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RESUMO 

 

 

O trabalho fundamentou-se nos olhares interdisciplinares e multifacetados dos estudos sobre a 

infância e nos principais pressupostos que apostam em uma nova perspectiva sobre a criança, 

destacando sua posição de sujeito de direitos, protagonista, ator social e partícipe de questões 

sociais no seu cotidiano, na sua vida e nos contextos nos quais ela está inserida. Dessa 

maneira, então, admite-se a noção de infância como uma construção social e uma categoria 

geracional. Esta outra compreensão abre espaço para que as crianças sejam escutadas e suas 

contribuições sejam consideradas relevantes, apostando na participação infantil em todos os 

âmbitos que as envolvem. Como trabalho empírico, realizou-se uma parceria com o Conselho 

Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, do município de Campos 

dos Goytacazes/RJ. Foram feitas duas oficinas nos anos de 2016 e 2017, com participação de 

cerca de quarenta crianças, de cinco a doze anos de idade, criando espaços de escuta, de fala 

destes sujeitos e troca de experiências para pensar de que maneira a participação infantil 

ocorre nas diferentes instituições pelas quais circulam, conhecendo estas esferas pelos olhos e 

concepções das crianças. Sendo assim, legitimando suas contribuições e oportunizando a 

construção coletiva de propostas, ideias e ações para a transformação dos espaços que elas 

pertencem. As análises do que se produziram nos encontros revelam a relação das crianças 

com a cidade, com o projeto de contraturno escolar no qual estão inseridas, a relação 

intrageracional (entre pares) e a relação intergeracional (entre crianças e adultos). Assim, a 

partir de suas contribuições, apresentam-se enquanto capazes de agir sobre o mundo, afetando 

e sendo afetadas por tal, partícipes e protagonistas deste processo e é nisto que temos 

apostado. 

 

 

Palavras-chave: Infância. Políticas Públicas. Protagonismo. Participação Infantil. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

“Ela é curiosa, até parece uma criança” 

 

Escolhi tais palavras retiradas do filme “O pequeno príncipe” para abrir este trabalho 

monográfico. Primeiro, porque a história, a obra, o filme e toda a delicadeza de Antoine de 

Saint-Exupéry são uma grande viagem de desassossego, assim como a travessia através deste 

processo monográfico. Segundo, porque esta frase, em si, reverbera em mim e traz muitas 

inquietações, muitas elucubrações. Olhando-a como um outro a encontrar, a criança, este 

outro que não se sabe o quê, descobre o mundo, o experimenta e produz novas significações a 

partir disso. Isto implica no desejo e na vontade de saber, de um interesse e de um 

endereçamento que faz ao mundo cultural e social e está aí a magia. Curiosa, ela brinca, 

constrói significados, reproduz papéis sociais, lida com referências culturais, produz algo 

novo e pelo seu olhar diferente: protagoniza. 

Meu enamoramento pela área da infância e suas temáticas teve origem tanto no meu 

próprio percurso acadêmico quanto no meu trajeto de vida. Foi uma sementinha colocada nas 

aulas de Psicologia no Ensino Médio (Técnico em Magistério) que ressoou até meu encontro 

com a infância dentro da faculdade, me instigando mais uma vez a seguir este caminho. O 

primeiro encontro neste novo universo foi através da disciplina de “Subjetividade, Cultura e 

Desenvolvimento”, ministrada pela Profª. Drª Bruna Brito, e reacendeu meu desejo de 

investigar sobre a temática da infância. Não se sabia como, nem o quê. Ainda. 

Com a oportunidade de fazer parte do projeto de pesquisa e extensão intitulado 

“Construção de espaços de escuta e participação de crianças e adolescentes: uma parceria com 

o Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente de Campos dos 

Goytacazes”, iniciado em 2016 e coordenado pela Profª. Drª Beatriz Corsino Pérez, do 

Departamento de Psicologia da UFF – Campos dos Goytacazes, foi quando meu encontro 

com a temática deste trabalho monográfico especificamente se deu. Neste projeto, com 

duração de um ano, tive a oportunidade de conhecer teoricamente as nuances da participação 

infantil, produzindo conhecimento sobre a temática, além da possibilidade de contato com 

crianças e adolescentes através da criação de espaços de fala e ação onde pudessem expressar 

suas opiniões sobre questões que consideravam relevantes, dificuldades enfrentadas, opiniões 

e construção coletiva de propostas. O projeto tinha como objetivos fomentar ações em outras 

instâncias, a partir desse espaço e dessa parceria com o Conselho Municipal de Promoção dos 
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Direitos da Criança e do Adolescente, no município de Campos dos Goytacazes-RJ e, além 

disso, provocar reflexões e debate com os atores do poder público e também da sociedade 

civil a fim de destacar a importância da escuta e participação de crianças e adolescentes nos 

diversos âmbitos em que estão inseridos e nas instituições em que estão presentes. Sendo 

assim, visava contribuir para o fortalecimento dos espaços públicos e aprimoramento das 

políticas públicas voltadas para as áreas da infância e da juventude. Entramos em campo 

através de encontros mensais com os jovens e encontros realizados algumas vezes por semana 

com as crianças. Este espaço de fala se constituiu como uma ferramenta potente de trabalho e 

possibilitou que diversas questões surgissem. Nesse momento, a questão da participação 

social de crianças ainda me instigava, ao passo que notávamos esta temática enfraquecida na 

cidade e, de fato, pouca implicação em levar estas questões para dentro das instituições de 

atendimento às crianças, o que nos instigou ainda mais. Tive encontros muito especiais nesse 

trajeto que me fizeram continuar apostando nos estudos sobre a infância. 

Sendo assim, no ano de 2017, iniciei minha participação no projeto de pesquisa e 

extensão intitulado “Infância e juventude: desafios da participação e da representação”, 

coordenado pela Profª. Drª Beatriz Corsino Pérez, do Departamento de Psicologia da UFF – 

Campos dos Goytacazes, um desdobramento do projeto anterior visando continuar as 

reflexões e discussões com crianças e jovens, atores do poder público e sociedade civil sobre 

a participação política de crianças e jovens problematizando o lugar de representatividade e de 

poder ocupado pelos adultos que falam em nome destes. Além disso, preocupava-se com a 

formação de psicólogos qualificados e com escuta atenta e respeitosa às questões das crianças 

e dos jovens. Com estes norteadores em vista, o aprofundamento teórico se deu no sentido de 

pensar e problematizar as questões apontadas pelas implicações destes grupos sociais 

(infância e adolescência) com as políticas públicas, a garantia de direitos e discussões sobre 

participação infanto-juvenil em um sentido de pensar sobre a inserção destes em espaços de 

deliberação. Alguns encontros foram possibilitados entre a nossa equipe e estes atores sociais, 

mas ainda há muito que se realizar na construção desta pesquisa. A partir desses contatos que 

tive, fui escolhida pela infância e pela questão da participação infantil para falar sobre este 

tema. 

Atualmente tem se apresentado, enquanto necessário, pensar a infância contemporânea 

sob novos olhares, evidenciando o protagonismo, a ação e a participação infantil como 

conceitos importantes no processo de construção da subjetividade e dos aspectos desse lugar 

que a criança ocupa atualmente. Por conta da mudança do conceito de infância desde a idade 

média até a contemporaneidade, a pesquisa sobre o tema se faz atual e importante para que 
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possamos pensar sobre qual lugar da infância estamos produzindo enquanto sociedade. Além 

disso, contribui para que novas iniciativas voltadas para o âmbito de políticas públicas possam 

pensar a ligação entre as crianças e a política, repensando as práticas de instituições 

atravessadas por essas temáticas, apontando para um novo lugar e um novo modo de entendê-

las enquanto sujeito de direitos e cidadãos capazes de falar sobre si, podendo trazer sua 

perspectiva para o espaço público, seu olhar “alter”, apontando para suas especificidades e seu 

fazer singular. Ao invés de continuar silenciando e produzindo emudecimentos, que se 

produzam rupturas nos instituídos e abertura a este outro, imprevisível, agente de mudanças, 

seja em sua casa, na escola, nos espaços que circula até a formulação das políticas públicas. 

Apresenta-se enquanto uma temática relevante por conta de todos os embates para que as 

crianças ocupem de forma direta as cadeiras da atuação política e que as lacunas ainda hoje 

existentes se preencham com a participação infantil, ocorrendo de forma efetiva nesses 

espaços de deliberação que ainda hoje se apresentam hostis a estes sujeitos. 

Sabe-se que desde a década de 90, através das políticas voltadas para as crianças e pela 

ascensão dos estudos sobre este campo, diversas áreas, autores e campos teóricos diferentes 

tem trabalhado em um movimento importantíssimo que considera cada vez mais a criança 

enquanto sujeito de direitos, atuantes na dinâmica social e produtoras sociais, de história e 

cultura. Nesse sentido, pensar atualmente as políticas voltadas à infância e o que elas têm 

produzido (lugares de emudecimento, engessados por trás da lógica de proteção ou 

potencializado lugares de protagonismo infantil) se apresenta de maneira importante e 

inspiradora para a construção de espaços de discussão com crianças. Considerando entender 

as relações existentes entre as temáticas infância e política, aprofundando os estudos sobre a 

categoria da infância e entendendo esta concepção, ponderei a importância de análise dos 

lugares que a criança ocupa na contemporaneidade e o que isso tem produzido no sentido de 

pensá-las como sujeitos de direitos e atores sociais na atualidade. Portanto, considerar suas 

potencialidades e incluí-las enquanto transformadoras da dinâmica social abarca o novo olhar 

voltado para a infância contemporânea. Com isso, alguns questionamentos se fizeram 

presentes: este lugar vinculado à proteção produz o emudecimento? De que maneira a 

participação infantil poderia ser incluída nos espaços de discussão de políticas públicas 

voltadas para este segmento contribuindo para a ruptura deste silenciamento no qual estão 

submetidas? Será que estas novas concepções sobre as crianças, enquanto geradoras de 

mudança, garantem que suas vozes sejam ouvidas na deliberação de políticas públicas? 

Para trazer essas discussões e possivelmente articulá-las ao campo prático no trabalho 

com crianças, a pesquisa tem como referencial teórico os estudos sobre a infância, recorrendo 
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a autores de diversas áreas que se debruçam sobre a temática, principalmente sociólogos ou 

afins da área da Sociologia da Infância, da pedagogia e da psicologia como Sarmento (2001, 

2003, 2004, 2005, 2017), Pinto & Sarmento (1997), Corsaro (2011), Mollo-Bouvier (2005), 

Montandon (2001), Müller (2010), Borba (2005), Kramer (1987), Jobim & Souza (1996) e 

Castro (1998, 2001, 2002, 2007). 

O primeiro capítulo, intitulado “Infâncias, suas concepções e mudanças ao longo dos 

tempos”, introduz o escopo teórico que guiou o presente trabalho, apontando conceitos 

fundamentais para que pudéssemos entender as diferentes concepções sobre a infância ao 

longo dos tempos considerando que o lugar ocupado pela criança se constrói dialeticamente 

com o histórico, social e cultural. Essa construção histórica se apresenta importante neste 

processo a fim de apontar para a multiplicidade da infância, implicando os novos desafios de 

pensá-la, desconstruindo o caráter natural e universal que a infância assumiu durante muito 

tempo. 

O segundo capítulo, intitulado “Participação infantil e a criança sujeito de direitos: 

quais caminhos percorremos?”, corresponde ao debate sobre as nuances da emergência de 

uma visão sobre a criança que admite que sejam geradoras de mudança dentro da sociedade, 

sujeitos de direitos, produtoras de cultura e partícipes desta. Esse capítulo também traça os 

caminhos percorridos histórico e socialmente para a construção do que hoje apostamos 

enquanto potente no trabalho com crianças: a participação infantil na sociedade e nas políticas 

voltadas para a infância enquanto ponto importante para inclusão das crianças em outros 

espaços. 

O terceiro capítulo, denominado “Metodologias participativas com crianças: análise e 

interpretação na infância” apresenta o percurso metodológico, apontando as oficinas como 

ferramenta de intervenção na pesquisa com crianças e discutindo metodologicamente esta 

participação infantil. 

O quarto capítulo, denominado “A contribuição das crianças a partir das suas 

realidades na infância”, traz a aposta contemporânea de uma visão sobre as crianças como 

agentes de mudança, partícipes e protagonistas de processos que os envolvem. Dessa maneira, 

durante o capítulo se apresenta uma análise das oficinas realizadas e os resultados desta 

pesquisa, articulando teoricamente com o que apostamos enquanto trabalho com crianças. 

Quatro eixos de análise aparecem neste contexto, sendo estes: a relação das crianças com os 

espaços da cidade, relação destas com o espaço institucional no qual estão inseridas, a relação 

intrageracional (com seus pares) e a relação intergeracional (com os adultos, a partir de seu 

olhar sobre a questão). 
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Atualmente, ainda é possível perceber a falta de inserção das crianças nos espaços 

deliberativos de políticas públicas. Por isso, o presente trabalho traz a temática da infância em 

articulação às políticas públicas voltadas para esse segmento visando incentivar e estimular, 

cada vez mais, o debate direcionado para a defesa da voz ativa que as crianças têm diante da 

sua realidade e das suas vivências não dependendo, sempre e somente, dos adultos como 

mediadores desse processo mas buscando incentivá-los a dar abertura e espaço para ouvir o 

que as crianças têm a dizer. 
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1 INFÂNCIAS, SUAS CONCEPÇÕES E MUDANÇAS AO LONGO DOS TEMPOS 

 

 

Os diferentes olhares sobre o que se denomina infância se apresentam a partir de 

movimentos de mudanças na sociedade. Nesse capítulo, abordarei a identidade infantil 

enquanto múltipla, pontuando acerca da construção histórica da infância e outras 

interpretações da infância contemporânea. Dessa maneira, considera-se que o lugar ocupado 

pela criança se constrói dialeticamente, na medida em que afeta e também é afetado pelas 

condições históricas, sociais e culturais. Sendo assim, como se construíram as diferentes 

concepções de infância e a concepção na qual, contemporaneamente, entendemos a criança 

como cidadã, portadora de direitos (também construídos)? É o caminho pelo qual 

pretendemos percorrer neste capítulo e isso admite retomar e localizar historicamente a 

infância em diferentes contextos. 

Pereira (2008) aponta que o pensamento metafísico no qual a modernidade estava 

associada buscava pensar a unidade do todo, negando, portanto, qualquer multiplicidade. Não 

diferente, as leituras sobre a infância nessa época “apontam para concepções de infância em 

que esse elemento unificador é comum” (p. 137). Contemporaneamente, falar de infância 

implica um desafio que se inicia no uso deste termo no singular. Para abarcar a pluralidade 

deste conceito é necessário pensar e considerar as múltiplas infâncias existentes na atualidade. 

Os modos próprios de pensar, agir e sentir das crianças foram, durante muito tempo, 

silenciados “pelos estudos predominantemente centrados em uma concepção única e universal 

de criança” (Borba, 2009, p. 142). Este é o gancho a partir do qual estamos enredados neste 

trabalho. Nesse sentido, Lajonquière (2006, p. 93) corrobora este pensamento quando aponta 

que 

 

assim, a infância é objeto de inflexões tanto múltiplas quanto históricas e, portanto, 

produto de realidades humanas e infâncias diversas. O fato de tratarmos todas elas 

como sendo A Infância no singular e com maiúsculas, é a prova do caráter tanto 

universal quanto natural sonhado para a infância moderna. 

 

Pensando a partir do que Sarmento (2004) defende, podemos considerar a existência 

de várias culturas da infância que variam de acordo com o momento histórico a que estão 

referidas. Desse modo, deve-se apresentar como “construção social histórica e não universal”, 

como defendem Abramowicz & Moruzzi (2016, p. 29). Falar da infância e da criança traz 

para nós uma dimensão que aponta para “conceitos que carregam componentes sociais e 
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culturais”, segundo Santos (2001, p. 32). Seguindo pelo mesmo caminho, Castro (2002, p. 48) 

afirma que a “instituição ‘infância’ assume ‘naturezas’ que variam segundo épocas e 

condições históricas diferentes” e Demartini (2001), citado por Nascimento, Bancher & 

Oliveira (2008, p. 4), destaca que “não existe uma única, e sim, em mesmos espaços têm-se 

diferentes infâncias, resultado de realidades que estão em confronto”. 

Desse modo, o ponto de partida para podermos dialogar com estes autores é a 

desconstrução da ideia de existência de uma naturalidade, de algo universal, imodificável, de 

uma essência da infância ou da criança ou de algo que esteja posto previamente. Portanto, não 

há possibilidade de se falar sobre uma constância em relação às infâncias, um “inatismo”. Há, 

assim, a primazia de um pensamento que considera uma cena possível: estes conceitos são 

construídos e produzidos socialmente. Nesse sentido, Hillesheim & Guareschi (2007, p. 85) 

trazem uma importante reflexão: “quais sujeitos são privilegiados nos discursos sobre a 

infância?”. A criança está constantemente em articulação com o mundo que a cerca, 

produzindo e sendo produzida por ele todo o tempo e, mais que isso, “atribuem significados 

ao mundo que as rodeia” (Delgado & Müller, 2005, p. 163), se apropriando, ressignificando e 

reconstruindo espaços. Portanto, para Kramer (1987, p. 15), se a “inserção social [é] diferente, 

é impróprio ou inadequado supor a existência de uma população infantil homogênea, ao invés 

de se perceber diferentes populações infantis com processos desiguais de socialização”. 

Isto aponta para a diversidade existente tanto na categoria infância (como múltiplas 

infâncias) quanto nas denominadas culturas infantis (conceito amplamente utilizado por 

Sarmento). Assim, Borba (2009, p. 140-141) destaca que “as culturas da infância representam 

um dos temas privilegiados nos estudos da sociologia da infância, campo recente que vem se 

estruturando a partir da década de 90”. As culturas produzidas pelas crianças, portanto, 

englobam as apropriações de elementos da cultura dos adultos e os elementos elaborados 

pelas próprias crianças, onde produzem, compartilham, ressignificam atividades, rotinas, 

valores, preocupações. Corsaro (2011) escreve sobre a interação dentre estes e seus pares, 

apontando ser algo que supõe uma relação, uma troca importante para a produção de novos 

saberes. 
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1.1 O CAMPO NÃO É UNIFORME, NEM UNÂNIME 

 

 

A partir de um recorte realizado por Kramer (2002) no qual destaca a não unanimidade 

e também a pluralidade do campo da infância atravessado pelo olhar multidisciplinar, 

considerarei aqui, dois pontos importantes. O primeiro ponto trata o fato dos estudos sobre a 

infância serem recentes no campo da Sociologia em relação a outras áreas como a Educação, 

a Psicologia e a Psicanálise, estas já se dedicavam há mais tempo a este grupo em seus 

estudos, em outros níveis de debate. 

Qvortrup (2009), recorrendo ao estudo da socióloga Anne-Marie Ambert (1986)
1
, 

traça, no que diz respeito às principais correntes da Sociologia, uma “quase inexistência” de 

estudos sobre a infância. Isto aponta para a marginalização deste grupo social nos estudos 

sociológicos trazendo-a como “sintomática”, pois denuncia e traz à cena o modo de olhar para 

as condições infantis e para a infância e sua posição na sociedade apresentando-se como 

invisibilizada. O autor atribui esta marginalização às posições submissas que a infância ocupa 

na sociedade e nas “concepções teóricas da infância e da socialização” (Qvortrup apud 

Müller, 2006, p. 556). As publicações que se pretendiam abordar a temática não 

representavam um novo pensamento, mas apenas “permanecia fiel à socialização”
2
 (Qvortrup, 

2010, p.633). Nesse sentido, Delgado & Müller (2005, p. 163) destacam que “o pensamento 

da Sociologia sobre as crianças e a infância deriva do trabalho teórico sobre a socialização, 

entendida pelas teorias tradicionais como o processo pelo qual a criança se adapta para 

internalizar a sociedade”. Lee (2010) afirma que as crianças eram entendidas como ignorantes 

em relação às condições de suas sociedades. Portanto, Prado (2014, p. 28) diz que as crianças, 

“antes de serem ‘socializadas’, não poderiam participar ativamente da vida social, não teriam 

nada a dizer que valesse a pena ser ouvido”. Nessa perspectiva, entende-se a criança somente 

como consumidora da cultura estabelecida pelos adultos. Demanda, então, que se entenda a 

criança como receptáculo, tamponando a dimensão produtiva da mesma neste processo. 

Assim, Mollo-Bouvier (2005) destaca a necessidade de admitirmos uma concepção 

interacionista de socialização, pontuando que é necessário “que se leve em conta a criança 

como sujeito social, que participa de sua própria socialização, assim como da reprodução e da 

transformação da sociedade” (p. 393) e, portanto, atuante, capaz, sujeito. Segundo a autora, 

                                                           
1
 AMBERT, A. M. Sociology of sociology: the place of children in North American sociology. Sociological 

Studies of Child Development, v. 1, p 11-31, 1986 
2
 Noção de socialização que posteriormente foi redefinida  
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esta concepção requer que consideremos o dinamismo composto por “dessocializações e 

ressocializações sucessivas” (Ibid, p. 393) da socialização. 

É a partir da década de 90 que esse cenário começa a se modificar no âmbito 

sociológico, principalmente a partir da constituição da Sociologia da Infância, que segundo 

Borba (2009, p. 141) tenta 

 

romper com as visões tradicionais e biologizantes de criança, que a reduzem a um 

ser em devir que um dia culminará no ser adulto. A criança, nessas visões, é vista 

pelo que não é e pelo que lhe falta em relação ao adulto - in-competente, i-matura, i-

racional. 
 

Desse modo, começa-se a entender a socialização estando ligada não apenas a 

adaptação ou interiorização de normas, padrões e valores, mas relacionada também a 

apropriação, inovação e reprodução destes (Montandon, 2001). Sendo assim, destaca-se que 

“elas atribuem significados ao mundo que as rodeia” (Delgado & Müller, 2005, p. 163), 

pensamento importante como norteador no que se refere ao trabalho e contato direto com as 

crianças em pesquisas. É ocupando-se deste caminho que a afirmação de Mollo-Bouvier 

(2005) entendendo as crianças como partícipes de sua socialização e, portanto, 

transformadoras da sociedade, nos vale para pontuar sobre o entendimento de que são sujeitos 

que são afetados pelo social na mesma medida em que também afetam seus contextos, 

espaços de circulação e a sociedade. Corsaro (2011) destaca o argumento de que crianças e 

adultos deveriam ser entendidos como participantes da cultura e da construção social da 

infância, assim como igualmente ativos neste processo e na reprodução interpretativa de suas 

culturas. Então, o papel da socialização não deve estar vinculado, por parte das crianças, à 

absorção das realidades que as cercam de maneira passiva e é a sociologia interpretativa que 

contribui para o rompimento deste modo de entender a socialização (Corsaro, 2011; Delgado 

& Müller, 2005). 

