e insuficiente biblioteca – que bom que pelo menos a temos. Temos alguns 

poucos computadores disponibilizados para os alunos – que auxílio nos dão. Temos a 

promessa da construção de uma sede própria há anos – aguardamos em luta. Temos o projeto 

de edificar um pólo de licenciaturas nessa região – é nosso dever e nossa salvação. Aqui a 

palavra ‘salvação’ tem o sentido benjaminiano com que a empregamos ao longo de todo o 

texto. Não haverá salvação para os vivos que não inclua os mortos, afirma Benjamin: o pólo 

de licenciaturas dará sentido à nossa existência por 20 anos no Noroeste, qualificará o 

presente e possibilitará perspectivas futuras. 

Ao final deste trabalho, ouvi meus companheiros acerca de como percebiam o desafio 

de fazer universidade no interior. Confirmei neles as minhas próprias experiências e entendi 

que esta tese também comportava um espaço de reflexão sobre o nosso exercício docente. 

Muitas são as formas de interiorização praticadas por universidades públicas. E, dentro 

de uma mesma universidade, não é raro encontrar modos profundamente diversos. Essa 

diversidade, longe de expressar a flexibilização de um modelo, deixa clara a falta de uma 

política de interiorização do ensino superior.  

Existem, sim, unidades totalmente instaladas no interior e dotadas de recursos 

materiais e humanos, ocupando prédios próprios e adequados, mas estas não são a expressão 

da realidade da ampla maioria que desenvolve seu trabalho no interior. Há departamentos e 

coordenações de cursos lotados no interior, como é o nosso caso, em que os professores estão 

presentes no interior com suas cargas horárias a serviço do desenvolvimento da docência, 

extensão e pesquisa e, ainda que em condições precárias, apresentando de forma crescente 

uma produção em todas essas áreas. São mascates românticos, dizem alguns. 
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Ao lado destes, há iniciativas, como a dos cursos à distância desenvolvidos por 

consórcio de instituições públicas, que ocorrem sem qualquer interlocução com os cursos 

presenciais que estão no interior, disputando, por vezes, a mesma clientela. Essa falta de 

interlocução torna difícil avaliar em que medida essas duas realidades poderiam se alimentar. 

Porém, o que mais nos preocupa, e aqui uso a primeira pessoa do plural porque falo 

em meu nome e no de companheiros, é a extensão de vagas para o interior de cursos 

existentes no campus central. Longe de coordenações ou departamentos que se ocupem de 

pensar a realidade do interior, das atividades de pesquisa e extensão que estão acontecendo no 

campus de origem do curso, de bibliotecas, laboratórios e equipamentos, a eles restam apenas 

as aulas e os alunos acomodados da forma possível em condições oferecidas pelos donos da 

casa – as prefeituras. A elas, às prefeituras, o ônus das bolsas de complementação salarial para 

professores – incentivo para que estes aceitem a condição de trabalhar no interior. A 

existência dessas bolsas impede que essa carga horária seja computada para o professor cuja 

carga horária se integraliza nas suas turmas do campus. De onde vêm esses recursos se os 

recursos municipais para educação deveriam se destinar à educação básica? Se é tão-somente 

por meio do professor que a universidade chega, nesses casos, ao interior, como pode a 

universidade estar oficialmente presente no interior, se oficialmente o professor está com sua 

carga horária integralmente na sede? 

Preocupa-nos o processo de privatização do público e o caráter predatório dessas 

práticas, mas é mister assinalar o quão frágeis são as condições dessas alianças com 

prefeituras em que o poder se alterna a cada eleição como fruto de articulações políticas 

subordinadas a conjunturas locais, as quais a universidade desconhece. E, estrangeira, é 

surpreendida com a facilidade com que cai por terra o que foi negociado e tem de responder à 

perplexidade de alunos aos quais fez mais que apontar um caminho universitário, foi 

depositária de seus sonhos. 
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Preocupa-nos a forma com que muitas vezes se interioriza não a universidade, mas 

apenas a sua chancela, não a produção de conhecimento e, sim, a venda de cursos. E constrói-

se com isso a ilusão da interiorização. Ilusão essa que é mantida por mascates. Sejam estes 

mercenários que vão vender seu peixe em troca de mais uns cobres, sejam estes românticos 

que vieram “fazer o interior” como os mascates de outrora pretendiam “fazer a América”, 

ambos terminam por não fazer universidade no interior, pois as condições precárias de 

trabalho – a falta de recursos, bibliotecas adequadas, equipamentos, mobiliário e muitas vezes 

até de um teto – fazem com que seus esforços caiam por terra. Todos partilhamos o mesmo 

inferno. 