O segundo ponto apresenta o fato de que os estudos da infância não são e não o devem 

ser de exclusividade da Psicologia. O campo do saber deve ser plural, considerando toda a 

costura de saberes possíveis para que seja viável entender essa questão por diferentes 

dimensões e nuances. Desse modo, se aponta para a importância de abordar as infâncias de 

maneira interdisciplinar e considerar estas diferentes esferas devido à contribuição de cada 

saber. Nesse sentindo, a temática deve estar presente também em outros campos de 

conhecimento como Sociologia, Antropologia, História, Ciência Política e Pedagogia 

(Educação). No Brasil, estudos em maior escala se concentram na Psicologia e na Pedagogia e 
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em menor escala nos demais campos citados (Rocha, 1999 apud Müller & Hassen, 2009). 

Nesse sentido, Kramer (2002) aponta que os diversos campos que pesquisavam a criança e a 

infância começaram a sentir necessidade de que as pesquisas relacionadas a isso se 

permitissem conhecer as crianças, ou seja, aproximar-se, criando outro tipo de vínculo. 

Kramer (2002, p. 45) ressalta que 

 

diante dessa multiplicidade de áreas de conhecimento e diante da diversidade de 

linhas teóricas dentre de cada área, a infância é hoje um campo temático de natureza 

interdisciplinar, e essa visão se difunde cada vez mais entre aqueles que pensam a 

criança, atuam com ela, desenvolvem pesquisa e implementam política públicas. 

 

Rosemberg (1976
3
, p. 1470 apud Müller & Hassen, 2009) traz uma crítica sobre a 

necessidade da interdisciplinaridade deste tema para além da Psicologia, como algo que nos 

faz pensar na importância dessa troca e desse diálogo. A pluralidade desta noção se apresenta 

hoje como a necessidade de diálogo entre diversos saberes que tem muito a contribuir para a 

temática. Voltar nosso olhar para as diferentes facetas dos discursos acerca das infâncias é se 

embrenhar em um universo “alter” e com nuances específicas. Há uma extensa diversidade de 

produção de conteúdos e concepções que se debruçam a pensar na especificidade das 

infâncias e dialogam diretamente com a complexidade deste campo que, aponto aqui, ser tão 

plural. Se por um lado este olhar voltado para as infâncias é muito recente em determinados 

campos do conhecimento, por outro, as produções e diálogos feitos no trabalho em conjunto 

com as crianças têm ganhado força no cenário atual. Há uma complexidade nos estudos sobre 

as crianças devido à dificuldade em vê-las enquanto sujeitos de estudo (Cohn, 2005 apud 

Müller & Hassen, 2009). 

Observando, desta maneira, a possibilidade da existência de diferentes concepções de 

infância durante os tempos, as próprias condições infantis, os papéis exercidos pelas crianças, 

os impasses, as relações intrafamiliares e as experiências das crianças, é possível notar uma 

variação sobre o que entendemos socialmente como infância ao longo dos tempos. Afinal, 

existe algo que defina a condição infantil de ser criança? 

 

 

 

 

                                                           
3
 Rosemberg, F. (1976). Educação: para quem? Ciência e Cultura, 12(28), 1467-1470. 
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1.2 INFÂNCIAS E CONCEPÇÕES AO LONGO DOS TEMPOS: UMA CONSTRUÇÃO 

HISTÓRICA 

 

 

Quando se adota uma “concepção abstrata de infância” (Kramer, 1987), colocamos em 

pauta a existência de uma natureza infantil, como se as crianças fossem seres atemporais e, 

nesse sentido, ‘a-históricas’, não afetadas pela sociedade e pelo contexto social em que vivem, 

“como se estas fossem desvinculadas das relações de produção existente na realidade” 

(Kramer, 1987, p. 16) e fora das relações de poder. Em sua obra, Kramer (1987) também traz 

dois autores (Baudelot & Establet, 1971)
4
 que discutem sobre o mito da infância. Este, por sua 

vez, baseia-se em uma “definição burguesa de criança: ela é considerada como não-produtiva, 

inacabada, apolítica, assexuada e irresponsável” (Ibid, p. 41). Entender a criança em relação a 

estes contextos (sociais, culturais, políticos e históricos), e não em relação à natureza, é algo 

central que deve nortear este estudo. Segundo Nascimento, Barcher & Oliveira (2008, p. 49), 

analisando as produções acerca da história da infância, pode-se afirmar que 

 

a preocupação com a criança fez-se presente somente a partir do século 19, tanto no 

Brasil quanto em outros lugares do mundo. Apesar disso, mesmo a infância 

constituindo-se em um problema social desde o século 19, ainda não foi suficiente 

para torná-la um objeto de investigação científica. 

 

Acompanhando a leitura clássica do historiador francês Philippe Ariès (1981), 

podemos analisar as questões relativas ao campo da infância desde os processos de 

industrialização. A contribuição de Ariès se expressa, principalmente no que tange o recorte 

realizado aqui, através dos estudos da infância considerando aspectos sociais, culturais e 

políticos como fatores que interferem na nossa formação, fortalecendo, assim, o viés histórico 

e social da criança. Dessa maneira, ele nos aponta a infância europeia burguesa como 

historicamente construída. Isso se faz importante na medida em que corrobora, ao nosso 

pensamento, sobre as infâncias produzidas ao longo dos tempos. O sentimento de infância o 

qual desenvolve em seu estudo nem sempre existiu e ele traça o percurso histórico deste 

processo, ajudando-nos, assim, a desconstruir a ideia de natureza ou naturalidade da infância. 

Ou seja, se antes da sociedade industrial a infância partilhava os mesmos espaços dos adultos, 

após esse período isso se redefine em um novo lugar. A aprendizagem que era compartilhada 

por meio do fazer em conjunto com os adultos, graças à convivência entre tais, ganha, agora, 

                                                           
4
 Baudelot, C. & Stablet, R. L’école capitaliste em France. Paris, Librairie François Maspero, 1971. 
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um espaço destinado a isso. A emergência da escola como esse lugar onde processos de 

escolarização e sociabilidade se dão, reconfigura o lugar da infância e, portanto, da criança. 

Isto as segregou do meio adulto e deste fazer conjunto. Em nome de proteção e provimento, 

as crianças tiveram os olhares voltados para si. Ao que afirma Nascimento, Barcher & 

Oliveira (2008, p. 52), “foi, então, a partir de ideias de proteção, amparo, dependência, que 

surge a infância”; fossem elas como objetos de investimento para o futuro ou projeto de 

intervenção e saberes. 

A ideia de infância atual começa a aparecer com a sociedade capitalista, urbano-

industrial (Kramer, 1987; Ariès, 1981). A maneira de inserir-se na sociedade muda após este 

período e, principalmente, o papel social desempenhado dentro da comunidade e da 

sociedade. Para Kramer (1987), no período social feudal, o papel da criança estava vinculado 

à produção. Segundo Jurandir Freire Costa (2004), até o século XIX, no Brasil, o papel social 

da criança relacionava-se à figura do filho. Aproximando-se mais da realidade brasileira, a 

família colonial privava a criança de afeições e trocas afetivas, de acordo com o que aponta o 

autor. O lugar central na família era ocupado pela figura do pai, chefe da família, chefe da 

casa e provedor. Numa sociedade brasileira, colonial, dividida entre senhores e escravos, duas 

coisas eram importantes: a luta pela propriedade e a luta pelo sustento. Nesse sentido, Costa 

(2004, p. 155) afirma que “nem sempre o neném foi majestade na família” e ocupava um 

lugar vinculado à obediência e passividade em relação ao autoritarismo do patriarca. Na 

Colônia, a repetição através da tradição oral garantia o exercício de escuta do que passou (as 

“verdades” familiares), para sucessivamente transmitir o legado da família. O pai, chefe da 

casa, era o interlocutor e porta-voz das lições ancestrais. A criança estava, portanto, excluída 

deste processo. Assim, “sem ter vivido bastante para entender o passado e sem 

responsabilidade suficiente para respeitar a experiência, o “párvulo” não merecia a mesma 

consideração do adulto” (Costa, 2004, p, 158), pois, além de não ter capacidade de herdar os 

bens do patriarca e levar adiante seu trabalho, não tinha como enriquecer a família. Por isso, 

um fenômeno se fazia bastante comum e frequente: a “adultização” precoce, onde os filhos, 

após entrar na puberdade, deveriam assumir a postura de adultos e, é assumindo tal postura, 

que lhe é reconhecida uma posição dentro da família (para os filhos homens). A criança, por 

ocupar um lugar de exclusão dentro do bojo familiar está no que Costa (2004) chama de 

“limbo cultural”. Portanto, ser adulto lhes garantiria visibilidade e certo prestígio. 

Em contrapartida, a figura da infância se mostrava relevante para o catolicismo que, se 

apropriando da figura infantil, a reativava através da figura do anjo. As crianças, então, 

associadas a anjinhos, eram “signo de inocência e pureza” (Costa, 2004, p. 160). Isto nos é 
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apresentado, também, nos estudos de Ariès (1981) quando o catolicismo medieval retratava 

nas pinturas a criança enquanto um ser angelical, uma figura sagrada. No período colonial, o 

papel cultural de “filho incapaz” (representação social) e “anjinho” (representação religiosa) 

eram o que davam sentido à vida das crianças (Costa, 2004). 

 Kramer (1987) destaca, também, o que chama de dois sentimentos da infância. Fala, 

primeiramente, sobre a “consciência da particularidade infantil”, ou seja, a existência daquilo 

que é específico a este grupo e que os distingue do adulto. E, em segundo, o sentimento 

moderno em relação à infância que apresenta certa ambiguidade: o ideal de criança ingênua e 

inocente (que está relacionada ao que Ariès traz sobre a “paparicação”) e o ideal de criança 

como “ser imperfeito e incompleto, que necessita da moralização e da educação feita pelo 

adulto” (Ibid., p. 18). Ambos surgem de forma concomitante e a autora relaciona este 

fenômeno com a nova função da instituição familiar nos séculos XVI e XVII (um novo 

sentimento de família). Portanto, atividades que antes eram exercidas pela comunidade, 

passam a ocupar o espaço privado e o reduto familiar vai assumindo gradativamente, e cada 

vez mais, determinadas funções antes não atribuídas a ele. Com a constituição de um novo 

corpo de saberes sobre as crianças, Sarmento (2001, 2003 apud Müller, 2006, p. 554) pontua 

que “a Modernidade elaborou um conjunto de procedimentos configuradores de uma 

administração simbólica da infância”. 

Dentre outros fatores como a nuclearização da família e os novos espaços destinados à 

infância, o olhar da Medicina (principalmente no papel dos médicos e higienistas da época), 

sobre esse grupo social, também contribuiu para a mudança da visão sobre a infância e a 

criança no Brasil e também sobre o valor atribuído a ela (Kramer, 1987; Costa, 2004). 

Segundo Abramowicz & Oliveira (2010, p. 40), “no século XIX muda a visão da infância que 

passa a ter um olhar médico, já que a mortalidade infantil, a pobreza e o trabalho infantil são 

evidentes”. Os higienistas notaram que somente alterando o poder patriarcal dentro do bojo 

familiar (o direito pleno do pai sobre todos os outros componentes da família) se poderia 

mudar a questão da mortalidade infantil (tão comum à época) (Costa, 2004). Então, o olhar se 

voltava para a preservação da vida das crianças. Nesse mesmo contexto, aparece, de maneira 

cada vez mais frequente, a preocupação com a proteção da infância. Esta ideia é apropriada 

pela medicina da época como forma de controle contra as práticas consideradas “nocivas” do 

meio familiar. Desse modo, poderiam assim, aconselhar e ensinar aos pais a maneira dita 

adequada de proteger as crianças. Os higienistas traziam, então, a ideia de que a educação 

higiênica da infância deveria se dar através da instalação de hábitos, sendo isto claramente 

“sinônimos de disciplina e domesticação” (Costa, 2004, p. 174). Nascimento, Barcher & 
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Oliveira (2008, p. 53) destacam sobre o controle da infância que foi “durante muito tempo o 

único caminho existente foi uma rígida disciplina infantil”. Nesse período, acreditava-se que a 

infância seria “semelhante à cera, em que se imprime a forma que se quer dar” (Costa, 2004, 

p. 174) e que esta criação de hábitos seria como “amoldar cera mole” (Ibid., p. 174). 

Apontando, assim, para uma concepção de infância que desconsidera a particularidade da 

criança e a entende como uma “tabula rasa”. Podemos falar, então, de uma normatização e 

docilização dos corpos infantis. Assim, “a criança, antes manipulada pela religião e pela 

propriedade familiar, ver-se-á, no século XIX, novamente utilizada como instrumento do 

poder” (Ibid., p. 175), algo que podemos notar principalmente no Brasil, com a independência 

de Portugal. O Estado apresenta, então, nova função, passando a se interessar com a criança e 

preocupar-se com seu bem-estar e sua educação. 

É a partir do ideal abstrato de infância e, considerando principalmente a figura da 

criança burguesa, que se difunde a necessidade de preservação da infância (para manter sua 

inocência) e fortalecimento do caráter e da razão. Nesse sentido, então, se fala de maneira 

universal (como um conceito válido para toda e qualquer cultura e expressando-se como 

atemporal) de uma determinada criança, independentemente de suas condições de existência, 

classe social e cultura, como se fosse possível pensar tudo isso de maneira desarticulada. 

Considerando a representação da figura infantil enquanto frágil e inocente, que foi 

muito difundida, tomo como base um documentário chamado “A invenção da infância” 

(2000), da diretora Liliana Sulzbach, onde a mesma apresenta a ideia de que estas noções 

foram inventadas a partir do Renascimento. Philippe Ariès (1981) também aponta isso quando 

afirma que do século XVIII ao século XX vigora uma noção de que a criança precisa ser 

educada e protegida. Ela, então, está no centro da família nuclear, sob os cuidados e proteção 

dos adultos, que devem garantir a estas suas necessidades básicas. Lee (2010, p. 47) destaca o 

“papel protetor e preservador dos adultos no estado desenvolvimentista”, considerando ainda 

que o interesse do Estado não estava voltado genuinamente para o bem estar das crianças, mas 

que estava ligado ao uso eficiente de recursos humanos. Isto acaba permitindo a exclusão da 

possibilidade das crianças protestarem em seu nome, pois em nome de proteção “sua 

capacidade de saber qualquer coisa melhor que um adulto é questionada” (Ibid., p. 47). Seria, 

então, a proteção mais um mecanismo que corrobora para o emudecimento das crianças? É 

implicado nesta discussão que Lee (2010) traz a dependência silenciosa como uma 

“armadilha”, pois parte do que é levantado como proteção está relacionado ao “falar em seu 

nome [das crianças]” e traz sempre a figura do adulto como mediador das necessidades 

infantis. 
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1.3 O CONTROLE, NOVAS QUESTÕES E DESDOBRAMENTOS 

 

 

Segundo Kramer (1987), a Segunda Guerra Mundial trouxe movimentos interessantes 

que reverberariam em novos olhares sobre todos os aspectos da humanidade. Nesse sentido, 

um conjunto de fatores econômicos alteraria e afetaria a visão sobre diversas questões, entre 

elas a própria infância e sobre a mulher (sobretudo o lugar social que ocupava). À medida que 

as mulheres e as mães se libertavam para o trabalho e a ausência do pai era algo recorrente 

(pois era convocado para a guerra), o conceito de assistência social era introduzido para as 

crianças. A autora afirma que “surgia, assim, a preocupação com as necessidades emocionais 

e sociais das crianças” (Ibid., p. 27). Qvortrup (2010, p. 784) também aponta para a questão 

do enlace entre a relação de mulheres e crianças quando traz a discussão acerca das políticas 

públicas que atingem as crianças, afirmando que, 

 

como todos sabemos, durante longos períodos, pelo menos na segunda metade do 

século XX, houve um aumento drástico da participação das mulheres no mercado de 

trabalho. Esse aumento não foi direcionado a atender as necessidades das crianças – 

muito ao contrário, diriam muitos, embora não se tenha tanta certeza disso. De todo 

modo, foi um desenvolvimento que teve um enorme impacto na infância e na vida 

das crianças. Em muitos países, foi acompanhado da criação de jardins de infância, 

creches, centros de atendimento para depois do horário escolar etc., onde as crianças 

são obrigadas a passar grande parte de sua infância. Esse é um exemplo de política 

que visa deliberadamente à infância, embora, em um primeiro momento, a entrada 

das mulheres no mercado de trabalho não incluísse uma preocupação com as 

crianças ou a infância; ela se tornou necessária em um segundo momento. 

 

 

No âmbito de discussão das políticas públicas, o documento da Declaração dos 

direitos das crianças de 1959 também aponta para essas concepções – fragilidade e inocência 

– quando traz em seu texto o direito à proteção integral (física, mental e social) (referente ao 

princípio II), à provisão de suas necessidades básicas, destacando também a tutela de adultos 

como parte dos direitos que se associam ao bem estar das crianças. Destaca também o papel 

da utilidade da criança na sociedade enquanto algo futuro (a tornar-se), como algo a ser 

alcançado (apontado no princípio VII), pois “capacitá-la a, em condições de iguais 

oportunidades, desenvolver as suas aptidões, sua capacidade de emitir juízo e seu senso de 

responsabilidade moral e social, e a tornar-se um membro útil da sociedade”. Esta 

necessidade de proteção da criança já havia sido pauta de discussão e foi enunciada na 

Declaração dos Direitos da Criança em Genebra, em 1924. Seguindo isto, Salgado & Müller 

(2015, p. 108) apontam que “ainda persiste a ideia de que crianças são frágeis e que 
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necessitam ter somente suas necessidades básicas atendidas, tipificações que afetam as 

dinâmicas interacionais de uma sociedade”, ainda afirmando que desde “a Declaração dos 

Direitos das Crianças que se compreende que crianças têm direitos e competências para serem 

escutados e participarem nas decisões que afetam essa experiência” (Ibid., p. 118). 

No período pós-guerra, Kramer (1987) destaca que fatores econômicos afetaram a 

visão pedagógica, implicando em uma articulação entre o econômico e social. Sendo assim, a 

autora evidencia que era possível notar as influências das teorias do desenvolvimento e a 

teoria psicanalítica na visão acerca da criança e do que era compreendido enquanto infância. 

A autora ressalta o lugar ocupado por essas teorias como pontos que fortaleceram as 

discussões em torno da educação de crianças em um período no qual a atenção se voltava para 

as necessidades afetivas de tais. Estas teorias vieram dar conta, atendendo às exigências da 

sociedade, de produções sobre a infância e a criança. 

No que concerne ao Brasil, a inserção da psicanálise se deu em meados da década de 

1920, influenciando as práticas voltadas para o cuidado da criança nos âmbitos da saúde e da 

educação, segundo Abrão (2009). Citando o que Oliveira (2006, p. 424) traz em seu trabalho, 

o autor aponta para a vertente dialética entre o surgimento da psicanálise e o meio cultural 

com suas exigências sociais, “de tal forma que as ideias freudianas foram tomadas como um 

construto teórico que pode ser aplicado a diferentes áreas do conhecimento, como a literatura 

e a educação”. O contexto histórico e social demandava produções teóricas acerca de questões 

diversas que permeiam o infantil e as crianças, e a psicanálise surge para atender tais 

demandas sociais, apontando temas de grande relevância como a frustração, agressão e 

ansiedade. Desse modo, traz muitas contribuições sobre a temática da infância, produzindo 

conhecimento para atender a tais demandas e como influência também para novas teorizações 

e pensamentos. Segundo a socióloga Sirota (2001, p. 24), é possível afirmar que “é uma 

criança que inaugura o século vinte das Ciências Sociais, lembram-nos os historiadores 

fazendo referência ao pequeno Hans de Freud”. Abrão (2009) evidencia que a psicanálise de 

crianças se difundiu no Brasil, então, para solucionar os problemas escolares, gerir a educação 

e com o tratamento de crianças com problemas emocionais a fim de complementar este 

tratamento. Sendo assim, para o autor, a teoria psicanalítica estava voltada e articulada à 

prática de assistência no Brasil e a psicanálise de crianças passou a ser requerida, ganhando 

maior expressão no contexto brasileiro. 

A teoria do desenvolvimento, além de atender a demandas sociais de controle da 

infância, veio para fortalecer também a discussão sobre normalidade, parâmetros e padrões. 

Para Hillesheim & Guareschi (2007, p. 80), “a infância é submetida a diferentes mecanismos 
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de enumeração, esquadrinhamento, observações, registros, classificações, pesquisas, saberes, 

os quais dissolvem sua alteridade”. Sendo assim, “esses saberes, dos quais escolhemos 

discutir a psicologia do desenvolvimento, passam, a partir de suas descrições, nomeações e 

explicações, a produzir os sujeitos infantis, classificando-os e normalizando-os” (Ibid., p. 81). 

O olhar voltado para o desenvolvimento está vinculado, então, a mensuração e ordenação 

conforme os desempenhos das crianças, consolidando isto enquanto práticas escolares 

(Castro, 1998; Hillesheim & Guareschi, 2007). Além disso, “a possibilidade de emergência de 

estudos sobre a infância veio marcar [...] a necessidade de dar conta das tarefas de predição e 

controle, aliando-se às práticas de intervenção e regulação social” (Ibid., p. 84). 

A lógica desenvolvimentista corroborou com a questão da “menoridade” e da 

universalização deste momento da vida onde seriam necessários cuidados específicos e 

aprendizagens voltadas a elas sob a tutela de um adulto, colocando a criança como menor e 

dependente da família e do Estado Moderno (Castro, 2001), sendo esta menoridade – social e 

jurídica – como condição que tampona a potência dessa criança pela marca da posição de 

incapacidade infantil, segundo o que aponta a autora. Desse modo, Castro (2001) destaca a 

construção da “infância tutelada” atribuindo isto aos países ocidentais modernos, onde se 

passa a admitir, então, uma ideia uniforme acerca da infância, primeiramente como parte de 

um referencial evolutivo, padronizado, universal e ligado à imaturidade e pouco 

desenvolvimento. Portanto, entende-se a criança como aquela que “estuda e brinca, aquela 

que aprende e se prepara para o futuro” (Ibid., p. 22) e estas enquanto suas funções 

primordiais e, para além disso, naturais e “sintagmáticos da infância” (Ibid., p. 22), como uma 

identidade. O clássico questionamento sobre “o que você vai ser quando crescer”, dirigido às 

crianças, quase diariamente, aponta para isso de maneira clara ao desconsiderar o que a 

criança é, no tempo de hoje, no agora, em sua potencialidade (não como algo futuro ou ainda 

inacabado, mas que esteja vinculado à sua potência no tempo presente). Nesse sentido, Castro 

(2001, p. 23) afirma que a criança aparece enquanto “incapaz de ser porta-voz de seus 

próprios desejos e direitos, e torna-se dependente do adulto para que este aja como seu porta-

voz único e absoluto”. 