A Portaria nº 752, do Ministério da Educação, de 02 de julho de 1997, afirma em seu 

Artigo 2º que 

A criação ou incorporação de cursos fora da sede pelas universidades deverá 
constituir um projeto de novo campus, integrado à universidade e dotado de 
infra-estrutura física e de recursos humanos e materiais organizados e 
adequados ao seu funcionamento, observando os mesmos padrões de 
qualidade existentes na sede. 

Na ampla realidade da interiorização universitária, ainda estamos muito longe de 

cumprir as determinações dessa portaria. 

É necessária uma universidade que pense a infância e que o faça atenta aos processos 

singulares de produção das culturas infantis. Ou seja, uma universidade capaz de pensar a 

infância no contexto das territorialidades infantis.  

Mas – tomando de empréstimo a afirmação de Kohan (2004a) sobre a necessidade de 

se pensar não apenas a escola da infância, mas também a infância da escola – é urgente pensar 

a infância da universidade. E, em particular, a infância da universidade no interior. Sua 

capacidade de reinventar-se e ser, ela própria, especialmente no deserto do Noroeste 

Fluminense, promotora de infâncias. Fazedora de aconteceres, possibilitadora da irrupção do 

novo – de um modo pleno, genuíno, infantil de produção de conhecimento. Esse não é um 
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caminho solitário. Professores, alunos, homens, mulheres, crianças da comunidade, somos 

todos produtores de amanheceres. 

Chego à estação rodoviária levando comigo as palavras do poeta e, na bagagem, 

aquilo que da experiência vivida foi possível converter em texto acadêmico. O restante, talvez 

a parte maior, o que é indizível, inominável, este já não consigo distinguir de mim mesma. 

Desenho na memória as imagens de rostos e paisagens que vou reencontrar. O ônibus segue 

na estrada. O caminho é de volta. 

Não serei o poeta de um mundo caduco. 

Também não cantarei o mundo futuro. 

Estou preso à vida e olho meus companheiros. 

Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. 

Entre eles considero a enorme realidade. 

O presente é tão grande, não nos afastemos. 

Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. 

(...) 

O tempo é minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, 

A vida presente. 

(DRUMMOND DE ANDRADE, 2001, p. 59)



APÊNDICE: GALERIA DE IMAGENS 

 
Goiáis, minha cidade... 
Eu sou aquela amorosa 

de tuas ruas estreitas, 
curtas, 

indecisas, 
entrando, 

saindo 
uma das outras. 

Eu sou aquela menina feia da ponte da 
Lapa. 

Eu sou Aninha. 
 

Eu sou aquela mulher 
que ficou velha, 

esquecida, 
nos teus larguinhos e nos teus becos tristes, 

contando estórias, 
fazendo adivinhação. 

Cantando teu passado. 
Cantando teu futuro. 

 
Eu vivo nas tuas igrejas 

e sobrados 
e telhados 
e paredes. 

 
Eu sou aquele teu velho muro 

verde de avencas 
onde se debruça 

um antigo jasmineiro, 
cheiroso 

na ruinha pobre e suja. 
 

Eu sou estas casas 
encostadas 

cochichando umas com as outras. 
Eu sou a ramada 

dessas árvores, 
sem nome e sem valia, 

sem flores e sem frutos, 
de que gostam 

a gente cansada e os pássaros vadios. 
 

Eu sou o caule 
dessas trepadeiras sem classe, 

nascidas na frincha das pedras: 
Bravias. 

Renitentes. 
Indomáveis. 

Cortadas. 
Maltratadas. 

Pisadas. 
E renascendo. 

 

Eu sou a dureza desses morros, 
revestidos, 
enflorados, 

lascados a machado, 
lanhados, lacerados. 

Queimados pelo fogo. 
Pastados. 

Calcinados 
e renascidos. 
Minha vida, 

meus sentidos, 
minha estética, 

todas as vibrações 
de minha sensibilidade de mulher, 

têm, aqui, suas raízes. 
 

Eu sou a menina feia 
da ponte da Lapa. 

Eu sou Aninha. 
(Cora Coralina, 2001, p. 34-36) 



Quando termina um filme, as luzes do cinema se acendem e na tela rolam os nomes de 

artistas e técnicos. Geralmente, nesse momento, o principal tema da trilha sonora toma toda a 

sala de projeção em alto volume. Ele segue sublinhando os comentários das pessoas que se 

vão levantando lentamente. Essa música, que fica gravada no inconsciente daqueles que 

assistiram ao espetáculo, condensa, em certa medida, todo o filme. A Galeria de Imagens 

apensada ao final deste trabalho tem esta pretensão: ser a música que toca no término do 

filme. 