Segundo Jobim e Souza (1996), estas teorias desenvolvimentistas corroboram e 

pressupõem uma concepção articulada à infância de algo que se dará no tempo futuro, 

constituindo saberes que marcam o tempo infantil como um estado de passagem, transitório, 

inacabado e, através do acúmulo de experiências, conhecimentos ditos necessários para o 

futuro, garantiriam e alcançariam a estabilidade e a perfeição adulta. Hillesheim & Guareschi 

(2007, p. 87) destacam que “mais do que observar e relatar o desenvolvimento humano, as 
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teorias formulam parâmetros, medidas e ideais para o mesmo, estabelecendo os meios para 

alcançá-los e modelando as condutas infantis” e enfatizam que estas teorias falam de um 

tempo que anula o outro infantil, essencializa e exclui as diferenças. As crianças foram, então, 

submetidas às verdades das ciências e tomadas como objetos de teorias e “práticas culturais e 

educativas, destinadas a modificar sua economia no real e a mudar seu futuro” (Corazza, 

2000, p. 25), que se preocupavam em falar sobre a verdade de sua identidade, mas não 

somente. 

Durante muito tempo, a Psicologia se dedicou à sua interface com a infância de 

maneira a contribuir com esta classificação e normatização das crianças, principalmente a 

partir do que já foi apontado anteriormente com a contribuição das teorias do 

desenvolvimento (em especial aqui, a psicologia do desenvolvimento). Rizzini, Neumann & 

Cisneros (2009, p. 3) contribuem ao afirmar que “até o final do século XX, destacou-se o 

paradigma do desenvolvimento infantil com base na compreensão das etapas ou fases do 

desenvolvimento, sobretudo, psicológico e cognitivo da criança e do adolescente”. Portanto, 

Abramowicz & Oliveira (2010, p. 40) apontam que a Psicologia se ocupou com a medição da 

inteligência, com o desenvolvimento e dividiu 

 

as crianças por idades, por capacidade mental, elaborará standarts para observar 

etapa por etapa da infância até a adolescência. A idade será uma marca, uma 

categoria prática, fixa e precisa, delimitará os “desviantes”, as crianças imaturas, as 

que não aprendem, as que não se desenvolvem, determinar-se-á as idades da fala, do 

andar, de viver sem fraldas etc. A idade, o período de desenvolvimento e a etapa da 

vida poderão ser colocados em um gráfico, haverá a curva da normalidade e aqueles 

que se desviam. As crianças crescerão tendo o adulto como foco e sob o seu 

controle. As estatísticas complexifica-se-ão e haverá divisões por gênero, saber-se-á 

que disciplina é aquela que mais aprende as meninas e os meninos, por raça e etnia. 

 

O século XX, dentre outras questões, nos fez testemunhar, de modo crescente, um 

“controle institucional sobre as crianças” (p. 28), algo que afirma Prout (2010) ao citar 

Nasman (1994)
5
. Desse modo, o autor aponta para o conceito de “institucionalização da 

infância”, admitindo-se que espaços fossem criados e especificamente planejados para 

crianças. Isto aponta para uma compartimentalização de lugares estruturados para tais, 

estabelecendo-se “modelos de desenvolvimento considerados saudáveis e produtivos” (Prout, 

2010, p. 29) e, portanto, sob a tutela de adultos, as crianças tornaram-se alvo destes padrões 

restritivos e limitantes. A partir disso, podemos destacar aqui o processo de enclausuramento 

pelo qual submeteram-se as crianças através da escolarização e em nome do controle e da 

                                                           
5
 Nasman, E. Individualisation and institutionalisation of children. In: Qvortrup, J; Bardy, M; Sgritta, G; 

Wintersberger, H. (Eds.). Childhood matters: social theory, practice and politics. Aldershot: Avebury, 1994. 
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proteção no espaço familiar. As concepções sobre a infância que estavam se formando e se 

modificando vieram dar conta dessa criança, alvo do controle familiar e de seu meio. Nesse 

bojo, a instituição escolar cai “como uma luva” como mais um lugar voltado para este 

controle. Desse modo, “a criança começou a ser reconhecida como um indivíduo social, 

inserida dentro da coletividade, onde a família demonstrava preocupação e interesse por saúde 

e educação” (Niehues & Costa, 2012, p. 286). Segundo Nicholas Rose (1989 apud Müller, 

2010, p. 121), a infância tornou-se 

 

o momento de existência humana mais intensivamente controlado. De maneiras 

diferentes, em épocas diferentes e por diferentes caminhos, variando de um 

segmento da sociedade a outro, a saúde, o bem-estar e o cuidado das crianças 

passaram a ser relacionados com o futuro da nação e com a responsabilidade do 

Estado, tanto na teoria quanto na prática. 

 

 Seguindo as contribuições de Sirota (2001, p. 12), podemos admitir que 

 

a atualização científica se intensifica, pois paralelamente à demanda de certos 

parceiros institucionais da pesquisa na qual os mesmos se tornam implementadores 

de trabalhos, de reflexões teóricas e de sínteses sobre esse assunto. Assim, por 

exemplo, na França, a revista Informations Sociales da Caisse d.Alocations 

Familiales organiza um número sobre a evolução do lugar da criança e, mais 

especificamente, sobre o aparecimento de “A palavra da criança”, cruzando essa 

problemática com as questões colocadas pela evolução de seu estatuto jurídico. 

 

A inter-relação entre a Psicologia com os estudos da Sociologia fortaleceu a ascensão 

de novos conceitos e pensamentos acerca da infância no campo “psi”. Sirota (2001, p. 19) 

admite que 

 

essa desnaturalização da definição, sem contudo negar a imaturidade biológica, 

enfatiza a variabilidade dos modos de construção da infância na dimensão tanto 

diacrônica quanto sincrônica e reintroduz o objeto infância como um objeto 

ordinário de análise sociológica, redefinindo as divisões clássicas entre psicologia e 

sociologia em relação a esse período da vida. 

 

A partir disso, quando os olhares da Sociologia se voltaram para o campo teórico da 

infância (principalmente com a Sociologia da Infância), pôde-se pensar a visibilidade da 

criança, a emergência desse sujeito de direitos, cidadã, participante da dinâmica social e 

agente transformador da realidade que o cerca. Então, Nascimento, Brancher & Oliveira 

(2008, p. 59) afirmam que “opondo-se a essa concepção de infância, considerada como 

simples objeto passivo da socialização adulta, propõe a configuração de uma Sociologia da 

infância”. Desse modo, Müller & Hassen (2009) destacam que “de fato, a Sociologia 
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tradicional não ignorou as crianças, mas as silenciou” (p. 467), devido a seus estudos 

derivarem do trabalho teórico sobre a socialização, concebendo “as crianças a partir das 

instituições e não delas próprias.” (Ibid., p. 467). A Antropologia também contribuiu para este 

novo modo de olhar quando muda radicalmente a reflexão sobre as temáticas da educação e 

da infância, “enfatizando a dimensão da cultura, a necessidade de pesquisar a diversidade, de 

estranhar o familiar e de compreender o outro nos seus próprios termos” (Kramer, 2002, p. 

44). 

Em diversos momentos ao longo dos séculos a infância foi caracterizada como a 

“idade do não-falante” (Ibid., p. 368), o que aponta para a ideia de detenção de um “discurso 

inarticulado, desarranjado ou ilegítimo”, segundo o que destaca Sarmento (2005, p. 368). Por 

conta de todos os processos histórico-sociais já citados, na contemporaneidade adota-se uma 

compreensão e uma concepção que abre espaço para que as crianças sejam de fato escutadas e 

que suas demandas possam ser consideradas relevantes. A criança, portanto, não é mais 

entendida simplesmente enquanto parte de uma etapa preparatória (que era como dizê-las que 

não são nada, mas o serão ao alcançarem a idade adulta), mas destaca a importância do 

processo atual, na sociedade e no contexto nos quais estão inseridas. Enveredados por este 

caminho, apontar para a criança como sujeito de direitos requer que sua ação sobre o mundo 

seja considerada válida e que haja um entrelaçamento entre o pensar e o ser e que, assim, as 

suas ações sejam entendidas como as manifestações mais singulares de si (Castro, 2001). Na 

sociedade contemporânea se aposta, então, em outra visão ética sobre a infância. 
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2 PARTICIPAÇÃO INFANTIL E A CRIANÇA SUJEITO DE DIREITOS: QUAIS 

CAMINHOS PERCORREMOS? 

 

 

Entende-se que, atualmente, duas perspectivas estão presentes na sociedade 

contemporânea: a criança enquanto ser em desenvolvimento que deve ser protegido e a 

criança enquanto ator social. As políticas públicas voltadas para a infância, de algum modo, 

têm articulado estes dois pontos no que diz respeito ao direito à participação e na garantia de 

direitos (como meio que assegura a proteção deste grupo social). É nesse sentido que 

Qvortrup (2010) destaca a ambiguidade de nossa cultura em relação às crianças, pontuando 

ainda que esta ambiguidade está presente no que diz respeito à relação entre infância e 

política. Nesta seção, se pretende debater sobre uma visão em relação à criança enquanto 

geradora de mudanças, sujeito de direitos, produtora de cultura e partícipe desta. Além disso, 

traçaremos os caminhos percorridos histórica e socialmente para a construção de uma aposta 

na participação infantil na sociedade e nas políticas voltadas para a infância, entendendo que 

esta deve ser nossa aposta contemporânea. 

As contribuições de diversos campos e novas teorizações, pesquisas e produções sobre 

a infância fizeram com que o contemporâneo repensasse a infância e a criança enquanto 

inocente, dependente e imatura, sem abandonar completamente estas noções. Olhando para a 

realidade brasileira, tem-se notado que nos últimos vinte anos há um trabalho para que a visão 

sobre a criança esteja vinculada a esta como cidadã, produtora de cultura e também de 

história, ao passo que também é produzida por tais (Kramer, 2002). Para a autora, esta é uma 

visão contemporânea e as pesquisas voltadas para a infância têm discutido e são frutos da 

consolidação desta visão. Não se trata de reprodução ou absorção da cultura por parte das 

crianças, mas sim que possam atribuir significados próprios a estes processos e ao mundo, 

como co-habitantes. Estas, portanto, são geradoras de novos saberes, trazendo como marca 

seu modo “alter” de olhar e entender, apontando, assim, para suas especificidades. Adota-se 

uma concepção que considera as crianças enquanto atores (Montandon, 2001) e “agentes 

sociais da mesma forma que o são os adultos, ainda que circunscritos por instituições sociais 

que muitas vezes reforçam estereótipos relacionados à incompetência e incompletude” 

(Salgado & Müller, 2015, p. 122). O direito à participação é, portanto, ponto importante para 

pensarmos a “transição de uma infância moderna para uma infância contemporânea” 

(Abramowicz & Moruzzi, 2016, p. 28). Na visão de Sarmento (2005, p. 287), a infância é 

entendida como “uma classe social de uma determinada geração e criança é o indivíduo que 
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participa desta classe, sendo ele o ator social da classe pertencente”. Embora atualmente 

novos olhares acerca da infância tenham se instaurado e concepções tenham se modificado, a 

igualdade política ainda nos parece longe de ser, de fato, algo conquistado pelas crianças. 

Entendê-las como sujeitos de direitos tem sido ponto presente nos debates sobre este grupo e, 

nesse sentido, ainda se faz necessário o diálogo entre esses dois campos - infância e política - 

aproximando estas temáticas. 

Trazendo para o debate questões contemporâneas ligadas à infância, Müller (2006) 

começa a delinear um caminho que nos implica a pensar o conceito contemporâneo de 

infância que se constituiu a partir da Modernidade. A autora considera, principalmente, as 

instituições como a família e a escola enquanto formas de restrição da infância. Às crianças, o 

espaço privado, o brincar e estudar. Aos adultos, “maduros”, “racionais”, “desenvolvidos”, 

reconhecidos como alguém que pode falar e se colocar, a esfera pública. Há, portanto, uma 

exclusão da infância desta esfera e principalmente de espaços de decisão. Isto está articulado 

com o conceito trazido por Castro (2001) que aponta esta “espacialização da infância” na casa 

e na escola. Dessa forma, “o espaço público, assim constituído, permaneceu refratário à 

contribuição de crianças e jovens, circunscritos aos espaços da família e da escola” (Castro, 

2007) e, portanto, exclusão do espaço político e da coisa pública. Pereira (2008, p. 2) nos traz 

que 

 

as contribuições discutidas permitem olhar a infância hoje, empreendendo um 

esforço para percebê-la na sua concretude, no seu contexto vivido, entendendo-a 

como sujeito de direitos, direito de se expressar, manifestar vontades, interagir em 

diferentes espaços e culturas, construir a sua história. Sanches (2004) destaca que o 

desenvolvimento de uma cultura em que a visão de criança adquire novos 

significados, sendo considerada cidadã de direitos, deixando de ser apenas 

propriedade da família, mas também componente da nação, de responsabilidade de 

todos, cria condições para emergência de novas posturas em relação a esta etapa de 

vida humana. 

 

Ocupar certos espaços, então, foi algo postergado para “mais tarde”, onde as crianças 

seriam finalmente adultas. Desse modo, entende-se que as crianças eram pensadas enquanto 

sujeitos marcados pela “potencialidade, pelo vir a ser e não pela competência no aqui e no 

agora, concorrendo para sua inserção na sociedade afastada do mundo das atividades 

socialmente reconhecidas” (Castro, 2001, p. 22). Enveredando-se por este caminho, Prout 

(2003)
6
 cita o uso do termo “domesticação” (utilizado por sociólogos alemães) para 

                                                           
6
 O texto original foi publicado em: Hallet, C.; Prout, A. (Eds.). Hearing the voices of children: social policy for 

a new century. London: Falmer Press, 2003. Tradução aqui utilizada encontra-se no livro “Infâncias em 
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“descrever a retirada progressiva de crianças das ruas e outros espaços públicos e sua 

acomodação em espaços especiais e protegidos” (p. 29). Produziu-se, então, o afastamento 

das crianças da esfera pública e o confinamento nos ambientes privados, específicos. 

Importante destacar também a criação de “ilhas” especiais nas quais lhes são permitidos 

deslocamento, o que Zeiher
7
 (2001; 2002) aponta como “ilhas urbanas” voltadas para a 

infância e que produzem a fragmentação urbana deste segmento em relação aos espaços da 

cidade (Prout, 2003; Sarmento, 2017), confinando os espaços de circulação das crianças entre 

determinados lugares, como parquinhos, escola e casa. É, nesse sentido, que Sarmento (2017) 

traz os conceitos de zonas exclusivas e zonas de exclusão, apontando para estes lugares 

destinados às crianças e estes outros onde sua presença e apropriação dos espaços são, de 

certo modo, “vetadas”. Deveria fazer parte do cotidiano o fato das crianças ocuparem os 

espaços da rua, mas não o é. Antes marcado por ser lugar de socialização e convivência, o 

espaço público vai perdendo esta característica tanto para crianças entre si como entre 

crianças e adultos (Castro, 2001). Porém, se entendermos o direito à cidade como algo 

construído (Sarmento, 2017) e a cidade como fruto de construção e espaço de produção 

política, se pode admitir, portanto, a capacidade de sofrer intervenções e modificar esse 

cenário de exclusão e exclusividade. Segundo o que Sarmento (2017) pontuou na Conferência 

“Culturas infantis, educação e direito à cidade”
8
, é necessário “ouvir a voz das crianças em 

que elas revelam as formas de vida na cidade, sendo indispensável para compreender os 

modos de cidadania nas políticas públicas urbanas” (SIC). 

Muitos autores têm contribuído com suas obras, estudos teóricos e metodológicos e 

experiências, de maneira a ressaltar o importante papel desempenhado pelas crianças em suas 

vidas, nas instituições que fazem parte e no meio social onde vivem, apontando para que suas 

ações sejam pensadas como geradoras de mudança (Prout & James, 1990; Sarmento, 2005; 

Corsaro, 2011), trazendo esse modo de ser no mundo como algo potente no presente e capaz 

de transformação no aqui e agora. Com seu modo “alter” de ver o mundo, as crianças nos 

apresentam suas particularidades através de outra noção da realidade, que toma como base sua 

posição social (Castro, 2001). 

                                                                                                                                                                                     
perspectiva: políticas, pesquisas e instituições”, de Fernanda Müller (Org.), Ed. Cortez, 2010. Texto traduzido 

por Igor Damasceno Vianna e Luiz Jeronimo Oliveira de Prado. 
7
 ZEIHER, H. Children’s islands in space and time: the impacti of spatial differentiation on children’s ways os 

shaping social life. In: DU BOIS-REYMOND, M., SUNKER, H., KRUGUES, H. H. (Eds.). Childhood in 

Europe: approachestrends-findings. Peter Lang: New York, 2001. 

ZEIHER, H. Shaping daily life in urban environments. In: CHRISTENSEN, P; O’BRIEN, M. (Eds.). Children in 

the city:home, neighbourhood and community. London: Falmer Press, 2002. 
8
 Esta conferência foi parte do I Seminário Nacional “Infâncias e Juventudes na cidade: um diálogo com a 

educação”, acontecido na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), de 9 a 11 de Maio/17. 
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2.1 TINHA UM DIREITO NO MEIO DO CAMINHO, NO MEIO DO CAMINHO TINHA 

UM DIREITO 

 

 

Como será apresentado subsequentemente neste tópico, a partir da consolidação de 

políticas voltadas para o segmento da infância, podemos pensar que este campo no 

contemporâneo tem se potencializado politicamente (Castro, 2007). Entretanto, nos fica uma 

questão: será isso o suficiente para que as crianças “façam valer” sua própria voz? Nesse 

sentido, a autora nos faz refletir sobre a necessidade de novos caminhos (possíveis) dentro 

dessa aproximação entre os campos da política e da infância, afirmando que “não é porque 

outorgamos direitos às crianças e jovens que podemos assumir uma boa consciência em 

relação a eles”. A autora afirma isto, pois aponta para o fato de que são “direitos delegados 

por outros, voz e expressão do outro, estratégia necessária por um momento, mas que 

demanda que se a ultrapasse para que cada um possa se assumir como falante”. 

Os anos 80 e 90 foram importantes para que novas concepções sobre infância 

vigorassem e, também, como palco de novas produções normativas e novas abordagens 

políticas como a Constituição de 88, o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, que, por sua significante implementação, 

apontaram para novos movimentos (contemporâneos) sobre a categoria social da infância. 

Algo ratificado por Rizzini, Neumann & Cisneros (2009, p. 2), que destacam “a inclusão do 

artigo 227 da Constituição Federal de 1988 e a aprovação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (1990)” como forças impulsionadoras de mudanças importantes. Desse modo, 

 

ao mesmo tempo em que começaram a ter sua especificidade respeitada, as crianças 

passaram a ser consideradas – ao longo destes últimos 30 anos – cidadãs, parte de 

sua classe, grupo, cultura. Assistência, saúde e educação passaram a ser 

compreendidos como direito social de todas as crianças (Kramer, 2006, p. 799-800) 

 

 Segundo Müller (2010), o final do século XX se apresentou no momento onde a 

concepção de crianças como seres sociais “foi amplamente aceita como um princípio” (p.35), 

reverberando assim para o âmbito das políticas públicas, tendo registro no Art. 12 e Art. 13 da 

Convenção sobre os Direitos das Crianças. O documento da Convenção, segundo González 

(2015), foi produzido para dar “formato legal aos princípios previstos na Declaração 

Universal dos Direitos da Criança, de 1959” (p. 28). Faz-se necessário destacar aqui que o 

direito da criança sobre dizer sua opinião e ser levada em consideração em assuntos nos quais 



32 
 

ela esteja relacionada já estava em discussão e previsto em 1959, através da Declaração dos 

Direitos da Criança. Segundo a análise feita por Alves (2001), este documento passa a 

considerar a criança como sendo sujeito de direitos e atribui tanto ao Estado quanto à 

Sociedade o dever de garantir os direitos das crianças. Os artigos 12 e 13 da Convenção, 

anteriormente citada, versam sobre o direito à liberdade de expressão, expressão de suas 

opiniões e sobre ser ouvida em todo processo que a afete. O Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), de 1990, é outro documento importante nesta discussão, pois apresentou 

novos paradigmas em relação à infância e à adolescência, afirmando o direito de participação 

da vida da comunidade, tanto quanto expressar-se e opinar. Cabe aqui, então, a transcrição de 

parte deste documento, onde se destacam crianças e adolescentes como sujeitos de direitos: 

Art. 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade 

como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos 

civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. 

Art. 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: 

II - opinião e expressão; 

VI - participar da vida política, na forma da lei; (Brasil, 1990) 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 8.069/90 – foi sancionado em 13 de 

Julho de 1990, revogando assim o Código de Menores
9
, a lei de criação da FUNABEM

9
 e a 

Política Nacional do Bem Estar do Menor (PNBEM), segundo González (2015). O ECA 

prevê a criação do sistema de garantia dos direitos, a instituição de conselhos paritários 

(formada pelo governo e pela sociedade civil) garantindo a “formulação, acompanhamento e 

controle social da política de atenção à criança e ao adolescente, a substituição da doutrina da 

situação irregular pela doutrina de proteção integral” (p. 20)
10

. De acordo com esta doutrina 

de proteção integral, González (2015, p. 30) assume que: 

 

todas as crianças e adolescentes devem ser considerados pessoas em 

desenvolvimento e sujeitos de direitos, que merecem proteção da sociedade e do 

estado, sem distinções sociais, ao contrário da doutrina da situação irregular, que só 

prevê a intervenção estatal em caso do jovem ser vítima ou autor de violência. 