Recorro a essa metáfora que aproxima a experiência cinematográfica – imagens que 

desfilaram diante de nós – e a experiência da fotografia – imagem que queda estática diante 

de nosso movimento – porque compreendo que na dinâmica de ambas estão sempre em 

negociação a técnica e a magia. No desaparecimento da aura provocado pela possibilidade até 

então inédita de reprodutibilidade técnica, Walter Benjamin identifica o rompimento com a 

tradição. 

A técnica da reprodução destaca do domínio da tradição o objeto 
reproduzido. Na medida em que ela multiplica a reprodução, substitui a 
existência de única da obra por uma existência serial. E, na medida em que 
essa técnica permite à reprodução vir ao encontro do espectador, em todas as 
situações, ela atualiza o objeto reproduzido. Esses dois processos resultam 
num violento abalo da tradição, que constitui o reverso da crise atual e a 
renovação da humanidade (BENJAMIN, 1994, p. 168-169). 

Esta Galeria de Imagens toma para si a função que, ao longo do trabalho, foi exercida 

pela poesia: a de sublinhar o conteúdo do texto apresentado. Ao mesmo tempo, oferecer ao 

leitor a possibilidade de acesso a uma outra linguagem em que esse conteúdo aparece de 

forma condensada. E, por fim, fazê-lo em uma condição ainda mais dependente da 

intervenção pessoal, subjetiva, do leitor, que a oferecida pelo texto acadêmico. São imagens 

sem falas, onde a narrativa é a própria imagem. 

A fotografia vem se tornando um elemento usual na pesquisa qualitativa. Multiplicam-
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se os métodos de análise de seus discursos e se complexificam as possibilidades de 

abordagem. Neste trabalho, contudo, não pretendo desenvolver nenhuma forma particular de 

análise dessas fotografias. Basta-me fazê-las desfilar sob os olhos do espectador e deixar a ele 

a realização das leituras possíveis no contraponto das fotos ao texto a que elas estão 

apensadas. Deixar a ele a observação dos detalhes, da disposição de sujeitos e objetos, certa 

de que a sintaxe de uma imagem mostra o caminho de sua semântica. 

Roland Barthes identifica na fotografia a existência de uma tensão entre o seu campo 

de interesse cultural – que representa a intenção do fotógrafo e aquele detalhe que salta da 

forma e toca diretamente o espectador –, conferindo à foto um caráter pungente. Inclui , por 

fim, nesse embate, o caráter intensivo do tempo que confere uma existência simultânea ao que 

foi fotografado no passado e no presente. Ou seja, mantém-no vivo, na mesma medida que 

testemunha sua morte. “A fotografia tem alguma coisa a ver com a ressurreição” (BARTHES, 

1984, p. 124). 

Em algumas das imagens que compõem essa galeria, sobrepõe-se aos demais o seu 

caráter ilustrativo. São imagens de lugares e pessoas referidas no texto. É o caso, por 

exemplo, das imagens da cidade de Santo Antônio de Pádua. Em outras, o que salta aos olhos 

é o aspecto histórico, como acontece nas fotos de Dona Sebastiana Segunda, Dona Aparecida 

Ratinho e naquelas que documentam os Encontros de Jongueiros. Outras imagens são mais 

autorais, dizem mais respeito ao percurso desta própria tese. Assim foi com o Caxambu 

Mirim que documentei com a ajuda de companheiros do meu departamento. Já as imagens das 

Marias e de Rita Serrão obedecem a uma outra lógica. Têm um caráter predominantemente 

narrativo. Essas imagens foram selecionadas pelas próprias fotografadas. Cada uma delas, 

pessoalmente, escolheu a foto ou fotos com as quais gostariam de aparecer na Galeria. 

Fizeram-no entre maio e junho de 2005. Escolher uma foto para se representar não é simples. 

É constituir um discurso sobre si mesmo. É apresentar-se. 
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Ver-se a si mesmo (e não em um espelho) na escala da História, esse ato é 
recente, na medida em que o retrato, pintado, desenhado, ou miniaturizado, 
era, até a difusão da fotografia, um bem restrito, destinado, de resto, a 
apregoar uma situação financeira e social – de qualquer maneira, um retrato 
pintado, por mais semelhante que seja (é o que procuro provar), não é uma 
fotografia [...] pois a fotografia é o advento de mim mesmo como outro: uma 
dissociação astuciosa da consciência de identidade (BARTHES, 1984, p. 
25). 