 

Pode-se citar aqui também a elaboração das leis setoriais de saúde, educação, 

assistência social, políticas públicas sociais e criação de programas setoriais para a primeira 

                                                           
9
  Sancionado em 1927, através deste Código de Menores, o Estado assumia a responsabilidade legal como 

forma de institucionalizar o amparo à criança e ao adolescente, tratando de seus interesses. Porém, tornou-se 

insuficiente ao não reconhecê-los enquanto sujeitos, mas sim como objetos de todo o processo (apesar de ter sido 

revisado diversas vezes, até a década de 70). Sendo assim, como a primeira codificação para os menores, trouxe 

contribuições, preparando o caminho para o ECA. A FUNABEM (Fundação Nacional do Bem Estar do Menor) 

foi criada em 1964 como um órgão normativo com finalidade de criar e implementar uma política para este 

segmento da sociedade, elaborando diretrizes políticas para tal. 
10

 Disponível em: <http://primeirainfancia.org.br/wp-content/uploads/PPNI-resumido.pdf> 
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infância. Desse modo, “o novo enfoque substitui o viés assistencialista pela concepção de 

uma assistência social voltada à garantia dos direitos básicos. Em síntese, a visão da criança 

objeto de atenção e cuidados cede lugar à da criança sujeito de direitos” (p. 20)
11

. Estas novas 

bases legislativas e regulamentações “reconheciam direitos e propunham instrumentos de 

participação democrática” (González, 2015, p. 30). O autor também destaca a mobilização de 

vários segmentos da sociedade para se colocar em prática as instituições previstas pela lei 

(ECA), apontando os Conselhos de Direito da Criança e do Adolescente e também os 

Conselhos Tutelares. Sendo assim, ele ressalta que o desafio tem sido “tornar efetiva esta 

nova perspectiva, tanto em termos institucionais como culturais, pois a criação de uma nova 

lei não é elemento suficiente para garantir sua eficácia” (Ibid., p. 31). 

Neste bojo, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente –

 CONANDA (lei nº 8.242), criado em 1991, já estava previsto no Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), e apresenta-se enquanto um órgão de caráter deliberativo e composição 

paritária (conforme artigo 88 da lei no 8.069/90). É reconhecido como o principal órgão do 

sistema de garantia de direitos e integra a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 

República (SDH/PR). Além de definir as políticas voltadas para a área da infância e da 

adolescência, o Conselho “fiscaliza as ações executadas pelo poder público no que diz 

respeito ao atendimento da população infanto-juvenil”
12

 e gere o Fundo Nacional da Criança e 

do Adolescente (FNCA). Segundo Raichelis (1998), as experiências dos conselhos no Brasil 

apontavam para um “modelo” de gestão participativa que estava em curso, vindo atender a 

esta demanda social. 

A criação, por deputados e senadores em parceria com os movimentos sociais (em 

1993), da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do 

Congresso Nacional também teve um papel importante ao promover a articulação política na 

defesa de questões relacionadas ao grupo social da infância, influenciando, assim, as 

discussões sobre temáticas e questões de grande relevância que afetam politicamente este 

grupo social. 

Com a coordenação da Frente Parlamentar foi criada a Rede Nacional de Defesa dos 

Direitos Infanto-Juvenis (2005), que abarca das três instâncias de poder (federal, estadual e 

municipal). Têm-se, portanto, “propiciado a troca de experiências legislativas na área da 

infância entre os parlamentares das três esferas governamentais, tanto no campo das 

                                                           
11

 Retirado do Plano Nacional pela Primeira Infância. Link disponível na nota acima. 
12

  Disponível em: <http://www.direitosdacrianca.gov.br/conanda> 
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proposições quanto na área da fiscalização das políticas públicas e do monitoramento dos 

recursos orçamentários” (p. 94)
13

. 

  Entender este grupo social enquanto sujeitos de direitos também está apontado no 

Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à 

Convivência Familiar e Comunitária (2006), no sub tópico “a criança e o adolescente como 

‘sujeitos de direitos’”, onde diz que “o reconhecimento da criança e do adolescente como 

sujeitos de direitos é resultado de um processo historicamente construído, marcado por 

transformações ocorridas no Estado, na sociedade e na família” (p. 29). Este Plano versa 

acerca da doutrina da proteção integral (mantida também pelo ECA) e isto constitui a base da 

Convenção sobre os Direitos da Criança e do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Dentro do CONANDA (Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente) 

a questão do protagonismo vem sendo discutida e defendida há anos e tem ganhado força no 

debate desde 2009, “quando 1/3 dos delegados da 8ª Conferência Nacional eram crianças e 

adolescentes”
14

. Porém, apenas em 2013, foi disposta a resolução 159  

 

sobre o processo de participação de crianças e adolescentes nos espaços de discussão 

relacionados aos direitos de crianças e adolescentes em conformidade com Objetivo 

Estratégico 6.1 do Eixo 3 do Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e 

Adolescentes – PNDDCA”
15

: promover o protagonismo e a participação de crianças 

e adolescentes nos espaços de convivência e de construção da cidadania, inclusive 

nos processos de formulação, deliberação, monitoramento e avaliação das políticas 

públicas. (Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, p. 5) 

 

Como vem sendo apontado, este percurso é ainda muito recente, está em construção e 

precisa de muito trabalho para que as crianças sejam protagonistas desse processo que as 

envolve. Admitir que sejam sujeitos de direitos não significa simplesmente oferecer-lhes a 

garantia de seus direitos constitucionais e respaldá-los com leis, mas pensá-las enquanto tal 

admite que elas estejam em cena, em um “agir com”. Para auxiliar ainda mais nessa reflexão, 

bebendo de parte da língua portuguesa que se propõe a analisar sintaticamente as orações, 

pontua-se que sujeito é aquele que é responsável por realizar ou sofrer uma ação. Considerar e 

legitimar as crianças nesta posição, de sujeito de direitos, é apontar a possibilidade de que 

possam protagonizar suas próprias questões, apresentando-se como cidadãs, apropriando-se, 

                                                           
13

 Parte do Plano Nacional Pela Primeira Infância 2011-2022. Disponível em: <http://www. 

http://primeirainfancia.org.br/wp-content/uploads/2010/05/Plano-Nacional-pela-Primeira-Infância-16-4-

2010.doc> 
14

 Artigo “Resolução do CONANDA estimula protagonismo nas conferências”. Autor: Raphael Gomes da Rede 

ANDI Brasil, Brasília (DF), 2012. Disponível em: <http://www.direitosdacrianca.gov.br/em-

pauta/2011/08/resolucao-do-conanda-estimula-protagonismo-nas-conferencias>  
15

 Disponível em: <http://www.direitosdacrianca.gov.br/conanda/resolucoes/159-resolucao-159-de-04-de-

setembro-de-2013/view>  
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reconfigurando e reconstruindo as múltiplas infâncias existentes no mundo contemporâneo. 

Para Filho (2013)
16

 o protagonismo de crianças 

 

parte do pressuposto de que estes sujeitos têm a competência para pensar, 

manifestar-se e agir, transcendendo os limites do seu entorno pessoal e familiar, 

influindo nos acontecimentos da sua comunidade. Desta forma, esta postura 

protagonista pode gerar mudanças decisivas na realidade social, política, cultural e 

demais áreas onde este indivíduo encontra-se inserido. Em suma, este protagonismo 

se faz pelo envolvimento em processos de discussão, decisão e execução de ações. 

 

Outras articulações também foram surgindo a fim de atuar direta ou indiretamente com 

a promoção e garantia dos direitos da primeira infância, como a Rede Nacional Primeira 

Infância (2007), promovendo a articulação nacional de organizações da sociedade civil, do 

governo, do setor privado, de outras redes e de organizações multilaterais
17

, que elaborou e 

promoveu a implementação do Plano Nacional pela Primeira Infância (2010), referenciado 

nas políticas públicas das esferas federais, estaduais, distrital e municipais. Além disso, a lei 

federal nº 13.257 (8 de março de 2016) outorgou o Marco Legal da Primeira Infância, que 

prevê a criação de uma “série de programas, serviços e iniciativas voltados à promoção do 

desenvolvimento integral das crianças desde o nascimento até os seis anos de idade”
18

. Com 

isso, possibilita-se a reformulação de programas, serviços e políticas públicas relacionadas à 

infância e criação de novos. Esta lei aponta para a criança como “prioridade no 

desenvolvimento de programas, na formação dos profissionais e na formulação de políticas 

públicas”
17

. Em seu texto, destaca-se o Art. 4, que versa sobre a questão do protagonismo 

infantil. 

As conquistas no âmbito dos direitos, voltados para o campo da infância, têm 

caminhado, mas ainda são muito recentes e envolvem muitas discussões sobre a temática da 

participação infantil e do protagonismo destes sujeitos, englobando embates acerca das 

maneiras possíveis de elaborar as políticas públicas. Como aponta Müller (2010, p. 35), 

 

infelizmente, a participação de crianças é um assunto de destaque na retórica, mas, 

por vezes, pouco saliente na aplicação prática. [...] A promessa de ser ouvida é 

levada a sério pelas crianças, e o não cumprimento disso cria decepção e até mesmo 

cinismo em relação aos valores democráticos. 

 

O diálogo sobre o campo da infância e, sobretudo com as crianças, tem sido ponto 

chave para a construção de políticas públicas que se façam integrais, que conversem com as 

                                                           
16

 Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/25143/crianca-e-adolescente/2> 
17

 Conforme informado em: <http://primeirainfancia.org.br/quem-somos> 
18

 Conforme disponível em: <http://www.fmcsv.org.br/pt-br/Paginas/marco-legal.aspx> 
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realidades plurais infantis, garantindo inserção cidadã das crianças e, sobretudo quando 

estamos falando de seus direitos. Assim, podemos nos questionar: Quais os desafios de pensar 

a participação infantil na esfera pública? Nas esferas municipais, estaduais e federais: de que 

participação estamos falando? Existem espaços de participação e deliberação envolvendo 

crianças? 

Para que estas perguntas possam ser respondidas de algum modo, devemos apostar e 

considerar estas crianças enquanto “actores sociais de pleno direito” (Pinto & Sarmento, 

1997)
19

, levando em conta a legitimidade de suas ações e sua voz, considerando suas 

particularidades e especificidades de um modo “alter” de estar no mundo e em relação a ele. 

Mello (2010, p, 183) contribui ao nosso debate quando afirma que “ao se relacionar com a 

cultura, a criança atribui um sentido pessoal ao que conhece. Esse sentido conforma a 

concepção com a qual a criança, a partir daí, se dirige à cultura para novas apropriações e 

aprendizados”. 

Apesar de todos esses avanços e discussões propostas a respeito da participação e 

protagonismo infantil, se faz necessário ponderar aqui sobre uma nova política deliberada 

através do decreto 8.869 que institui o Programa Criança Feliz. Esta iniciativa do governo é 

direcionada para certa classe social, objetivando promover o desenvolvimento infantil 

integral, apoio, cuidado e fortalecimento de vínculos, entre outras pontuações
20

. 

Isto indica um enorme retrocesso no que viemos discutindo e propondo desde a década 

de 90. Retrocesso por culpabilizar as famílias pobres, assumindo que é necessário orientá-los, 

ou seja, ensiná-los sobre o desenvolvimento de seus filhos. Algo inimaginável se pensarmos 

em outra parcela da população. Desse modo, mascara suas ações como lugar de cuidado, em 

nome de uma redução da desigualdade. Tudo isto acontece através de visitas domiciliares em 

casas de baixa renda (em famílias com vinculação a outro programa do governo denominado 

Bolsa Família), realizadas por profissionais e agentes com formação não especificada. 

Retirando a implicação do Estado e não o responsabilizando pelas falhas nas políticas 

públicas, esta iniciativa deveria ter caráter complementar às políticas já existentes, ou seja, 

tudo o que já vem em andamento em relação à assistência, saúde e educação, mas, na verdade, 

apresenta caráter substitutivo e é justamente aí que está seu maior retrocesso. O programa, ao 

invés de fortalecer as políticas já implantadas, cria um escape em relação a tais, criando nova 

vertente. Isto tudo nos faz questionar: como socialmente estamos vendo o lugar do cuidado e 

do protagonismo e da participação infantil? 

                                                           
19

 Disponível em: <https://pactuando.files.wordpress.com/2013/08/sarmento-manuel-10.pdf> 
20

 Conforme disponível em: < http://mds.gov.br/assuntos/crianca-feliz/o-que-e> 
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2.2 SUJEITOS ATIVOS, CRIATIVOS E SUAS CULTURAS 

 

 

Reconhecendo as crianças enquanto participantes da sociedade, estamos apostando na 

valorização da sua subjetividade e no status de sujeito (sujeito político/sujeito de direitos). 

É calcado nessas concepções que podemos enxergar crianças e adultos de modo a 

construir conjuntamente, no coletivo, respeitando suas contribuições relativas e suas 

singularidades. Em suas condições específicas de ação, se “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 culturas” (Pinto & Sarmento, 

1997)
19

. Estes e outros autores como Corsaro (2011) falam sobre as culturas infantis, sendo a 

cultura de pares entendida em relação à noção de reprodução interpretativa, onde as crianças 

compartilham um “conjunto estável de atividades ou rotinas, artefatos, valores e 

preocupações” (p. 128), produzidas em interação. Em muitos momentos, pela falta de escuta 

destes atores sociais, a existência destas culturas infantis é desconsiderada em nome de uma 

supremacia adulta, de uma crença hegemônica acerca da cultura dos adultos, onde as crianças 

ocupam posições subordinadas. Apontar para a existência dessas culturas de pares infantis 

abrange considerar as contribuições destes no refinamento e mudanças culturais e sociais.  

Dessa forma, as crianças apresentam-se capazes de mudar e transformar o que as cerca 

como produzidos pela cultura, mas também enquanto produtores de cultura, em relação 

dialética com esta questão. A partir da formulação de Corsaro (2011) acerca do conceito de 

reprodução interpretativa, podemos admitir a ideia de que crianças contribuem de maneira 

ativa tanto para a preservação (ou reprodução) quanto para a mudança social, apresentando-se 

enquanto “agentes ativos, que constroem suas próprias culturas e contribuem para a produção 

do mundo adulto” (Rizzini, Porto & Terra, p. 8)
21

. O autor aponta que reprodução não 

significa que as crianças simplesmente estão internalizando a cultura e sociedade na qual 

estão inseridas, mas que estão também contribuindo e agindo sobre a cultura, “re-

produzindo”; entre outras explicações, são participantes ativos dessa cultura compartilhada. 

Segundo o que Corsaro (2011) traz, o termo interpretativo abrange a inovação e o que há de 

criativo na participação infantil. As crianças apropriam-se criativamente de pontos do mundo 

adulto para que possam lidar, criar e participar de suas próprias culturas e agir diante de suas 

próprias questões, ressaltando as crianças como estas que são responsáveis por suas próprias 

                                                           
21

 Disponível em: <http://www.ciespi.org.br/media/Projetos/Concluidos/primeira_infancia.pdf> 
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infância, com “uma participação social bilateral: afetam e são afetadas pela sociedade” 

(Müller, 2006, p. 555). Para o autor, a linguagem é fundamental para a questão da 

participação de crianças em sua cultura, apresentando-se enquanto uma ferramenta que 

proporciona o entendimento compartilhado na interação entre os pares e entre crianças e 

adultos. 

Para Paulo Freire (1978), a ação humana é transformadora e, portanto, destaca que 

“não haveria ação humana se o homem não fosse um “projeto”, um mais além de si, capaz de 

captar a sua realidade, de conhecê-la para transformá-la” (p. 22). Hannah Arendt, filósofa 

alemã, nos aponta um outro sentido para o conceito de ação humana. Para a autora, o agir 

como marca exclusiva do homem, do humano, se caracteriza como um “revelar-se frente a um 

outro sujeito humano” (Castro, 2001, p. 32), ou seja, a medida que nos une enquanto humanos 

também nos tornamos humanos na medida em que construímos coletivamente, uns com os 

outros. Segundo ela, “na ação e no discurso, os homens mostram quem são, revelam 

ativamente suas identidades pessoais e singulares, e assim apresentam-se ao mundo humano” 

(Arendt, 1995, p. 192 apud Castro, 2001). Portanto, esta condição (do agir) revela quem 

somos, nossa singularidade, o que há de particular em cada um, enfatizando em sua obra a 

singularidade e a diferença como marca da ação humana. Ao nos trazer esses apontamentos, 

Arendt admite que a ação, portanto, comporta em si sempre um “elemento novo”, pois, para 

ela, agir significa 

 

tomar iniciativa, iniciar [...] Trata-se de um início que difere do início do mundo; 

não é o início de uma coisa, mas de alguém que é, ele próprio, um iniciador... É da 

natureza do início que se comece algo novo, algo que não pode ser previsto a partir 

de alguma coisa que tenha ocorrido antes (Arendt, 1995, pp. 190-1 apud Castro, 

2001). 

  

Partindo deste olhar, que comporta a singularidade da ação do homem (e da mulher), 

deste elemento novo e, portanto, da imprevisibilidade do agir, não se pode prever ou antecipar 

o curso das ações humanas, mas sim admitir que está em constante construção. Portanto, a 

ação humana “presta-se à construção do mundo em que vivemos visibilizando a diferença que 

é marca de cada um de nós. Adultos e crianças, como diferentes categorias sócio-etárias, e 

com diferentes inserções nos espaços de convivência, têm possibilidades distintas de intervir 

no mundo e construí-lo” (Castro, 2001, p. 34). Dessa maneira, valorizar a ação das crianças é 

afirmar essa possibilidade de “re-criação” que a ação produz. 
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2.3 A QUESTÃO DA REPRESENTAÇÃO NAS TESSITURAS DA PARTICIPAÇÃO 

 

 

Quando negamos a ideia de uma infância natural, universal, com uma substância 

imutável, desnaturalizamos a visão deste grupo social como algo dado ou pronto e pensamos 

a infância enquanto construção histórica. Portanto, considera-se que a criança é 

“atravessado(a) por discursos e práticas que o constituem” (Júnior, 2014, p. 165) e que 

compõem a relação de poder existente entre estas duas categorias. Assim, como afirma Castro 

(2002, p. 49), 

 

homem e mulher, criança e adulto são construções que se definem reciprocamente e, 

como dispositivos discursivos para a ação e orientação no mundo, surgem marcados 

pela posicionalidade, ou seja, os discursos não são neutros, mas construções da 

realidade, a partir de condições de materialidade e posições de poder. 
 

Marcadas por sua suposta “imaturidade” psicológica, as crianças comumente são 

vistas como menores, em meio a relação de poder e domínio entre adultos e crianças e 

dependentes da transmissão de saber dos mais velhos. Isto demarca o que diversos autores 

chamam de oposição geracional (Kramer, 1987; Castro, 2001; Qvortrup, 2000; Sarmento, 

2005). Sua posição jurídica e política de menoridade acabam contribuindo para a ideia de 

dependência vinculada às crianças. Nesse sentido, Alanen (1999) traz sobre o “sistema de 

gerações” que apresenta “uma ordem social composta de relações das crianças, mas também 

constrangendo e coordenando estas relações no mundo social de maneira penetrante e 

sistemática” (p. 83) e “as práticas pelas quais sua participação é organizada limitam 

significativamente sua situação de agentes, em comparação com os adultos” (Ibid., p. 84). 

É neste enredo que a questão da representatividade aparece, onde as crianças são vistas 

como “pequenas”, “menores” e “dependentes” e, portanto, excluídas do espaço político de 

debate e deliberação em nome da representação pelos adultos. Em outras palavras, os adultos 

eleitos falam em nome das crianças, pois são supostamente “maduros” e “racionais” e acabam 

ocupando o lugar de decisão, o que pode suprimir a riqueza da contribuição das falas das 

crianças e, mais do que isso, provocar um silenciamento destas ao apontar que suas opiniões e 

contribuições não “valem a pena” por serem consideradas “bobas” e imaturas. Desconsidera-

se, muitas vezes, o que elas têm a dizer sobre si e seus questionamentos sobre as coisas que as 

afetam. O adulto, ocupando-se desse lugar de tutela, fala sobre as crianças sem questionar se, 

de fato, ele sabe mais sobre determinado tema ou questão que esteja em pauta. Isto, portanto, 
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fecha e aniquila qualquer possibilidade de escuta acerca das questões próprias infantis. Paulo 

Freire em seu clássico “Pedagogia do Oprimido” (1987) é brilhante ao contribuir a este nosso 

pensamento destacando que quando nos damos conta de nossa incompletude e também de 

nossa ignorância, nos mobilizamos em direção ao outro e isto nos coloca em uma posição de 

abertura ao diálogo, de possibilidade de troca com o outro e, sobretudo, escuta. O diálogo só 

pode ser visto como possibilidade se eu admito o “não saber”, a minha ignorância, pois, se sei 

de tudo e sobre tudo, que diálogo se faz possível? 

Possibilitar que aquilo que é alteridade se coloque, fale por si, nos coloca em posição 

de escuta e isto requer que se saiba ouvir as crianças. Em muitos casos, propiciar que o outro 

exponha suas posições, questionamentos e decisões põe em perspectiva aquilo que é 

considerado e naturalizado enquanto “verdade” imutável do adulto. É costumeiro o privilégio 

da fala adulta em detrimento da fala infantil, em nome desta tal racionalidade supostamente 

superior já exposta anteriormente. De acordo com Castro (2004), esta diferença existente 

entre crianças e adultos não a torna inapta ou incapaz de contribuir para a gestão da vida 

social, pelo contrário, é justamente por esta marca da diferença (amplamente utilizado por 

Sarmento), por questionar a visão do adulto como sendo a única possível, trazendo este novo 

olhar sobre as questões, que é de suma importância a sua participação (principalmente em 

espaços de deliberação política infantil). 

Castro (2007) em seu texto “A politização (necessária) do campo da Infância e da 

Adolescência” aponta bons questionamentos e reflexões sobre a representatividade da 

infância pelos adultos. Estes últimos ocupam certa posição como aqueles que estão 

assegurados por um saber que os qualifica e encarnam a função do “especialismo” para atestar 

a verdade sobre. Portanto, caberia a estes a tarefa de traduzir e interpretar o bem-estar, as 

necessidades e os interesses de crianças. Desse modo, se faz necessário: 

 

analisar a noção de representatividade – condição fundamental que liga a infância e 

a adolescência – à esfera pública dos debates e discussões sobre os interesses das 

crianças e dos jovens, parece essencial para poder ressignificar a inserção da própria 

criança e do jovem no campo da política. 

 

Permitir que as crianças participassem, à sua maneira, de debates no campo da política 

e sobre questões que as influenciam diretamente é oportunizar que possam se apropriar e 

aprender. A melhor forma de se preparar para ação política é através da própria ação política. 

O fato de crianças e adolescentes se expressarem de formas diferentes em relação ao adulto 

não deve servir de impeditivo ou serem excluídos da participação na comunidade política. 
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Segundo Corsaro (2011), é na relação e na interação com seus pares que as crianças produzem 

e partilham. Ao aprender, estão produzindo, se apropriando e reinventando o mundo que as 

cerca. À sua maneira, podem contribuir de diferentes formas, uma vez que o diálogo está para 

além da via da argumentação. Sendo assim, outros dispositivos podem ser utilizados se todos 

os envolvidos forem capazes de conversar através deles (Castro, 2004). 

É necessário que os adultos estejam abertos para o novo e para a alteridade que o 

infantil traz. Faz-se urgente e importante que os espaços de deliberação ou discussão de 

temáticas que envolvam as crianças permitam que estas falem por si e de sua maneira. Este 

último ponto não é trivial, pois comumente a exigência se dá de forma contrária: as crianças 

têm que se adequar às formas de participação dos adultos (em muitos casos, mais endurecidas 

e intimidadoras aos olhos das crianças). Na verdade, incluir a participação de crianças no 

contexto das políticas públicas requer que estruturas formais e rígidas se modifiquem 

institucionalmente e organizem-se de modo que facilite e encoraje a participação infantil 

(Müller, 2010). Não se trata de, novamente, uma adequação do infantil a estes espaços 

determinados, mas possibilitar a criação de novos espaços que permitam a troca e a colocação 

do diferente, do outro enquanto aquele que fala sobre suas próprias questões com propriedade. 

Isto, segundo o que aponta Castro (2007) é essencial para que se possa ressignificar a inserção 

destes sujeitos no campo da política. Se seus interesses são articulados por si, começa-se a 

reverter essa posição política invisibilizada na qual estão fixados ainda hoje. 

 

 

2.4 O OLHAR INFANTIL: PERSPECTIVA SINGULAR E ÚNICA NAS PESQUISAS 

COM CRIANÇAS 

 

 

...a infância é um outro: aquilo que, sempre além de qualquer tentativa de captura, 

inquieta a segurança de nossos saberes, questiona o poder de nossas práticas e abre 

um vazio em que se abisma o edifício bem construído de nossas instituições de 

acolhimento. Pensar a infância como um outro é, justamente, pensar essa 

inquietação, esse questionamento e esse vazio. (Jorge Larrosa) 

 

Com a imaginação e o próprio ato de brincar, as crianças interpretam a realidade que 

as cerca de maneira própria que aponta para como os grupos infantis se constituem, ou seja, 

elas destacam um modo singular, “reinterpretam o mundo e se compreendem como membros 

de um grupo geracional e como sujeitos na sociedade” (Borba, 2005, p. 10). É necessário 

entender que seus modos de expressão, relação e articulação estão referidos a uma outra 
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lógica que aponta certas peculiaridades, uma lógica singular de ser e estar no mundo (e em 

relação com este), colocando-se diferente à lógica dos adultos (Delgado & Müller, 2005). 

Nesse sentido, apropriando-se da cultura e do mundo histórico, social e cultural do qual fazem 

parte, apresentam uma nova perspectiva em relação a suas questões sendo esta marcada pela 

diferença. Apresenta-se como protagonista e, de fato, sujeito na produção de seu 

conhecimento tal qual na socialização (Müller, 2010). 

Fernandes (1961 apud Delgado & Müller, 2005), em seus estudos com crianças, 

observou a maneira como as crianças se organizavam em grupos e entre si e viviam a cultura 

infantil, no qual certos elementos destacavam-se, como as “relações estabelecidas entre as 

crianças, processos e socialização, brincadeiras, papéis determinados para e pelas crianças” 

(p. 164). As produções das crianças, as representações, o modo como se apropriam da cultura, 

as interações, as produções de sentido a partir do que vivenciam, a maneira como interpretam 

a realidade que as cerca e sua capacidade simbólica são também produções a partir de suas 

interações com os adultos, mas não somente. 

Reconhecendo a capacidade simbólica das crianças, Pinto & Sarmento (1997)
19

 

destacam a organização destas constituídas em culturas que não se reduzem a cultura dos 

adultos, mas que está em relação e, apesar disso, constituem suas representações em sistemas 

próprios. Sendo assim, afirma-se que “as crianças não produzem culturas num vazio social” 

(Delgado & Müller, 2005, p. 164), mas estão referidas a uma determinada cultura e 

respondem a ela, construindo e reconstruindo ações através do olhar da diferença, 

organizando-se e expressando sua singularidade perante isso. 

O campo das pesquisas que trabalham e estudam as realidades das infâncias a partir da 

relação com as próprias crianças e baseando-se nestas, é emergente, como afirma Pinto & 

Sarmento (1997)
19

, pois ainda caminha a curtos passos e precisa pensar nas orientações 

metodológicas a serem seguidas, considerando a voz da criança como foco de sua pesquisa, 

ponto chave para as discussões acerca da infância. Além dos recursos e materiais técnico-

metodológicos a serem utilizados, é importante avaliar a postura do pesquisador, pois este 

“precisa ter uma postura de constante reflexibilidade investigativa” (Pinto & Sarmento, 1997, 

p. 78). Assim, é necessário estar atento a sua postura que se apresenta como um “outro”, uma 

alteridade desconhecida. A pesquisa com crianças implica uma posição ética diante do outro, 

produtor dos dados da pesquisa e, portanto, copesquisador. Na posição de adultos nunca 

assumiremos outra condição senão esta, por mais que construamos um laço com as crianças, 

nos manteremos na condição de diferença, mas não de desigualdade (algo que Carvalho & 



43 
 

Müller (2010) apontam como uma condição inicial devido as características físicas). Este é o 

cuidado que devemos produzir nas pesquisas com crianças.  

Pinto & Sarmento (1997)
19

 destacam a importância de não projetarmos nosso olhar 

sobre as crianças, pois ao invés de estarmos abertos para o que elas podem nos apontar 

enquanto alteridade e diferença, estaremos atentos apenas àquilo que queremos e que possui 

muito mais relação com nossas questões e representações do que com o que elas têm a nos 

trazer e a contribuir. Desse modo, pode-se afirmar que “o olhar das crianças permite revelar 

fenômenos sociais que o olhar dos adultos deixa na penumbra ou obscurece totalmente” (p. 

78). Montandon (1997 apud Carvalho & Müller, 2010) defende que a infância é, ao mesmo, 

tempo familiar e estranha para os adultos pesquisadores, apontando este sentimento paradoxal 

e, por vezes, rejeitando a infância ou idealizando-a ao estudarem sobre. Porém, entende-se 

que são momentos históricos e sociais diferentes e que respondem às suas peculiaridades, 

como expressões que possam ser utilizadas e que são próprias de cada grupo. Para Carvalho 

& Müller (2010, p. 67), citando o trabalho de Lee (1999)
22

, o pesquisador deve assumir um 

cuidado ao que diz respeito à escuta, pois 

 

deve se inclinar sensivelmente para a arte de apreender a voz da criança na 

singularidade de suas tessituras, isto é, ouvir representa abrir mão de qualquer 

possibilidade de juízos e de valores que possam corromper a tonalidade do que é 

dito pela criança, não cedendo lugar à tentação querer ouvir o que se pretende ouvir. 

 

Acolher em um registro ativo enriquece a presença do pesquisador, onde o exercício 

da escuta atravessa esta relação e o convida “a agir de modo ético no campo de sua atuação, 

ou seja, aprendendo a acolher a singularidade e a diferença da criança como sujeito 

protagonista de suas ações” (Ibid., p. 75). 

Para tanto, é necessário estar aberto para o outro, para o que este diferente tem a 

oferecer, a expressar, respeitando a construção singular deste, em muitos casos, apontando 

nos adultos suas falhas e apresentando novos modos de fazer. Segundo Rhoden (2012, p. 

413), a comunicação dentro das pesquisas, “em qualquer processo investigativo, onde se 

busca conhecer o seu ponto de vista, deve centrar-se nas suas interações com o meio e com as 

pessoas, nas falas e diálogos presentes no decorrer da pesquisa”. Em pesquisas com crianças é 

preciso entender um outro tempo que não é o nosso, que não está pautado na racionalidade, na 

“cronologicidade”, mas que diz respeito a outro eixo que não se tem definição melhor do que: 

o tempo próprio da criança. O tempo da ludicidade, mas também do cuidado, das pequenezas, 
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da vontade. Um tempo que não se guia nos ponteiros do relógio, mas que se guia no desejo. 

Desejo este de ser, de estar, de fazer. Então, como nós, no alto de nossa suposta racionalidade 

e “relogicidade” (se assim podemos definir nosso ímpeto de controle), lidamos com o tempo 

da criança que diz respeito a outro viés? Respeitar este tempo é tornar possível o deixar-se 

perder, e, portanto, o encontro com o novo. Adequar a linguagem para o contato com as 

crianças é uma maneira de respondê-las também respeitando seu tempo. 

 Com estas questões estando presentes em debates, pesquisas e trabalhos que envolvem 

o infantil, na seção seguinte será discutido o trabalho teórico-metodológico em pesquisas 

realizadas com crianças, admitindo uma concepção destas enquanto produtoras de cultura e 

agentes capazes de falar sobre si. Ao possibilitarmos a construção de espaços em que o 

infantil possa se colocar, apontando para seus modos próprios de aprender, ensinar e 

compartilhar, as crianças apresentam-se como co-produtoras dos dados. 
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3 METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS COM CRIANÇAS: A IMPORTÂNCIA DA 

ESCUTA E DO DIÁLOGO 

 

Admitindo-se uma visão contemporânea de infância que aponta para a participação e o 

protagonismo enquanto pontos fundamentais no trabalho com crianças, notamos que a 

produção científica e acadêmica tem se preocupado com estes sujeitos no que diz respeito ao 

uso de metodologias que procuram abranger e tentam dar conta dessas novas concepções, 

priorizando a escuta da voz das crianças, que se apresentou, durante muito tempo, silenciada, 

ocupando uma posição invisibilizada. O trabalho teórico-metodológico em pesquisas com 

crianças atualmente, em diversas áreas das ciências, está ligado a uma visão que apostamos 

aqui enquanto potente: das crianças como agentes sociais ativos (Corsaro, 2011) e produtoras 

de suas culturas e também de mudanças na sociedade, nos contextos em que estão inseridas e 

nos “mundos” que frequentam diariamente, contribuindo, também, para a produção das 

sociedades adultas. Isso reposiciona as crianças e a infância enquanto sujeitos ao invés de 

puramente objetos de pesquisa ou objetos visados
23

, segundo a contribuição de Qvortrup 

(2010), o que implica voltarmos nossos olhares para suas necessidades, especificidades e 

particularidades. 

No presente capítulo abordaremos três pontos principais. No primeiro tópico, 

pretende-se pensar sobre a atuação infantil nos Conselhos de Direitos da Criança e do 

Adolescente. No segundo tópico, pretende-se apresentar a metodologia utilizada neste 

trabalho para ampliar o debate acerca do tema com a criação de espaços de fala e escuta, 

trazendo o que realizamos no campo empírico através de oficinas com crianças, ao longo dos 

anos de 2016 e 2017. No terceiro tópico, abordaremos a questão da participação, seus 

desafios, implicações e impasses, apontando o que a pesquisa com crianças nos convoca 

enquanto deslocamento e abertura para o novo. 

 

 

3.1 “QUEM COMEU A LÍNGUA DAS CRIANÇAS?”: ATUAÇÃO INFANTIL NO 

CONSELHO DE DIREITOS 

 

O título que marca este tópico de discussão veio de uma fala sobre o que foi levantado 

na 10ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CNDCA), onde 
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meninos e meninas trouxeram pautas sobre protagonismo, sistema educacional, grupos de 

vulnerabilidade e temáticas apontadas por eles como relevantes e expressadas através de 

poesia, cartazes, mesa de debate, etc. A frase marcou por apontar para o silenciamento que 

este grupo social está submetido em muitos âmbitos, durante muito tempo e por apresentar-se 

enquanto modo de resistir, como um grito de protagonismo infantil colocando-se perante os 

conferentes e indagando: afinal, “quem comeu a língua das crianças?”. A partir desta 

provocação se pode suscitar, fazer pensar, reverberar e engrenar o debate sobre ouvir as 

crianças, principalmente em contextos de políticas públicas direcionadas a essa parte da 

população. 

Criticando o fato de que, ainda hoje, as políticas públicas se apoiam em documentos 

que pensam a infância de forma genérica e que não abarcam a pluralidade e a diversidade 

destes grupos. Santos (2016) destaca que apesar da criança ter sido colocada no centro das 

discussões, isto soa como um “avanço superficial em relação ao estatuto da criança como 

sujeito social, cultural e de direitos. Há uma continuidade das concepções de criança apenas 

como um ser em desenvolvimento que carece apenas de cuidados, proteção e moralização” (p. 

32). Entretanto, certos embates têm acontecido a fim de pensar a importância da participação 

infantil também nestes espaços, apontando para a articulação existente entre estas duas 

instâncias (infância e política), apesar de algumas lacunas e fragilidades deste processo ainda 

persistirem. 

As políticas públicas voltadas para a infância tem sido pauta presente nos movimentos 

nacionais e internacionais, principalmente desde a década de 90, o que torna esta história 

também recente. No âmbito de políticas públicas, o Sistema de Garantia de Direitos (proposto 

a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA) se constitui pela organização e 

articulação entre órgãos e serviços governamentais (instâncias públicas) e da sociedade civil a 

fim de garantir os preceitos que estão no ECA, como promoção, defesa e controle da 

efetivação de direitos dessa população, atuando nos níveis Federais, Estaduais, Distrital e 

Municipais. Dessa forma, atribui responsabilidade a estes múltiplos atores, propondo uma 

articulação entre as mais diversas áreas. Compreendem-se como seus eixos estratégicos: Eixo 

da Defesa dos Direitos Humanos, Eixo da Promoção dos Direitos e Eixo do Controle e 

Efetivação dos Direitos. Dentre os integrantes do Sistema de Garantia de Direitos, podemos 

citar os Conselhos dos direitos das crianças e dos adolescentes, os Conselhos Tutelares, 

órgãos do sistema judiciário, além de diversas outras frentes que atuam no debate, formulação 

e controle das políticas públicas. Neste tópico vamos nos ater a pensar sobre o que é o 
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Conselho de Direitos e sua atuação, pensando a questão da participação infantil no âmbito de 

políticas públicas voltadas para as crianças. 

Previstos no ECA, os Conselhos de direitos das crianças e dos adolescentes 

(municipais, estaduais e nacional) são órgãos de caráter deliberativo, paritários (formados por 

representantes da sociedade civil, o que assegura a participação popular, e representantes do 

Estado) e tem papel fundamental na gestão de políticas voltadas a estes grupos. Estes espaços 

surgiram em uma época onde o Brasil estava em processo de redemocratização e vieram 

atender a uma demanda social enquanto possibilidade de novas formas de participação 

popular em parceria com as instâncias públicas (Farinelli & Pierini, 2016). 

O Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente do Rio de Janeiro foi o 

primeiro criado no Brasil e 

 

foi criado pela Constituição do Estado do Rio de Janeiro de 1989 e regulamentado 

pela Lei Estadual nº 1.697/1990, estando vinculado à Secretaria Estadual de 

Assistência Social e Direitos Humanos, se constituindo num importante agente 

voltado para a preservação da garantia dos direitos da criança e do adolescente no 

território fluminense
24

. 

 

Os artigos 90 e 91 do Estatuto da Criança e do Adolescente determinam claramente 

sobre o papel dos Conselhos, estabelecendo a relação destes com as entidades de atendimento. 

De acordo com Cardozo (2011), o ECA se apresenta como norteador e também controlador 

das políticas sociais dos Conselhos, onde estes estariam responsáveis pelas “atividades de 

inscrição, controle, registro, avaliação e reavaliação das entidades assistenciais que prestam 

serviços sociais na área da Criança e do Adolescente” (p. 33). Além disso, aos Conselhos são 

conferidas as funções de deliberação, ou seja, decidem-se quais políticas públicas serão 

implementadas e de controle de ações, onde posteriormente controla-se sua execução por 

parte dos administradores públicos. As decisões não se dão de maneira solitária pelo prefeito, 

mas estão articuladas com o colegiado que compõe o Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente. 

Em 2013, o CONANDA instituiu a resolução 159/2013, dispondo sobre o 

compromisso com a participação infanto-juvenil em espaços de discussão relacionados aos 

direitos de crianças e adolescentes, em conformidade com o Objetivo Estratégico 6.1 do Eixo 

3 do Plano Decenal dos Direitos de Crianças e Adolescentes (PNDDCA). Desde então, os 

Conselhos Estaduais e Municipais de Direitos têm buscado incluir as crianças e os 

adolescentes nas conferências estaduais e municipais de direitos humanos e de forma muitas 
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vezes precária, no cotidiano dos conselhos. A atuação de crianças no Conselho de Direitos 

voltados para crianças e adolescentes tem sido uma prática emergente, mas se constitui ainda 

como uma atividade pouco executada na vivência destes espaços. É claro que instituir esta 

resolução que pensa a participação infantil é de extrema importância para deslocar o lugar da 

criança enquanto objeto de diretrizes (Santos, 2017) para de fato uma criança-sujeito, sujeito 

de direitos, algo que reflete uma mudança subjetiva em relação a estes. 

A aposta se dá, então, em um deslocamento da dimensão adultocêntrica, cedendo lugar 

ao reconhecimento da criança e de sua própria voz como legítima. Além do que já viemos 

discutindo ao longo deste trabalho, diversos autores como Pinto & Sarmento, 1997; Castro, 

2001; Alderson, 2005; Qvortrup, 2010; Carvalho & Müller, 2010 e Valentine, 2011 

argumentam que as crianças são consideradas agentes morais capazes de falar de si, atores 

sociais, sujeitos de direitos, protagonistas e partícipes de seu meio social e de questões que os 

afetam e que considerem relevantes. Seguindo esta concepção, sua posição dentro das 

pesquisas e dentro das políticas voltadas para seu grupo social os retira do lugar de 

meramente objeto e passam a enxergá-lo como sujeito de direitos e protagonistas desse 

processo. Pérez & Jardim (2015, p. 211), apontam que 

 

as crianças, assim como os adultos, produzem e são produzidas pela espacialidade e 

pelos elementos materiais que compõem a cidade. Elas se reconhecem e falam a 

partir de um lugar. [...] Por isso, é importante viabilizar a participação desse grupo 

social, de modo que suas opiniões e necessidades sejam contempladas tanto na 

orientação das políticas públicas quanto nos projetos de intervenção na 

infraestrutura, no espaço e nos equipamentos urbanos a elas direcionados. 
 

Ainda mais recentemente, foi outorgada a resolução nº 191 (07 de junho de 2017) que 

dispõe sobre a participação permanente de adolescentes no âmbito do Conselho Nacional de 

Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), sem considerar ainda hoje a participação 

infantil nestes espaços (ao menos, não há nenhuma resolução que disponha sobre esta 

questão). Com o intuito de articular esta medida com a prática, os adolescentes foram 

escolhidos para compor a comissão organizadora da última Conferência Nacional dos Direitos 

da Criança e do Adolescente, contribuindo com a construção do texto da Resolução. Assim, 

“ao aprovar a Resolução, o Conselho dá um grande passo e assume o compromisso de 

estabelecer, na prática, essa participação de crianças e adolescentes no CONANDA”
25

. 

Ampliando o diálogo e promovendo ações no Conselho, pensa-se em estimular os Estados e 

municípios a pensarem e construírem espaços que trabalhem com a questão da participação 

                                                           
25

 Disponível em: <http://www.sdh.gov.br/noticias/2017/maio/conanda-aprova-participacao-permanente-de-

criancas-e-adolescentes-no-conselho> 
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desse grupo nas políticas públicas, a fim de poderem debater questões que lhes dizem respeito 

e que este seja um espaço ocupado por eles também. 

O diálogo entre a participação infantil efetiva nas instâncias de deliberação e discussão 

política sobre as crianças ainda acontece de modo muito precário. Atualmente, no âmbito dos 

Conselhos do RJ, esta relação não acontece de modo direto entre essas duas instâncias, mas 

através de fomento de projetos sociais que oferecem atividades para este público. A atuação 

destes agentes sociais infantis implica que sejam entendidos enquanto sujeitos políticos e que 

isto possa se fortalecer e criar canais de diálogo com o poder público, fazendo valer o que 

Qvortrup (2010) destaca sobre infância e política estarem inerentemente ligadas. 

 

 

3.2 A CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE ESCUTA COM CRIANÇAS 

 

 

A ideia da criação de um projeto que trabalhasse a questão da participação infanto-

juvenil surgiu enquanto proposta de articulação entre ensino, pesquisa e extensão, como um 

trabalho de pesquisa-intervenção
26

. Através do projeto de pesquisa e extensão “Construção de 

espaços de escuta e participação de crianças e adolescentes: uma parceria com o Conselho 

Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMPDCA) de Campos 

dos Goytacazes” do departamento de Psicologia (UFF – Campos), se fez possível a realização 

de oficinas com crianças e jovens, iniciadas no ano de 2016. Assim, o diálogo entre a nossa 

equipe e os projetos de contraturno escolar de instituições financiadas pelo Fundo Municipal 

da Infância e Adolescência (FMIA), selecionadas pelo Conselho, aconteceu com o objetivo de 

criação de espaços de escuta, ação e troca de experiências para entendermos de que maneira a 

participação tem aparecido dentro da instituição, na família, na escola e na comunidade onde 

vivem, conhecendo todas estas esferas pelos olhos e concepções das crianças e dos 

adolescentes. Isto aponta para a validade de suas contribuições e oportunidade de construir 

coletivamente propostas e ideias para ações que lhes dizem respeito. Trata-se, portanto, de 
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 Projeto desenvolvido em três vertentes: com o Serviço Social, com um professor da Psicologia e nossa equipe 

(também da Psicologia). O trabalho da equipe coordenada pela professora Juliana Mendes, do Departamento de 

Serviço Social da UFF Campos objetivou mapear, no CMPDCA, as instituições financiadas e não financiadas 

pelo órgão. Outra frente de trabalho com a equipe coordenada pelo professor Crisóstomo Lima do Nascimento, 

do Departamento de Psicologia, atuou de maneira direta com os profissionais psicólogos do Conselho para 

refletir sobre a prática profissional. O trabalho da nossa equipe, coordenada pela professora Beatriz Pérez, 

interviu diretamente com as crianças e os adolescentes para pensarmos sobre a participação nestes contextos 

institucionais. 
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refletir sobre, pensar em conjunto e talvez produzindo mais perguntas do que, de fato, 

respostas. 

 A oficina foi a ferramenta escolhida como modo de trabalho, pois aposta na formação 

coletiva e debate com as crianças a fim de propiciar discussões, trocas de experiências e 

saberes a fim de ouvi-las sobre suas questões, nos fazendo refletir sobre a temática da 

participação. Dessa forma, a oficina se apresentou enquanto dispositivo metodológico potente 

para investigar a participação infantil, pois visava 

 

promover um espaço de fala, troca e ação entre os participantes e os facilitadores. 