Nenhuma justificativa, entretanto, acompanhou a entrega das fotos. De modo que não 

há como saber a partir de que universo de possibilidades foram efetuadas as escolhas das fotos 

que as Seis Marias e Rita Serrão encaminharam a esta Galeria. Quantas fotos possuíam? Por 

que escolheram estas e não outras? A mim, nesse momento, basta-me atravessar a Galeria e 

olhar detidamente. Animar-me diante das imagens, animando-as, desse modo. Fico na 

expectativa de que elas me ponham a pensar. Pois, “no fundo a fotografia é subversiva, não 

quando aterroriza, perturba ou mesmo estigmatiza, mas quando é pensativa” (BARTHES, 

1984, p. 62). 

Nessa negociação com o tempo a foto dá testemunho de que aquilo que aparece 

fotografado de fato existiu. E o faz de uma forma que atualiza o tempo. O instante fotografado 

não mais existe, está morto. Mas o documento que o expõe lhe confere vida. A foto é 

documento histórico: Trincheira última da aura, as fotos dos rostos humanos fazem dialogar o 

valor de culto e o de exposição. 

Rita Serrão enviou para a Galeria a foto descrita em sua crônica, em que seu irmão 

Vicente aparece sentado na cadeirinha que a ela pertencia. A seu lado, ela está de pé, 

claramente amuada, contrariada com aquele estado de coisas. A outra foto enviada está datada 

de poucos anos após: São as férias em Friburgo, interrompidas em 1929. 

Maria da Consolação não aparece sozinha em nenhuma das fotos. Talvez nem mesmo 

exista uma foto em que apareça sozinha ou, quem sabe, só no coletivo consiga traduzir-se. 

Das quatro fotos que encaminhou, em duas delas aparece entre os alunos de sua mãe. Ora 

dentro, ora em frente à tulha que por tantos anos serviu à professora leiga como sala de aula. 
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Maria das Dores escolheu uma foto posada em fotógrafo, em que aparece com seu 

irmão. (Quantas terá?) Como contrasta essa imagem com as histórias narradas de árvores, rios 

e bichos. Com sua criação “em esteira”, no dizer de sua mãe. Como enxergar nesses olhos 

aqueles que viram saltar uma perereca no alto da caramboleira? Em seu vestido de festa, com 

um chuca-chuca no cabelo, parece mais a boneca loira que ganhou aos dez anos. A primeira 

boneca com que brincava de mãe – “era mãe”. 

Maria das Graças sublinhou com as fotos escolhidas dois temas importantes na sua 

narrativa: A escola e a casa, essa última condensada na figura da mãe e do quintal que deixa 

ver ao fundo uma touceira de cana-de-açúcar. 

Maria do Socorro se mostra como um bebê que corre, boca aberta que permite 

pressentir o grito. O movimento é de corrida, parece buscar acolhida. E chora. Chora 

angustiada. Por que chora? Que socorro espera? 

As fotos de Maria da Encarnação e Maria do Amparo transpiram traços de urbanidade: 

o uniforme da escola de educação infantil, a foto com Papai Noel, o parquinho no gramado. O 

quintal da casa protegido por grades altas que delimitam e defendem o espaço doméstico. Lá 

fora, a rua. 

Isoladas, cada uma das imagens que compõem a Galeria apresentam um valor unitário. 

O recorte de um instante de sujeitos e lugares que não mais existem. Gestos e movimentos 

suspensos no ar. Eternizados na sua imobilidade histórica. Entretanto, quando justapostas, 

essas imagens ganham outra dimensão. Elas apontam contextos, interpenetram-se e se 

complementam. Abrem entre si brechas pelas quais penetram significados e questões do 

espectador que as animam. Assim, essas imagens, em seu conjunto, ganham movimento. Vão 

desenhando contornos inusitados. Desenhos nos quais infâncias e lugares se fundem em 

configurações inéditas e dinâmicas, em territorialidades infantis. 
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Santo Antônio de Pádua
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Rita  Serrão  
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A casa da águia  
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Maria do Socorro 
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Maria da Encarnação 
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Maria do Amparo 
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A roda do Jongo 
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Matriarcas do Jongo 
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Praça da Bíblia: 
Antiga Praça do Caxambu 
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Caxambu Mirim de Miracema 
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Caxambu Mirim de  
Santo Antônio de Pádua 
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