Nela, os participantes podem dar suas opiniões e criar conjuntamente soluções para 

os problemas que os afetam. [...] A oficina é uma das formas de se chegar a esse 

saber específico da criança, que fala a partir de um lugar social. (CECIP, 2013, p. 5) 

 

O nosso trabalho, iniciado em 2016, une pesquisa e extensão e compreende a 

participação de crianças e jovens, em duas frentes de trabalho. Com os adolescentes 

realizamos uma intervenção que conta com uma oficina, com encontros realizados 

mensalmente ao longo do ano, sendo no total, cinco. Esta frente de trabalho envolveu outras 

instituições e projetos de contraturno escolar financiados pelo FMIA para garantir 

aproximação e articulação destes atores com o Conselho. No entanto, neste trabalho, 

focalizaremos nas atividades desenvolvidas apenas com o grupo de crianças. 

Faz-se necessário destacar que as oficinas foram feitas com as crianças com a 

preocupação de que pudessem expressar suas opiniões, apresentar suas perspectivas e que isso 

fosse de alguma forma debatida no Conselho. O presente projeto de pesquisa e extensão 

ocupa, então, um lugar de mediação entre essas duas instâncias, fazendo-as dialogar, pois as 

crianças não possuem assento ou possibilidade de colocar-se diretamente no Conselho 

Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente de Campos dos 

Goytacazes/RJ. 

Em um primeiro momento foi realizada uma oficina composta por cinco encontros, 

durante os meses de julho e agosto de 2016, tendo duração entre uma hora e uma hora e meia 

cada encontro. A oficina contou em média com quinze crianças, com idades entre cinco e 

nove anos, do sexo feminino. Foi estipulado por nós apenas a faixa etária dos participantes, 

voltando-nos nesta primeira fase para a infância. O recorte de gênero não foi proposto por 

nós, mas pela própria instituição que nos recebeu e foi justificado por uma integrante da 

equipe que isto ocorreu devido ao fato de nossos encontros serem realizados após a aula de 
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ballet, no qual participavam apenas meninas. O que nos leva a entender o papel das 

instituições em reforçar estereótipos de gênero. 

Durante os encontros realizados com as crianças, foram utilizadas as metodologias que 

consideramos úteis para possibilitar que elas falassem sobre sua realidade, colocando-se 

enquanto protagonistas e contribuindo para pensarmos a questão da participação infantil. Os 

métodos utilizados variaram a cada encontro, sendo estes conversas, brincadeiras, jogos 

(tabuleiro, lúdicos), dinâmicas de grupo, metodologias autoproduzidas (confecção de 

desenhos individualmente ou em grupo) utilizando diferentes materiais (cartolina, folha A4, 

lápis de cera, lápis de cor, tinta guache, colagens) para que, desse modo, pudéssemos 

conhecer as integrantes do grupo, seus espaços de circulação e entender como a participação 

acontece nos contextos das crianças no seu dia a dia (pensando nos três eixos que mais 

apareceram na fala delas: família/escola/projeto de contraturno escolar
27

), propondo, então, a 

construção coletiva de ações.  

O projeto de contraturno escolar, no qual a oficina foi realizada, é desenvolvido por 

uma instituição
28

 situada no município de Campos dos Goytacazes/RJ que se propõe a 

oferecer para crianças e adolescentes (com idades entre cinco e quatorze anos) um espaço de 

desenvolvimento psicossocial, convivência e participação cidadã. Em seu projeto, apontam 

que suas ações se justificam com base no art. 71 do Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), onde se prevê que “a criança e o adolescente têm direito à informação, cultura, lazer, 

esportes, diversões, espetáculos e produtos e serviços que respeitem sua condição peculiar de 

pessoa em desenvolvimento”. Oferecem atividades socioeducativas para crianças e 

adolescentes em situação de vulnerabilidade, na área urbana e rural, priorizando o fazer 

artístico, a garantia de direitos, o protagonismo e inclusão social, onde o fortalecimento dos 

vínculos familiares e comunitários são parte importante a ser trabalhada. Esta instituição é 

uma das poucas que promove ações para crianças menores de cinco anos, em Campos dos 

Goytacazes, com financiamento do Fundo Municipal para Infância e Adolescência, aprovado 

pelo Conselho, segundo levantamento realizado pelo projeto “Tecendo a rede 

socioassistencial de atendimento à criança e ao adolescente: desvendando desafios e 

indicando possibilidades”, coordenado pela professora Juliana Mendes do Departamento de 

Serviço Social de Campos da UFF, no ano de 2016. 

                                                           
27

 Projeto de contraturno escolar de instituição financiada pelo Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da 

Criança e do Adolescente (CMPDCA)/Campos dos Goytacazes 
28

 Para preservar a identidade da instituição, seu nome não será divulgado neste trabalho monográfico. 
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A equipe técnica da instituição conta com o seguinte quadro de profissionais: 

pedagogo, psicólogo, assistente social, coordenação e instrutores (de línguas, expressão vocal 

e corporal, música, leitura, artesanato) que atuam de maneira interdisciplinar e garantem o 

acompanhamento dos usuários e familiares. A instituição oferece as atividades de dança 

(ballet, sapateado e street dance), oficinas de música (flauta, violão, teclado e teoria musical), 

oficina de leitura/dicção e inglês, expressão vocal e teatral, grupos de convivência e reflexão 

(para debate de temas). Tais atividades são ofertadas no turno da manhã e da tarde, de 

segunda a sexta, por dez meses (com possibilidade de renovação do financiamento pelo 

Conselho). Para os familiares, as atividades disponíveis são oficinas de artesanato e ações de 

convivência para a família. As turmas de dança (ballet, sapateado e street dance) são divididas 

em modalidades e níveis de desenvolvimento. As turmas de leitura/dicção, expressão vocal e 

teatral são divididas por faixa etária, assim como os grupos de convivência e reflexão. A 

escolha da modalidade na qual frequentar se dá pelo interesse do próprio usuário, de acordo 

com a disponibilidade de vaga na oficina e avaliação do educador. Em um primeiro momento, 

há uma “acolhida” (momento de integração), onde usuários e equipe técnica/educadores são 

apresentados. Informam, então, que as oficinas socioeducativas (dança, música e expressão 

vocal e teatral) são centrais dentro da instituição e, na maioria dos casos, fazem parte do 

motivo pelo qual procuraram o projeto. Os integrantes do projeto de contraturno podem 

participar de, no máximo, três modalidades (respeitando os requisitos de cada uma), pois 

também devem participar das oficinas e ações complementares como: oficina de incentivo à 

leitura/dicção e inglês, expressão vocal e teatral, reforço escolar (quando necessário), ações de 

convivência e reflexão, entre outras. Estas informações foram retiradas do documento de 

apresentação do próprio projeto que apresentam elementos cedidos por eles, destacando sua 

própria perspectiva e também sobre o que eles se propõem a fazer. 

Além disso, todo final de ano é realizada uma grande apresentação de dança de todas 

as modalidades, onde as crianças e jovens se apresentam no principal teatro da cidade – 

Teatro Municipal Trianon. Este evento mobiliza as atenções de todos da instituição e os 

preparativos acontecem durante a metade final do ano e realiza-se entre outubro e novembro. 

O documento apresentado pela instituição afirma que as apresentações realizadas não servem 

apenas para declarar os resultados alcançados durante o ano em relação às atividades 

desenvolvidas por eles, mas também para promover o protagonismo de crianças e jovens no 

espaço institucional e estimular a participação destes na vida pública do território. 

Durante a realização de nossas oficinas, ao questionarmos as meninas sobre esta 

apresentação final, todas demonstraram muita empolgação, afirmando que todas dançariam 
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apesar de não saberem direito como seria, pois, só estavam ensaiando alguns passos passados 

pela “tia”
29

 do ballet e também não sabiam nos dizer que músicas iriam dançar. Ao serem 

perguntadas se escolheriam alguns passos, a roupa ou a música, apenas afirmaram que não, 

pois seria a “tia” que escolheria. Apesar do discurso que atravessa a instituição prever e 

estimular a participação e promover o protagonismo destas crianças e adolescentes, as falas 

das crianças participantes desse espaço revelam e denunciam o fato de não terem tanta voz 

dentro da instituição para determinadas escolhas, onde se valoriza mais a realização e 

cumprimento das atividades em nome da apresentação de resultados do que pensá-las 

enquanto também construtoras deste projeto de contraturno escolar. 

Durante o ano de 2016, a presença das crianças no grupo oscilava de acordo com a 

presença destas na instituição e este foi outro aspecto que tivemos que lidar durante os 

encontros. Devido a esta rotatividade de participantes, alguns imprevistos apareceram durante 

o percurso, como, por exemplo, o fato de termos que repetir sempre a primeira atividade (de 

confecção dos crachás) e também a demora das meninas na realização desta, segundo nossa 

perspectiva. Isto, portanto, acabou por “atrasar” um pouco o desenvolvimento das atividades 

seguintes e aí se põe um pouco de nossa angústia e apreensão enquanto “pesquisadores-

interventores”. 

Em um segundo momento, com duração entre os meses de setembro e outubro de 

2017, foi realizada uma oficina com quatro encontros e com duração de uma hora cada, com 

crianças da mesma instituição do ano anterior. O trabalho foi feito com crianças com idades 

entre seis e doze anos e contou com vinte e três crianças no total de todos os encontros da 

oficina. Neste outro momento, também não estipulamos quem seriam os participantes, 

deixando assim, este critério com a própria instituição. Apenas solicitamos que deveriam ser 

crianças com idade até doze anos. A maioria dos participantes era do sexo feminino, mas 

desta vez contamos com a participação de um menino em alguns encontros. Mais uma vez, 

esta questão de gênero atravessou nossa intervenção causando incômodo, em certa medida. 

Incômodo este que nos revela uma segregação clara de espaços e atividades para cada gênero 

e que nos revela uma naturalização de todos os agentes envolvidos na proposição das 

atividades das crianças e do modo “funcionante” desta instituição. 

Nossos encontros com as crianças foram realizados em dias diferentes da semana e 

não nos foi disponibilizado muito tempo devido a proximidade com a apresentação de final de 

ano. Devido a estes dois pontos, se tornou difícil organizar um grupo constante, que sempre 
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 Modo no qual as crianças se referiam à professora de ballet. 
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contasse com as mesmas crianças. Isto, assim como na oficina do ano anterior, dificultou o 

processo por conta do retorno à atividade dos crachás, mas ao mesmo tempo tornou a 

atividade mais rica com os diferentes grupos que se formavam e tornou as trocas mais 

interessantes. 

Tanto na primeira oficina, realizada em 2016, quanto na segunda oficina, realizada em 

2017, uma questão se fez presente e na pesquisa com crianças é algo que deve ser sempre 

levado em consideração: a imprevisibilidade. Isto admite, portanto, a reorganização necessária 

para pensarmos novos modos de entender a construção das atividades que seriam propostas 

nos próximos encontros. Apresentando-se, então, como parte integrante e possível dos nossos 

momentos com as crianças, a imprevisibilidade nos atravessa e, muitas vezes, aparece como 

algo de difícil manejo, como desorganizador que transpassa o processo, como um ímpeto e 

requer do pesquisador uma nova organização junto com as crianças. Em muitos momentos, 

surge como algo desestabilizador e questionador (reflexivamente) de nossas certezas 

catedráticas, mas impulsionador de um grande processo de fazer junto, extremamente 

importante para a escuta das crianças. A necessidade de se ter um “plano B” ou uma “carta na 

manga” se fizeram como pontos importantes dentro da pesquisa, já que o trabalho com 

crianças é uma grande “caixinha de surpresas”. Ter um planejamento a ser seguido, com 

objetivos bem traçados e atividades organizadas não garante que imprevistos não aconteçam. 

Pelo contrário, somos o tempo todo atravessados pelo inesperado nas pesquisas com crianças, 

pois tratam-se de posicionamentos e lógicas diferentes. Isto requer que o facilitador esteja 

disponível e aberto ao que os participantes trazem para que não se perca a riqueza das 

produções das crianças em nome de uma necessidade de cumprimento do planejamento. 

Exige de nós jogo de cintura e criatividade para reorganização conjunta com eles, trazendo 

questões que despertem o interesse dos participantes. 

É claro que a imprevisibilidade do trabalho, ao mesmo tempo em que deixa tudo mais 

interessante e aponta para o reconhecimento de um olhar voltado para eles enquanto sujeitos 

de sua história, também gera certa angústia na realização e proposta das atividades pensadas 

por nós como atrativas para este outro. Por isso, a dificuldade é algo que se apresenta ao 

apostarmos na participação infantil como algo potente nas pesquisas, nos trabalhos e 

intervenções com crianças. É necessário que possamos nos despir do lugar de saber para que 

não desqualifiquemos as contribuições destes, sendo necessário saber lidar com os 

descompassos que podem surgir no meio do caminho. 
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3.3 OS ADULTOS QUEREM A PARTICIPAÇÃO INFANTIL? 

 

 

Sair de seu lugar comum é o que implica a participação infantil. Apesar de toda a 

discussão e de todo o fomento à realização de pesquisas com crianças, será que os adultos 

estão preparados para o protagonismo infantil e abertos para que a participação de crianças 

em pesquisas, em seus projetos, em trabalhos e intervenções? Existem muitos impasses e 

muitos dilemas que atravessam essa questão que parece simples em um primeiro momento, 

mas não o é. 

Admitir a participação enquanto parte do trabalho, dando a oportunidade do 

envolvimento ativo daquele outro como sujeito criador, articulando isto às escolhas 

metodológicas no trabalho e na pesquisa com crianças, deve-se apresentar enquanto desvio 

deste lugar comum em que estamos. Isto implica diretamente em nos aproximarmos dos 

modos de vida das crianças sem imprimir olhares “adultocêntricos” para que assim se possa 

dar lugar a uma escuta implicada. Isto aponta para uma ética na escuta em que o pesquisador 

tenha uma nova postura, em que admite a troca de saberes pensando nas crianças como 

partícipes e coprodutoras de dados durante as pesquisas (Alderson, 2003; Carvalho & Müller, 

2010). Assim, se apresenta como necessário, considerarmos que os “pensares, sentires, 

dizeres, saberes delas [...] pode determinar decididamente a maneira de o pesquisador olhar a 

criança, a infância e o próprio contexto sociocultural que a circunda” (Filho & Barbosa, 2010, 

p. 17). Desse modo, 

  

ao contrário do que se pensa, mesmo estando diante de um movimento de pesquisas 

que inclui as crianças como sujeitos participantes do processo metodológico, o 

desenvolvimento de metodologias e procedimentos de pesquisa com crianças ainda é 

um campo incipiente. Isso pelo fato de que nós, adultos, necessitamos abrir mão de 

muito do que tradicionalmente afirmamos sobre os grupos infantis. (Ibid., p. 14) 

 

Nas pesquisas com crianças se faz necessário ter um olhar preocupado com a inclusão 

das vozes das crianças não apenas no processo reflexivo do campo, prático, de ação, mas no 

processo interpretativo, na análise dos dados e das observações feitas a partir do contato com 

aquela outra realidade, algo que Alderson (2005) destaca em sua obra. Isto implica ao adulto 

pesquisador um novo posicionamento dentro das intervenções e trabalhos voltados para este 

grupo social. Significa deslocar-se de uma concepção apontada por Qvortrup (2010) do papel 

específico que as crianças sempre tiveram como “matéria-prima para a produção de uma 

população adulta” (p. 787). Ou seja, são vistas como recurso e destaca que o infantil não é, 
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portanto, o alvo, mas é instrumento para outras propostas. Desse modo, o autor ressalta que 

“tipicamente, os adultos não estão interessados no que as crianças são enquanto crianças” (p. 

787). 

Castro (2007) destaca em seu texto que o processo de subjetivação política implica em 

dois aspectos fundamentais que circunscrevem os modos de participação e ação. São eles: a 

construção do pertencimento à coletividade, ou seja, assumir-se e sentir-se parte do conjunto 

e, portanto, implicado em seus destinos e integrante disto; e a responsabilização pela vida em 

comum, pelas coisas que o rodeiam. Participar, portanto, está relacionado à oportunidade da 

criança de envolver-se ativamente enquanto sujeito que é capaz de criar representações sociais 

e participar das mesmas (Müller, 2010). 

Além disso, criar espaços onde as crianças possam debater questões que as tocam, faz 

com que tanto os facilitadores (ou pesquisadores) quanto os participantes (e copesquisadores) 

se coloquem nessa diferença. É preciso estar atento à faixa etária para que a proposta de 

trabalho possa ser compreendida pelos participantes e, assim, melhor aproveitada por todos; a 

própria questão da linguagem utilizada e do reconhecimento de expressões que são outras. 

Desse modo, é necessário estar atento às múltiplas linguagens, “não apenas a verbal e a 

escrita, tais como o choro, o silêncio, o gestual, a agitação, a recusa, a transgressão, enfim, a 

sua diferença” (Carvalho & Müller, 2010, p. 71). 
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4 A CONTRIBUIÇÃO DAS CRIANÇAS A PARTIR DAS SUAS REALIDADES NA 

INFÂNCIA 

 

Incluídas como sujeitos ativos, partícipes e constituintes nas pesquisas, as crianças 

retratam aspectos de sua realidade, seus contextos de circulação e sua relação com o meio 

social e cultural do qual fazem parte. Elas se expressam de formas variadas, através de 

múltiplas linguagens (que não abarcam somente a oralidade, mas diversas outras formas de 

comunicação). É preciso estar atento a este modo de apresentar-se e entender a importância do 

papel da escuta na investigação e no processo de pesquisa. Para Rhoden (2012, p. 412) “o 

pesquisador, além de reconhecer as crianças como ‘agentes sociais’, dotados de experiências e 

competências, cerca-se de momentos singulares, que a criança produz e reproduz, ao realizar 

significações, a partir de suas vivências e experiências com o meio”. 

A presente pesquisa, então, contribui a este olhar e a esta necessidade de uma escuta 

mais sensível às questões apontadas pelas crianças. Neste capítulo, pretende-se abordar quatro 

eixos de análise levando em consideração as falas e expressividades das crianças durante as 

oficinas realizadas nos anos de 2016 e 2017, com o total de trinta e duas crianças, de um 

projeto de contraturno escolar. O primeiro ponto de discussão é sobre a relação das crianças 

com os espaços da cidade e o segundo eixo realiza um debate acerca da relação destas com o 

espaço institucional do projeto no qual estão inseridas. O terceiro eixo aborda a relação 

intrageracional quando aponta para a relação destas com seus pares, destacando as 

negociações que se produzem ali. Já o eixo quatro versa sobre a relação intergeracional, 

apontando para a relação adulto X criança a partir do que as próprias crianças destacam nesse 

processo, o seu olhar sobre a questão. Este estudo configura e fomenta a criação de 

metodologias que estejam referidas a esta comunicação com o infantil e que versam não 

apenas sobre as crianças, mas que converse com elas, destacando-as enquanto sujeitos sociais, 

buscando incluir suas perspectivas e entender suas questões específicas a partir de seus 

olhares infantis. 

 

 

4.1. “NINGUÉM CUIDA, NÉ?”: OS ESPAÇOS DA CIDADE E AS CRIANÇAS 

 

Durante as atividades de oficina realizadas nos anos de 2016 e 2017 com as crianças 

algo nos chamou a atenção na fala delas. A cidade, seus espaços, os modos de uso e 

apropriação destes espaços estavam sempre presentes em suas colocações. Além de ser palco 
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e também agente integrante na produção de subjetividade das crianças e exercício do direito 

de ser cidadão, a cidade aponta para a dimensão do coletivo, da convivência e da troca com o 

outro, seja este a natureza, os adultos, outras crianças, instituições, a sociedade ou a cultura. É 

por este caminho que decidimos iniciar esta sessão de análise sobre aquilo que foi trazido 

pelas crianças. A partir do contato destes agentes sociais com a sociedade, a cidade e a cultura 

é que se apropriam do meio sociocultural a partir de uma lógica peculiar (Jardim, 2015), 

produzindo sentido próprio às questões que os atravessam. 

Através de atividades como a reflexão sobre os caminhos que percorrem na cidade e a 

construção da cidade/escola/projeto dos sonhos, as crianças pontuam e expressam em suas 

falas o pouco contato com a natureza e, ao mesmo tempo, sua vontade dessa aproximação e 

curiosidade, trazendo em diversos momentos elementos como jardins, árvores e flores como 

algo a ser introduzido, algo que falta cotidianamente. Ao refletir sobre as questões da cidade, 

seus caminhos e possibilidades, as crianças identificam os espaços a partir de suas 

experiências e fazem referências a situações de sua vida, como o caminho de ida para a escola 

que passa pelo rio, pela ponte, por uma quadra de basquete e pela igreja, segundo o que nos 

traz Juliana
30

, uma das participantes. De acordo com Arruda & Müller (2010b, p.7), 

 

é de grande importância que reconheçamos que os significados atribuídos pelas 

crianças às suas experiências e relações sociais, são formas singulares de 

intervenção e expressão de sua cultura. Elas são sujeitos com histórias particulares, 

com modos próprios de ressignificação, mesmo vivendo em contextos marcados por 

injustiças e desigualdades sociais. 

 

Ao trazerem, por meio de uma atividade realizada sobre os caminhos que percorrem, a 

questão da poluição do principal rio que percorre o município de Campos dos Goytacazes/RJ, 

as crianças destacaram um tema importante: a falta de cuidado com a natureza. A lógica do 

cuidado é algo que perpassa as colocações delas ao discorrerem sobre sua relação com a 

cidade e aparece como algo enfraquecido, algo que criticam ser necessário, mas que apontam 

não acontecer na cidade. No decorrer da atividade, uma das participantes falou a seguinte 

frase que abre esta seção, destacando: “ninguém cuida, né?”. Isto aponta também para a noção 

de responsabilidade com o que é comum, pois a lógica do cuidado deveria fazer parte do 

coletivo, da preservação. Corsaro (2011), em articulação com as ideias de Pollock (1983)
31

, 

pontua que o cuidado é pré-requisito para a sobrevivência cultural e é culturalmente e 

coletivamente construído. 

                                                           
30

 Todos os nomes utilizados nas notas de campo, para exemplificar as crianças do projeto do contraturno, são 

fictícios para preservar suas identidades. 
31

 Pollock, L. (1983). Forgotten children. New York: Cambridge University Press. 
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Segundo Pérez (2014), o envolvimento comunitário é importante para que os usuários 

possam se apropriar dos investimentos feitos e, desse modo, preservar e conservar estes 

espaços criados. Desse modo, quando não há o envolvimento dos usuários, a dimensão do 

cuidado enfraquece e o sentimento de que isto é comum a todos se perde. Sendo assim, a 

proteção e conservação daquilo que é comum e a noção de responsabilidade deste comum se 

esvai. 

Ao serem convocadas a pensar sobre estes espaços de circulação da cidade através de 

suas experiências, as crianças tematizam e denunciam aspectos funcionais e disfuncionais do 

espaço urbano, apresentando suas ponderações e diversas propostas de mudanças destes. A 

reivindicação por mais espaços de encontro e lazer para crianças esteve presente na fala e 

argumentação delas e apareceu em diversos momentos de todos os encontros. Apontaram para 

a necessidade de mais praças e parques por onde possam circular, sempre trazendo sobre sua 

vontade de poder frequentar mais lugares como estes. Estes espaços de troca configuram-se 

enquanto dispositivos de extrema importância para promoção de interação entre as pessoas, 

sendo a cidade um lugar de troca, de diferenças, diversidade cultural, contradições e 

desigualdades, segundo o que ressalta Tomás & Müller (2009). 

Em relação a isso há também outra questão que marca a relação das crianças com a 

cidade e que passa justamente pela centralização das atividades e grandes estabelecimentos de 

cultura e lazer fora da periferia, dos bairros mais afastados e mais pobres do município de 

Campos dos Goytacazes. A própria localização do projeto de contraturno escolar, no qual 

fizemos as oficinas, nos aponta isso, pois se encontra no centro da cidade. A maioria das 

participantes mora em bairros mais periféricos e esta centralização aparece em suas falas na 

medida em que denunciam a dificuldade do deslocamento devido à falta de transporte e a 

precariedade dos existentes e a concentração das atividades no centro. Destacam também que 

existem poucas coisas perto de suas casas, como shoppings, áreas de lazer, a Cidade da 

Criança
32

, os teatros da cidade, escolas, etc. Sendo assim, através do que expressam sobre a 

cidade, as crianças apontam para a desigualdade existente. As autoras Arruda & Müller 

(2010a) também pontuam a necessidade de “se pensar o espaço urbano de forma a organizá-lo 

também para as crianças com lugares lúdicos, permitindo a elas viver sua infância com mais 

qualidade em outros locais da cidade” (p. 9). Sendo assim, Pérez & Jardim (2015, p. 211) 

destacam que 

 

                                                           
32

 Cidade da Criança Zilda Arns é um parque temático construído pela Prefeitura de Campos dos Goytacazes, 

localizado no Centro da cidade. 
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a distribuição de equipamentos urbanos que garantem espaços de sociabilidade, 

lazer e cultura para as crianças é feita de forma desigual. Faltam espaços públicos, 

tais como pracinhas, parques, brinquedotecas, bibliotecas, museus, teatros, creches, 

principalmente, nos lugares habitados pela classe popular. Além disso, nas favelas e 

periferias a precariedade do saneamento básico, a deficiência nos serviços de coleta 

de lixo e a falta de água limpa encanada torna a vida das crianças mais vulnerável. 

Esses aspectos são fundamentais, uma vez que os bairros são os primeiros lugares 

explorados pelas crianças e por meio dos quais elas descobrem a cidade. O passeio 

pelos espaços públicos do bairro, a socialização com amigos e famílias são 

atividades essenciais para esse grupo social. As crianças ganham visibilidade na 

cidade à medida que realizam passeios, se deslocam até a creche e a escola, ocupam 

as praças com a sua presença.  

 

O espaço urbano se apresenta como um elemento importante para a constituição das 

culturas infantis, pois possibilitam a relação entre seus pares e com os adultos, “possibilitando 

novas trocas, aprendizados e descobertas; são lugares coletivos que permitem o encontro entre 

as pessoas” (Arruda & Müller, 2010a, p. 12). Entende-se que a espacialidade é ponto 

importante para as crianças e os adultos habitantes e partícipes da cidade, pois à medida que a 

produzem são produzidos por ela também e pelos elementos materiais, de acordo com o que 

ressaltam Pérez & Jardim (2015). A funcionalidade espacial e estas influências aparecem na 

fala das crianças sobre a cidade e os ambientes onde circulam. Destacam sobre a arquitetura 

da praça que não permite que aproveitem o espaço em dias de calor por conta do chão de 

mármore. Nos dias quentes, fica ruim circular por ali e quase impossível permanecer. Para 

tanto, a solução pensada pelas crianças foi a colocação de uma piscina no meio da praça, pois, 

segundo elas, “quem estivesse com calor, pode se refrescar!”. Esta questão, bem como a 

questão dos transportes públicos precários, aparece na fala delas e denuncia o que há de 

disfuncional na cidade. Estas contribuições nos fazem pensar na interação das crianças com os 

espaços em que vivem e transformam e isto aponta para suas particularidades enquanto outra 

categoria social. Arruda & Müller (2012, p. 12 e 14) reiteram que  

 

a cidadania infantil é um direito e as crianças podem participar, de forma concreta, 

na escolha e organização dos espaços. [...] O acesso das crianças a parques, praças e 

a outros locais também representa o exercício da cidadania. Elas têm direito a 

espaços de qualidade para viver de forma mais autônoma e espontânea sua infância, 

onde possam ter contato com a natureza, de forma segura e aconchegante. Espaços 

livres e amplos para poder correr, pular, saltar, conversar; lugares em que possam 

viver seus direitos, em que possam opinar, discutir e participar de sua construção e 

organização. 

 

Para Castro (2013), a cidade é este outro que permite “à criança a experiência de 

habitar um coletivo maior que o de sua família, e, por conseguinte, consistindo em 

agenciamento capaz de posicioná-la como participante” (p. 35). Para tanto, incluir as crianças 

na deliberação de políticas públicas que promovam a participação deste grupo é importante 
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para garantir acesso, funcionalidade, serviços e, principalmente, espaços de qualidade que 

abarquem as necessidades de todos os cidadãos. Desse modo, conforme destacam Arruda & 

Müller (2012, p. 15-16), as crianças “poderão participar na vida urbana de forma que suas 

vozes, pontos de vista e necessidades, sejam incluídos nas decisões, fazendo valer seus 

direitos no que se refere à participação na vida familiar, comunitária e política”. Segundo as 

autoras, a cidade deve respeitar seus habitantes e garantir seus direitos e dentre eles estão a 

saúde, educação, mas também a participação. Esta é uma cidade que respeita as crianças. 

 

 

4.2 “NÃO PODE CORRER!”: A RELAÇÃO COM O ESPAÇO INSTITUCIONAL 

 

 

Este eixo se propõe a analisar a participação infantil dentro do espaço institucional do 

projeto de contraturno escolar, pontuando a visão das crianças sobre esta questão a partir do 

que nos trouxeram nas oficinas. Esta relação, ilustrada pela fala das meninas, muitas vezes 

considera o adulto como aquele que sabe o que é melhor. Isto aponta para a coexistência, 

ainda hoje, de uma concepção de infância já discutida por nós neste trabalho que fixa a 

criança em um estatuto menorizado, segundo o que destaca Arenhart (2015), reduzindo suas 

contribuições, apresentando-as enquanto desvalorizadas frente ao que os adultos contribuem e 

traz empecilhos ao seu direito à participação infantil. 

Considerando estes pontos, se faz necessário analisar a própria disposição física da 

instituição. O espaço não aponta para a presença de crianças ali, ou seja, não tem nenhuma 

“marca” das crianças nas salas, nos corredores, no refeitório ou no pátio. Pelo contrário, as 

expressões infantis estão reduzidas ao espaço da brinquedoteca que é utilizada apenas nos 

momentos das aulas de artes e fora isso permanece trancada. Para que se apropriem e que este 

seja um lugar cheio de sentido, a livre circulação pela instituição deveria ser uma premissa. 

Christensen (2010) ao falar sobre lugar, espaço e conhecimento, destaca que as crianças 

possuem um conhecimento situado, ou seja, um conhecimento local detalhado através de seu 

contato concreto e de sua mobilidade, pontuando assim este conhecimento situado como algo 

produzido coletivamente. Desse mesmo modo, Arruda & Müller (2012) pensando 

conjuntamente com Pinto (2003)
33

, ressaltam que, deixando suas marcas, as crianças se 

apropriam do espaço e o transformam “em um lugar da infância” (p. 13). Para as autoras, 
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 PINTO, M. R. B. A condição social do brincar na escola: o ponto de vista da criança. 
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quando lhes é permitido deixar suas marcas, isso lhes dá oportunidade de opinar e expressar-

se, participando do processo de discussões e assim a participação infantil se apresenta de 

forma prática através da escuta sensível de suas questões. 

Isto também reverbera neste processo das oficinas, pois notamos que há algo que 

retorna em suas falas e apresenta-se em tom de reclamação. Dentre eles, o fato de não 

poderem correr dentro da instituição, fazer barulho, escolher qual atividade fazer (pois é de 

acordo com a faixa etária, então não lhes são permitidos fazer toda e qualquer atividade ali) 

ou brincar livremente pelos espaços da instituição. Arenhart (2015) pontua esta questão 

quando fala sobre o corpo “oprimido” da criança que, segundo a autora, é o corpo negado de 

se movimentar, vetado do brincar e do interagir. Isto gera, então, um conflito entre as culturas 

infantis e culturas escolares. Ela aponta também o paradoxo existente aí e destaca que o efeito 

institucional sobre os corpos das crianças “produz um corpo resistente, transgressor, 

comunicativo e brincante” (Ibid., p. 203), ou seja, “o que para as crianças é possibilidade de 

interação, de linguagem, de ludicidade e de expressão de desacordos com a cultura escolar, 

para os adultos é desacato e confronto ao que se espera delas como alunos” (Ibid., p. 203). 

Isto se aplica a todos os processos “escolarizantes” e aqui ecoa para estas instituições de 

atendimento ao público infantil. Este corpo oprimido, marcado por Arenhart (2015), um corpo 

de movimentações controladas aparece em uma situação descrita na nota de campo: 

 

o grupo A continuou seu ensaio dentro da sala, o grupo B no pátio em frente a sala 

e o grupo C foi para o outro pátio (mais à frente da instituição), acompanhadas 

pela Estefani. Com toda essa movimentação, uma funcionária apareceu e mandou 

as meninas entrarem e brigou pela bagunça que elas estavam fazendo. Então, 

explicamos que era parte da atividade e que já retornariam para a sala. Enquanto 

estavam indo, ficaram um pouco receosas, nos questionando se realmente podiam 

ir para o pátio, ao que pareceu ser um lugar que pouco ocupam dentro da 

instituição, onde não se tem livre circulação para brincar. 

 

Quando escutadas no espaço das oficinas, além de trazer a cena questões do dia a dia e 

certas reclamações, as crianças demonstravam empolgação ao expor suas ideias, propondo 

novos modos de configuração dentro do espaço institucional, pontuando de maneira prática o 

que gostariam de compartilhar dentro da instituição. Podemos notar algumas de suas 

contribuições no fragmento da nota de campo abaixo, quando foram provocadas a se pensar 

assumindo um lugar de liderança e protagonismo dentro da instituição através de uma figura 

de poder: 
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a quarta pergunta foi “se você fosse diretora da instituição, o que faria?” E foi essa 

a pergunta que mais se mostraram animadas para responder. Todas as crianças 

estavam eufóricas, imaginando sobre e responderam o que elas gostariam de 

fazer. As respostas foram cheias de criatividade e bem diversas: “ia mandar quem 

fizesse bagunça ir embora”, “ia deixar as crianças correrem no pátio”, “ia dar uma 

caixa de chocolate pra todo mundo uma vez por semana”, “ia construir uma 

piscina para ter aula de natação”, “ia pedir pra ter aula de culinária”. Em cada 

afirmação, todas das outras mostraram consenso entre as ideias e afirmavam ter 

gostado. (nota de campo) 

 

Desse modo, nota-se que as crianças possuem pouco espaço dentro do projeto para 

construção conjunta, negociações daquilo que é instituído ou para debater sobre estas 

questões que envolvem o desejo delas, sobre o que querem. Isto é algo que podemos notar na 

pontuação de uma das participantes sobre a vontade de terem aula de culinária, mas que não 

existe espaço para colocação de questões como essa. Ainda se está preso a uma concepção de 

criança enquanto objeto do projeto e objeto da política voltada para a infância, na qual as 

crianças ocupam um lugar fixado de “público alvo”, ou seja, para onde as ações e políticas 

são direcionadas, sem considerar o possível diálogo entre as instâncias (crianças e projeto). 

Os “assistidos”, termo utilizado para se referir aos frequentadores do projeto, já nos aponta 

para uma dimensão que engloba certa passividade, a quem algo se dirige, que se deseja 

atingir. Portanto, isto abre pouco espaço para a escuta de suas necessidades já que lhes cabe 

apenas a execução daquilo que lhes é ofertado e, nesse sentido, a participação infantil não tem 

espaço dentro da instituição. 

Segundo suas considerações, notamos que para as crianças é permitida a escolha de 

coisas consideradas menos importantes na visão dos adultos, mas de coisas “importantes” o 

poder de decisão está centrado apenas no mundo adulto. Para ilustrar, pode-se citar algumas 

situações apresentadas pelas crianças, como a escolha de qual chocolate comer. Esta 

dimensão assistencial serve apenas para ‘trazer alegrias’, mas nas decisões importantes a 

participação das crianças é vetada. Podemos notar isso através de uma atividade realizada nas 

oficinas, onde as crianças deveriam responder a perguntas através de um jogo: 

 

a pergunta sorteada foi “o que as crianças podem escolher?” Nessa pergunta 

houve um pouco mais de hesitação na resposta e certa dificuldade se apresentou 

nesse momento, mas a resposta de uma das meninas foi: “os projetos e aulas que 

querem participar” e outra menina, muito animada, respondeu “sneakers!”, ao 

passo que todas concordaram. Questionamos o que seria isso e ela disse: “um 

doce com camada de amendoim, outra de caramelo e outra de chocolate”, falando 

sobre o momento da saída das crianças, onde uma das funcionárias distribui um 

chocolate para cada criança. (nota de campo) 
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A instituição, por outro lado, fomenta a produção cultural das crianças que, na maioria 

dos casos, não teriam acesso a este tipo de atividade nas localidades onde moram. O projeto 

oferece e apresenta novos contatos, onde nota-se que as falas das crianças demonstram o 

quanto gostam de estar ali e participar das atividades das quais fazem parte, como aula de 

teatro e musicalização, sendo estas apontadas como uma das preferidas dentro da instituição. 

Portanto, assume o importante papel de promover o encontro destas crianças com novas 

dimensões culturais, propiciando novas produções na construção de suas identidades. Sendo, 

assim podemos destacar as apresentações de fim de ano, que acontece todos os anos e se 

apresenta enquanto um grande evento as crianças fazem apresentações de diversas 

modalidades de dança e os adultos vão prestigiá-las. Nesse momento, destacamos que as 

crianças ganham maior visibilidade dentro da instituição e também o reconhecimento dos 

adultos dentro desse processo de ensaio e preparação. 

  

 

4.3 RELAÇÃO INTRAGERACIONAL: NEGOCIAÇÕES ENTRE AS CRIANÇAS 

 

 

A atividade coletiva se destaca como parte importante no processo de socialização das 

crianças, que abrange não apenas a internalização de regras da sociedade, mas admite 

também, como já vimos, um processo de apropriação, reinvenção e reprodução, onde as 

crianças contribuem de maneira ativa (Corsaro, 2011). Esta atividade conjunta nos aponta 

certas noções importantes como as negociações entre as crianças, valorização de suas 

perspectivas, o compartilhamento e sobre como criam cultura com os adultos e também entre 

si. Müller (2010) defende que as crianças possuem capacidade de formular suas opiniões e, 

portanto, apresentam a capacidade de negociar suas ações com outros, criando estratégias de 

poder e também de participação, seja com outras crianças ou com adultos. Trago em destaque 

aqui parte das notas de campo que ilustram situações onde a negociação entre as crianças 

aparece na cena: 

 

na atividade do contorno do corpo, o primeiro grupo rapidamente se organizou e 

decidiram que uma das meninas deitaria no chão para que as outras contornassem 

seu corpo. Enquanto isso, as meninas do segundo grupo estavam debatendo e 

argumentando entre si sobre como fariam, sem entrar em um consenso, já que 

todas queriam fazer parte do desenho e também desenhar. A ideia, então, foi: cada 
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uma desenharia uma parte do corpo e escolheria uma outra parte para “ser”. O 

mais interessante foi o modo como executaram esta ideia: a cada parte do corpo a 

ser desenhada (e que foi dividida exatamente por todas do grupo), uma criança 

deitava no papel pardo e outra desenhava apenas a parte pela qual ela havia ficado 

responsável (exemplo: era desenhado apenas seu braço direito). Em seguida, esta 

criança levantava e outra criança que havia escolhido outra parte do corpo deitava 

para que uma terceira desenhasse, por exemplo, a perna direita, na qual ela havia 

escolhido e ficado responsável. E assim fizeram até que todas participassem da 

construção do desenho e, desse modo, ficaram felizes e satisfeitas. (nota de 

campo) 

 

Esta passagem desperta uma reflexão em nós: e quando não se tem os adultos para 

decidir por elas? É nesse caminho que as negociações sem intervenção apontam para como 

elas “se apropriam de um elemento de suas experiências coletivas na cultura escolar [...] e o 

usam para resolver uma discussão da cultura de par. Ao fazer isso, elas se sentem autorizadas 

para resolver seus próprios problemas” (Corsaro, 2011, p. 186). Sem intervenção ou auxílio 

de um adulto, elas são convocadas para alcançar um acordo seja em suas discussões, na 

produção de novas regras dentro de uma brincadeira ou em diversos outros conflitos com seus 

pares. O autor, utilizando as contribuições do sociólogo M. P. Baumgartner (1992)34, pontua 

que quando as crianças têm possibilidade de mediar seus próprios conflitos, acalmando-se e 

resolvendo-os, acordos de negociação complexos ganham espaço e alcança-se a paz. Tanto as 

saídas criadas por elas quanto as regras que criam servem, de algum modo, para resistir e 

acomodar valores. 

No espaço da oficina foi proposta uma atividade que envolvia a realização de um 

teatro sobre situações de justiça. Convidadas a montar uma história e encená-la, as meninas 

puderam apresentar diferentes situações e temáticas que permeiam suas vivências: 

 

antes do começo das apresentações, instaurou-se um clima de competição, onde as 

meninas gritavam que seus respectivos grupos iriam ganhar e o das outras não. 

Questionamos sobre qual grupo queria começar e elas decidiram que poderia ser o 

grupo A. Dentro da sala, existe uma estrutura para teatro de fantoches e elas 

disseram que o usariam para sua cena. Raquel, Sharon e Juliana se posicionaram e 

disseram que iriam começar. Nati, percebendo o murmurinho das outras meninas, 

gritou “AÇÃO!”, onde todas pararam suas conversas e prestaram atenção nas 

outras colegas. Juliana começou falando que a peça era chamada “time das 

mentiras”. A história começava com o cachorro Pluto perguntando “mamãe, onde 

está minha comida?”, então a boneca (mãe) vai buscar comida e encontra seu 

amigo fantasma, que lhe diz “vamos no teatro? Vai ter o ‘mistério das cores’, no 

Trianon e vai ser muito legal!” e a mãe concorda e resolvem ir. Nesse momento, 

surgem dois ladrões e um deles fala “vamos aproveitar que deixaram a casa aberta 
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e vamos roubar”. Roubam a casa, o cachorro Pluto e saem levando as coisas. 

Quando a mãe e seu amigo voltam, percebem o roubo da casa e do cachorro e 

gritam “quero justiça! Os ladrões nos roubaram!”. Então, vão até o juiz, que 

afirma “é, a casa de vocês foi roubada”. A mãe, então, diz: “e agora? Moramos 

embaixo da ponte! Que triste!”. E fim de cena. (nota de campo) 

 

Podemos apontar algumas questões desta passagem, como a competição entre elas, 

revelando uma disputa que é própria do mundo contemporâneo, mas que também aponta para 

o que Corsaro (2011) apresenta nos confrontos de confusões, medos e conflitos nos jogos de 

fantasia com crianças. A interação com um mundo que foi feito pelo e para os adultos gera 

muitas angústias, curiosidades e medos (como a violência urbana, o medo de ser assaltado e 

de se sentir inseguro) e, com ajuda da imaginação e da criatividade, através da ludicidade, as 

crianças podem, em conjunto, lidar e inserir pontos de inventividade nesse processo. Segundo 

o autor, os processos de conflito, portanto, contribuem para a complexidade estrutural e 

diferenciação das culturas de pares. Dessa maneira, através de seus acordos, 

compartilhamentos, rituais e negociações podem se expressar, reconhecer os direitos do outro 

e sua singularidade, destacando estes elementos como algo que simboliza a infância. 

 

 

4.4 RELAÇÃO INTERGERACIONAL E SEUS IMPASSES: ADULTO X CRIANÇA 

 

 

Os adultos, acostumados com a posição de detentores da verdade, muitas vezes veem 

este posicionamento colocado em xeque pela participação infantil e, de certo modo, sentem-se 

ameaçados. Há uma suposição adulta de que as crianças são incapazes de falar sozinhas, por 

si e devem ser representadas pelos adultos como se estes pudessem contemplar totalmente 

seus desejos e reivindicações. O que se pode notar com as oficinas é que as relações 

produzidas entre as crianças podem estremecer essas bases de detenção da verdade por certo 

grupo porque apontam diversas outras possibilidades não pensadas pelos adultos, trazendo 

soluções e contribuições, muitas vezes mais simples, mais eficazes e que indicam uma nova 

direção. Nesse sentido, Corsaro (2011) destaca que é através das negociações com adultos que 

as crianças se tornam parte da cultura adulta e contribuem para reprodução e produção 

criativa de culturas de pares com outras crianças. 

O lugar de autoridade ocupado pelos adultos, muitas vezes, não abre espaço para o 

diálogo com a criança. Apontar novos modos de enxergar e novos posicionamentos frente a 
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determinadas questões não significa o rompimento deste lugar, mas a relativização desses 

processos, pois o discurso infantil, muitas vezes, denuncia que os adultos nem sempre agem 

da melhor maneira e isto problematiza o saber do adulto, mas torna possível o 

reconhecimento da legitimidade da voz das crianças para entendê-las enquanto sujeitos. Se 

por um lado, as crianças permaneceram subsumidas (Castro, 2013, p. 37) durante muito 

tempo como “objeto de proteção e disciplinamento dos adultos”, por outro lado, a partir da 

colocação destas concepções e discussões, as crianças começam a conquistar outro espaço. 

Segundo o que apresenta Carvalho & Müller (2010), o próprio distanciamento entre adultos e 

crianças pode dificultar as práticas de escuta entre estes e muitas vezes reforçar concepções de 

que as crianças são incapazes. Enredadas por estas questões, Pérez & Jardim (2015, p. 210) 

afirmam que 

 

as referências morais que anteriormente cristalizavam o adulto numa posição 

hierárquica favorável, como o único possuidor de conhecimento, e as crianças numa 

posição passiva e silenciada tornaram-se mais negociáveis, produzindo mais 

oportunidades para as crianças. 

 

As brincadeiras lúdicas tanto apontam para o desafio à autoridade adulta (Corsaro, 

2011), quanto para esta hierarquização existente, trazendo o adulto como mediador de brigas 

que não ouve as partes, pois se antevê já saber o que deve ser feito, sem ao menos ouvir as 

crianças. Isto parece pressupostamente dado. Trazendo a metodologia sociodramática, 

utilizada em uma atividade, as crianças expuseram situações através de representação teatral e 

interpretação que expressava essas questões. Corsaro (2011) afirma que no jogo teatral, as 

crianças “(1) usam, refinam e expandem uma ampla variedade de habilidades comunicativas; 

(2) coletivamente participam de e ampliam as culturas de pares; e (3) se apropriam de 

recursos e desenvolvem uma orientação a culturas adultas mais vastas” (p. 175). Segue abaixo 

o trecho para pontuarmos algumas coisas importantes. 

 

O grupo B, composto por Lila, Dana e Tati, começou com Lila correndo e Dana a 

empurra no chão. Então, Lila diz que irá contar para a mãe, que é a Tati, que 

chega falando “já é a segunda vez que vocês brigam, não vão comer chocolate e 

vão ficar de castigo!”. Então Lila diz “que injustiça!” e acaba a cena. Todas 

aplaudiram e algumas vaiaram, fazendo o clima de competição aparecer 

novamente. O grupo C, então, levantou para se apresentar e nesse momento 

Nayana não quis participar, pois estava com muita vergonha. As meninas 

deixaram que ela não participasse e foram começar sua cena. Pela desistência da 

Nayana, Nati fez o papel de duas personagens, sempre mudando de lado e 

também sua postura enquanto fazia cada uma das personagens. A cena começava 

com a irmã (Nati) jogando a bola na outra (Lara) e ela caindo no chão e chorando. 
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A mãe, então, chegou (Nati) e perguntou o que havia acontecido. Lara disse que a 

irmã a havia batido e ela se machucado. A mãe apenas brigou e saiu, então Lara 

disse que iria “procurar justiça” e a cena acabou. Aplausos e vaias também 

apareceram após esse momento. (nota de campo) 

 

A figura do adulto como mediador de questões e ainda centrada em um papel de 

resolução de problemas sem considerar o que as partes tem a dizer, afasta o diálogo e a escuta 

possível entre os envolvidos. Isto aparece de modo claro no trecho acima retirado da nota de 

campo, onde as cenas reproduzem situações mediadas por um adulto que apenas esteve em 

cena para brigar ou resolver um conflito através de castigo. Este tipo de punição aparece 

como aquilo que tampona e, portanto, as crianças também o associam como injusto, 

apontando aquilo que falha no mundo adulto. 

Pensando nos espaços que as crianças circulam hoje e sobre seu silenciamento 

presente em diversos âmbitos de sua vida, considera-se a presença das mídias e tecnologias 

como ponto marcante no dia a dia destas e nas experiências da infância atualmente, que tem 

sido atravessada por elementos da cultura do consumo. Há a confluência de duas lógicas 

atualmente, onde nenhuma delas reina absoluta e sim dialeticamente. A lógica moderna 

(escolarizante) aponta seus traços que ainda permanecem em algumas instituições, como, por 

exemplo, os espaços escolares. Segundo Castro (2013, p. 65), “ainda vigem o cultivo às 

regras e à disciplina, e as relações hierárquicas assinalam qual é o lugar que a criança deve 

ocupar, bem diferente do dos adultos. [...] cultivo à obediência e a submissão incontestável à 

lei e à autoridade do adulto”. Outra lógica presente é a cultura do consumo, que trouxe 

visibilidade às crianças. Mas que visibilidade é essa? Interessante apontar como elas circulam 

por essas duas lógicas, uma que fala de uma produção de um silenciamento (papel que se 

assume aqui através da instituição que estão presentes, a família e a escola) e possibilidade de 

colocar-se enquanto protagonistas. Para Corsaro (2011), as crianças apresentam-se como 

negociadores ativos desse sistema de consumo, o que aponta para uma participação conjunta 

dos adultos e das crianças na cultura do consumo infantil. O autor ainda destaca que 

 

embora os estudos da cultura de consumo infantil nos digam muita coisa sobre as 

preferências da criança e suas funções nas decisões de consumo, esses estudos só 

raramente e muito estritamente exploram a utilização, o refinamento e a 

transformação efetivos das crianças dos bens materiais e simbólicos nas culturas de 

pares (Ibid., p. 151). 

 

Frente a um silenciamento ao qual estão submetidas às crianças, torna-se frequente a 

ascensão das mídias sociais como lugar de expressão e cada vez mais um lugar onde ganham 
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espaço. Obviamente, deve-se criticar esta constante exposição e com a preocupação de que 

não seja uma nova captura na qual a infância esteja submetida, mas que se pense como 

ferramenta. Há de convir que estes novos modos de experenciar o mundo possibilitaram que 

as crianças falem sobre si sem representações de terceiros: ali são sujeitos. 

Durante nossos encontros, as crianças mostraram-se muito entusiasmadas com as 

múltiplas tecnologias, sempre trazendo questionamentos sobre celulares, tablets, 

computadores, mas também falando sobre as plataformas de reprodução de vídeo que elas 

têm, pedindo que olhasse o que haviam postado e, além disso, seguir seu canal e clicar em 

“gostei” nos vídeos. Ali estava reunida toda a potência de suas produções. Criação e contação 

de histórias, habilidades culinárias, passeios, dia a dia e rotinas, moda, entre outros assuntos. 

De todo modo, revelar-se diante do outro ainda está circunscrito a esta plataforma na internet. 

Diante do silenciamento produzido por esferas como a família, a escola, projetos, cidade, 

implicação para responder a um lugar de controle e disciplinamento, estas plataformas digitais 

se apresentam como possibilidade de escoamento, de protagonismo infantil e de um colocar-

se em cena que não lhes é permitido em outros âmbitos onde seu saber é desvalorizado em 

nome de outro saber (do adulto). 

Em consonância com isto, para pensar a possibilidade de inclusão das vozes infantis 

nas políticas voltadas para este segmento, é necessário dialogar com os atores envolvidos, 

retirando a criança do lugar de criança genérica e trazendo novas concepções que de fato 

estejam atentas a este discurso diferente do adulto, criando espaços para que o infantil se 

coloque, expressando sua alteridade. Os pontos analisados a partir de contato com as crianças 

nas oficinas realizadas reiteram isto que venho defendendo ao longo deste trabalho. Em 

contato com estas multiplicidades, me deparei com sujeitos expressivos, crianças cidadãs, que 

possuem grande interesse em colocar seu modo “alter” de ver o mundo, suas experiências, 

soluções e contribuições. Santos (2016) defende que a criança ganhou espaço, mas as 

crianças continuam invisibilizadas e é por uma inserção protagonista que lutamos. Há muito 

que seguir ainda e temos muito que aprender com as crianças. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este trabalho monográfico teve intenção de destacar as relações existentes entre as 

temáticas da infância e política, produzindo interrogações, convocando-nos ao 

questionamento, ao passo que também contribuiu para a construção de novos horizontes para 

a participação infantil. Isto implica analisar os lugares que a criança ocupa e o que isso tem 

produzido no sentido de pensá-las como sujeitos de direitos e atores sociais na sociedade 

atual. Considerar suas potencialidades e incluí-las enquanto transformadoras da dinâmica 

social abarca o novo olhar voltado para a infância contemporânea, através da análise de 

conceitos como protagonismo infantil e participação infantil. Sendo assim, o que conduziu 

todo este trabalho monográfico foi a prerrogativa de pensar sobre a questão da participação 

infantil e sua articulação com as políticas públicas e espaços de deliberação (como os 

Conselhos), assumindo argumentos e concepções para embasar esta aposta de inclusão das 

crianças nestes espaços. 

Retomando algumas questões, o ponto de partida foi trazer o contexto histórico da 

construção da infância ao longo dos tempos até a contemporaneidade. É de extrema 

importância o aporte histórico dos processos para que se possa entender a infância como algo 

produzido histórico e socialmente. Diversos autores, dos mais clássicos aos mais 

contemporâneos (Abramowicz & Moruzzi, 2016; Ariès, 1981; Borba, 2009; Castro, 2002; 

Kramer, 1987, 2002; Lajonquière, 2009; Santos, 2001) contribuíram para que pensássemos 

dessa maneira. Apresentando-se como algo produzido, a infância ganha nuances e novos 

recortes de acordo com o momento histórico, o contexto e as particularidades que estão 

envolvidas. 

Entendendo o papel da interdisciplinaridade como ponto presente nos estudos da 

infância, recorri a questões da Sociologia, da pedagogia, da educação, Antropologia e da 

psicologia para apontar os enlaces existentes, em diversos níveis de debate. Alguns autores 

(Borba, 2009; Delgado & Müller, 2005; Mollo-Bouvier, 2005; Montandon, 2001) contribuem 

trazendo outra noção de socialização que admite, portanto, as crianças como sujeitos sociais e 

não apenas receptáculo, mas admite uma atuação destes na transformação da sociedade. O 

campo da infância é extremamente diverso e para dar conta de toda esta complexidade se faz 

necessário que estes saberes dialoguem. 

Com a emergência da década de 90, os olhares se voltaram para as crianças, mas, 

embora sua figura tenha ganhado mais espaço, ainda é necessário que se discuta sobre quais 
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nuances são estas. A menoridade, imaturidade, normalização, esquadrinhamento, descrições e 

nomeações balisaram certa noção de criança marcando o tempo infantil como um estado de 

passagem. O crescimento do controle institucional sobre as crianças, como afirma Prout 

(2010), aponta para o processo de enclausuramento sob o qual as crianças são submetidas sem 

que tenham a livre capacidade de se expressarem sem a avaliação dos adultos, que são tidos 

como os únicos que tem a capacidade de decidir o que é certo ou errado, bom ou ruim para as 

crianças, o que produz seu silenciamento. Devido aos processos históricos e sociais que se 

deram ao longo de todo esse tempo, na contemporaneidade, somos capazes de compreender e 

pensar na abertura de espaços para que as crianças sejam de fato escutadas e suas demandas e 

colocações sejam consideradas relevantes. 

Com isso, as políticas públicas têm considerado duas lógicas que não se anulam, mas 

coexistem: crianças protegidas e crianças atores sociais. Isso, de algum modo, tem sido 

articulado tanto no direito à participação quanto na garantia de direitos atualmente. A aposta 

contemporânea entende a importância da participação infantil na sociedade e nas políticas 

voltadas para este grupo. Para que os campos da infância e da política dialoguem é necessário 

entendê-las como sujeitos de direitos, partícipes e transformadoras da sociedade. 

Com a consolidação de diversas políticas voltadas para seu grupo social, novos 

movimentos em relação às infâncias foram apontados delineando uma nova visão sobre a 

criança e a inclusão destas no âmbito das políticas públicas que precisa ser fortalecido, pois 

caminha a passos largos. Legitimar o lugar da criança protagonista de suas questões e sujeito 

de direitos é acreditar numa visão onde as crianças são participantes de uma rede de relações 

que estão para além do espaço familiar e escolar, mas que está em consonância com outros 

atores como a sociedade, a cidade e a cultura, apropriando, reconfigurando e reconstruindo as 

múltiplas infâncias existentes no mundo contemporâneo. 

A partir do entendimento de que a criança é capaz de construir, no coletivo, podemos 

perceber sua ação juntamente com os adultos e, com isso, respeitar suas colocações e 

contribuições a partir de suas percepções validando que estas são seres ativos e capazes de 

mudar e transformar a cultura, contribuindo para a preservação (ou reprodução) e para a 

mudança social, como cita Corsaro (2011) quando traz o conceito de reprodução 

interpretativa. O autor ressalta, ainda, que "reprodução" segue no sentido das crianças estarem 

agindo sobre a cultura e a reproduzindo e, não somente, estão a internalizando. Já o termo 

"interpretativo" abrange o que a criança tem de criativo a oferecer. Logo, podemos dizer que a 

ação das crianças são transformadoras, pois elas são responsáveis por suas infâncias, onde 

afetam e são afetadas pela sociedade em que estão inseridas. Sendo assim, é possível admitir 
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que a ação do homem é nova e isso faz com que ela se torne imprevisível mostrando que o 

mesmo está em constante construção. 

Ainda que as crianças sejam seres ativos e participativos, os adultos se sentem 

autorizados a falarem em nome dos mais novos e isso acaba silenciando suas questões, 

impossibilitando-as de se colocarem e é isto o que a questão da representatividade nos coloca. 

Além disso, as crianças acabam sendo consideradas como bobas e imaturas e isso faz com 

que, muitas vezes, seja desconsiderado o que elas têm a dizer sobre si e seus questionamentos 

sobre as coisas que as rodeiam e afetam diretamente. 

Por isso, no trabalho com crianças, é necessário considerar a participação infantil e o 

protagonismo como pontos fundamentais, pois priorizam a escuta da voz das crianças, 

retirando-as de uma posição invisibilizada e considerando-as enquanto agentes sociais ativos 

(Corsaro, 2011) que produzem, transformam e contribuem. Isso as desloca de um lugar de 

puro objeto de pesquisa para um lugar em que são sujeitos, com necessidades, 

especificidades, desejos e expressão. 

Pensando sobre a questão da escuta, as políticas públicas tem se constituído enquanto 

lugar hostil em relação à atuação de crianças, mas tem apresentado certas pautas nos 

movimentos nacionais e internacionais que pensam sobre a participação infantil, no sentido de 

articulação entre infância e política. O Sistema de Garantia de Direitos se constituiu como 

importante ferramenta para garantir os pressupostos que estão no Estatuto da Criança e do 

Adolescente, implicando não só as instâncias públicas, mas também a sociedade civil. Como 

integrante deste Sistema, o Conselho de direitos tem papel fundamental de gestão de políticas 

públicas para a infância e caráter deliberativo. Numa aposta de inclusão das crianças e dos 

adolescentes no âmbito político, o CONANDA instituiu em 2013 a resolução nº 159 versando 

sobre o compromisso com a participação em espaços de discussão de questões relacionadas a 

esses grupos. Sua importância se dá em possibilitar o deslocamento do lugar da criança 

enquanto puramente objeto de diretrizes (Santos, 2017) para de fato uma criança que se 

coloque enquanto sujeito de direitos. Desse modo, se pode reconhecer o lugar da criança e de 

sua própria voz como legítima. Sendo protagonista, a criança se apresenta como ativa na 

produção e na socialização de seus conhecimentos. Referidas a uma cultura, as crianças 

respondem a ela, construindo e reconstruindo ações através do olhar da diferença e de 

expressão de sua singularidade. 

Na pesquisa e no trabalho com crianças é necessário saber ouvir, pois isto implica em 

apreender suas singularidades, acolhendo-as e também entender outro tempo que não é o seu, 

que não se guia pelos ponteiros do relógio, mas pelas nuances do desejo. Por isso, nas trocas 
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com as crianças, deixar-se perder admite encontrar-se com o novo, respeitando seu tempo, 

abraçando as imprevisibilidades que podem reconduzir a novos processos, sendo este ímpeto 

desorganizador como algo que requer trabalho conjunto entre os pesquisadores e os 

coprodutores, as crianças (Alderson, 2005). Isto despe os adultos do lugar de saber e de 

verdade absoluta, englobando as contribuições das crianças como significativas e é nisto que 

implica a participação infantil: sair de seu lugar comum. 

Utilizando a oficina como instrumento metodológico que guiou a parte prática deste 

trabalho monográfico, realizei encontros nos anos de 2016 e 2017 com dois grupos de 

crianças com idades entre cinco e doze anos, em um projeto de contraturno escolar financiado 

pelo FMIA, através de vinculação com o Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da 

Criança e do Adolescente/Campos dos Goytacazes.  

Esta pesquisa, então, contribui a este olhar e escuta mais sensíveis em relação às 

questões apontadas pelas crianças como relevantes. Abordou-se, então, quatro eixos para 

análise, sendo estes: a relação das crianças com os espaços da cidade, a relação destas com o 

espaço institucional do projeto no qual estão inseridas, a relação intrageracional (destas com 

seus pares) e a relação intergeracional, apontando para a relação adulto x criança a partir de 

seu olhar sobre a questão. 

Conforme apontado nos eixos de análise, as crianças se apresentaram enquanto 

capazes de refletir sobre a cidade, suas funcionalidades e soluções, trazendo importantes 

questões como a falta de cuidado, pouco contato com a natureza e destacando o que é 

disfuncional na centralização da cidade e dificuldades em relação a locomoção, trazidas em 

forma de experiências contadas. Ser incluída como participante da cidade aponta para o fato 

de que a criança é um habitante daquele espaço, agente de mudança, cidadão e não apenas 

aquele que sofre influências de seu entorno. 

No decurso da análise dos grupos e nos contextos estudados, algumas ponderações se 

fazem necessárias, como a importância da legitimação da própria voz da criança, pois no 

momento dos encontros puderam colocar-se e falar sobre questões que as tocam e sobre as 

dimensões de suas relações, seja com a família ou com a própria cidade. Não se trata, 

portanto, de dar voz às crianças, pois já as possuem, são detentoras de tal, mas trata de 

colocar-se em escuta, identificando as singularidades do que é dito pelas crianças e 

considerando-as como válidas. Em que sentido o que foi produzido a partir deste trabalho 

contribui a este olhar? O que foi discutido contribui para esta questão? Entendendo de que 

maneira o infantil vem sendo construído, entendemos as concepções contemporâneas de 

infância e, desse modo, é que podemos apontar para novas direções que façam valer a voz das 
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crianças. Venho destacando no decorrer deste trabalho, a necessidade de entendermos as 

crianças enquanto sujeitos sociais de pleno direito e agentes de mudança social, com voz, 

singularidade e expressão. Para tanto, é preciso pontuar que os encontros realizados 

demonstraram o desejo e o interesse na aproximação e na vontade de falar sobre si por parte 

das crianças, mas também revelaram a dificuldade de se fazerem ouvir, seja em ambiente 

escolar, nos projetos ou nas suas famílias. Por isso, defender uma concepção que entende as 

crianças como partícipes e protagonistas, estando aberto para ouvir, entender a construção 

singular deste outro e a busca em conhecer seus pontos de vista, é extremamente importante 

para construir novos possíveis tanto na pesquisa com crianças quanto na inserção delas em 

espaços de deliberação de temáticas que lhes dizem respeito. Nota-se também, a partir do que 

as meninas nos apresentaram e também componentes da equipe, a existência de um lugar de 

representatividade ocupado pelo adulto e centrado neste, onde sempre ocupa uma posição 

mediadora e de controle dentro da instituição, reforçando uma hierarquia, onde a voz do 

adulto se faz valer e a da criança não. Isto nos leva a pensar nas relações que ali se produzem 

de maneira verticalizada e na estrutura rígida reafirmada pela instituição, apontando para um 

lugar de passividade como posição da criança. Isto acaba produzindo o silenciamento destas, 

tamponando a potência de criação e debate que poderiam surgir ali e também a riqueza do que 

produziram e contribuíram nos momentos das atividades e fora deles. Esta rigidez aparece na 

fala delas quando trazem sobre a falta do lúdico nos espaços que circulam, queixando-se de 

não haver tempo livre para brincar do que quiserem ou poder conversar durante as atividades, 

não ter um momento de intervalo, não poderem correr no pátio. O que podia se realizar dentro 

da instituição (além das atividades propostas por eles) eram brincadeiras nas quais estavam 

sentadas, falavam baixo (pouca ou nenhuma agitação), como por exemplo, pintar as unhas 

umas das outras, trocar figurinhas e conversar sobre a novela que estão acompanhando.  

Isto suscita uma reflexão sobre quais espaços existem para negociar essas regras (que 

apenas foram impostas), espaços para pensar outros modos de fazer dentro da instituição e 

quais espaços são pensados para a espontaneidade, criatividade e abertura para o novo que as 

culturas infantis trazem a partir de seus modos de vida. O fato de serem consideradas 

“pequenas” as leva ao lugar de exclusão política e de decisões em nome desta tal menoridade. 

Apesar do projeto do qual participam ter vinculação (através de financiamento do FMIA) com 

o Conselho de Direitos, elas desconheciam completamente este espaço e sua funcionalidade, 

apartadas desse lugar que discute questões próprias a elas. As políticas públicas voltadas para 

a infância apresentam-se, então, como lugar para adultos que devem representar as crianças, 
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seus interesses e desejos, falando em nome delas, sem que haja espaço para debate destas 

questões com as mesmas e sem que elas possam colocar sua alteridade. 

As relações com os adultos destacadas pelos olhares das crianças nas oficinas trouxe 

outra dimensão que aponta para outras possibilidades, soluções e contribuições muitas vezes 

mais simples e mais eficazes do que as pensadas pelos adultos. As crianças, em negociação 

com os adultos, tornam-se parte da cultura, contribuindo para a reprodução da cultura de pares 

(Corsaro, 2011). A problematização do saber adulto não significa romper com o lugar de 

autoridade, mas sim ressignificá-lo, relativizando estes processos para que se reconheça a 

legitimidade da voz das crianças e juntos possam encontrar meios de resolver suas questões, 

em conjunto. É na falta disto que, durante as brincadeiras e propostas lúdicas, que as crianças 

situam os adultos como mediadores de conflitos que não ouvem as partes envolvidas, pois já 

se supõe o que deve ser feito: castigo. Isto afasta o diálogo e a possibilidade de debate entre 

todos. 

 A partir do presente estudo, passamos a questionar certos conhecimentos e concepções 

já estabelecidas sobre a criança como um “vir-a-ser”, um projeto para o futuro como algo 

atribuído e colado no que é ser criança, tamponando, silenciando e, porque não, aniquilando 

sua possibilidade de mostrar aquilo que é, no tempo presente, com seu modo singular de agir 

e enxergar as questões que perpassam seus contextos de vida. É por uma inclusão 

protagonista e participativa nos diversos âmbitos e nas políticas públicas que lutamos junto 

com as crianças. 
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