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Resumo 

O texto proposto põe como centralidade  a pergunta: o interesse em conhecer sobre as crianças 

coloca-se como  tarefa para melhor educá-las? Com isso, a reflexão proposta retoma o lugar que a 

alteridade da infância tem nos processos de pesquisa com crianças, indicando sobretudo que, em 

contextos não-institucionais, teremos oportunidade de conhecer as crianças na sua heterogeneidade 

e diferença, por e entre linhas que evidenciam com maior força os modos próprios que as mesmas 

tem em habitar e escapar a norma. Por/entre suas intensidades, as crianças não ocupam o espaço 

somente sem medir e contar, mas sustentam seus trajetos e se conectam com isso, ao acaso, ao 

distante e ao indeterminado. As imagens que reúnem as crianças em tempos sem medidas 

subvertem o acabamento dos corpos-adultos, das suas identidades e lançam imagens fluidas de um 

devir. 

Palavras-chave: Infâncias. Alteridade. Norma. 

 

 

Abstract 

The proposed text puts in centrality, the question: the interest in knowing about the children arises 

as a task to better educate them? With this, the proposed reflection recover to the place of 

otherness that childhood has in research processes with children, especially indicating that in non- 

institutional contexts, we’ll have the opportunity to  know the children in their heterogeneity and 

difference, by and between lines that shows with greater force their own ways that they have to 

dwell and escape the norm  By / between their intensities, children don’t occupy space only 

without measure and count, but they hold their paths and connect with it, at random, to the distant 

and the indeterminate. The images that bring children together to time without measures subvert 

the end of adults-bodies, their identities and launch fluid images of a devir. 

 Keywords: Childhood. Otherness. Norme. 
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Este texto visa contribuir para pensar as metodologias de pesquisa com crianças, 

sobretudo, aquelas inscritas em contextos não institucionalizados. A pergunta que coloco 

como centralidade para essa discussão é se o nosso interesse em conhecer as crianças tem 

como tarefa a educação da infância, em outras palavras, pesquisamos sobre a infância para 

contribuir melhor com a sua educabilidade? 

Com essa pergunta, inicio o texto com a premente necessidade em dizer do exercício 

da alteridade, pois me parece que somente, a partir dessa possibilidade estamos “salvos” 

dessa armadilha. Defendo que é pelo exercício da alteridade que, nos desentendemos dessa 

tarefa, de contribuir para o governo da infância e passamos, a inverter e converter sobre nós 

mesmos a pergunta: o que mesmo nos educa a infância? 

Pensar na alteridade, nos processos de pesquisa com crianças, põe em cena as relações 

entre adultos e crianças, das crianças com as outras crianças e até mesmo as relações das 

crianças com espaços e diferentes temporalidades. Partimos com isso, necessariamente, do 

modo como pensamos a infância e as crianças nos processos de pesquisa, para refletirmos 

sobre essas relações e os possíveis efeitos que desde aí são produzidos. Assim, podemos 

afirmar que um primeiro recorte importante para todos aqueles/as que se põe na 

investigação com crianças é saber que toda pesquisa recorta um espectro teórico-

metodológico que nos inscreve em intenções primeiras nessa relação com o campo e com 

isso, cabe aqui a pergunta: como pensamos as infâncias e as crianças nos processos de 

pesquisa? 

 
 
Infância(s): caráter educativo da norma 
 

Localizo com isso, brevemente, o percurso pelo qual venho pensando a infância e as 

crianças nas pesquisas em que me encontro envolvida
1
 e como a relação com diferentes 

campos disciplinares, favorece para que possa apurar esse deslocamento mais óbvio e 

imediato de pensar a infância e complexificá-lo por diferentes imagens das crianças em 

contextos diversos.  

É sob uma matriz filosófica que amparo meu pensamento acerca da experiência da 

infância como uma das possibilidades que temos de conduzir uma prática em pesquisa que 

se faz pelo encontro com o outro, com a novidade, com a criação. Dito isso, afirmo que 

meu interesse nos Estudos da Infância localiza uma aproximação intencionalmente 

filosófica a partir de autores como Michel Foucault e Gilles Deleuze, assim como 

aqueles/as com quem temos oportunidade de atribuir uma profícua troca nesse campo de 

estudos cito: Jorge Larrosa, Walter Kohan e Leni Dornelles. 

Nesse horizonte filosófico, a perspectiva predominante de captura da infância e o 

aligeiramento que temos ao dizê-la em nossos processos de pesquisa, marcam os diferentes 

discursos que atribuímos à condição infantil, seus espaços e suas temporalidades.  

Podemos afirmar que a construção de um lugar à infância é um fenômeno secular e 

moderno e que muitas instituições foram criadas e a elas destinadas à função de educar, 
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adaptar, cuidar, enfim, a infância, a partir da modernidade, passa a ter corpo e ganha 

presença na esfera da vida social. Portanto, não há como falarmos da infância sem 

pensarmos sobre qual horizonte histórico e epistemológico constitui-se esse conceito. 

Como bem coloca Foucault (1985), o sujeito na modernidade pode saber sem 

necessariamente conhecer a si mesmo. Segundo o autor, a experiência que se forma no 

século dezenove, aloja descoberta da finitude no coração dos conteúdos que são dados pela 

possibilidade de um saber finito. Portanto, se o saber é finito, se existe uma última verdade 

sobre as coisas, estamos todos presos (as), sem liberação possível. “A cultura moderna pode 

pensar o homem porque ela pensa o finito a partir dele próprio”. (Foucault, 1985, p. 334). 

Os reflexos desse modo de pensar incidem diretamente no que denomino como captura da 

infância, normalização da infância (LIMA, 2006).  

Muitas são as formas de governo da infância hoje, e o que parece ganhar 

especificidade, quando se trata dessa relação, é a centralidade do cuidado da infância pelo 

adulto. Buckingham (2002) já argumentava que os adultos sempre monopolizaram o poder 

de definir a infância, suas condutas, seus comportamentos adequados e inadequados. Esse 

parece ser o argumento evocado através das práticas institucionais onde o governo da 

infância é pautado por uma cultura que assume o cuidado pelo adulto, reduzindo em muitos 

casos, as possibilidades de agenciamento e de poder por parte da infância. 

O discurso jurídico-normativo, por exemplo, evidenciado no Brasil, especialmente a 

partir da década de 90, através da afirmação dos direitos da criança e do adolescente 

(BRASIL, ECA/Lei 8.069/90) vem movimentando todo o país, forçando as instituições a 

serem conduzidas por um forte sentimento de proteção à infância
2
. As práticas punitivas 

que, até então, serviam de modelo aos cenários institucionais, passaram, a partir desse 

enfoque, a ganhar um caráter mais educativo. O desafio das instituições passou a centrar-se 

na tarefa de como ‘re-educar’ a infância, exigindo com isso, a atualização e qualificação de 

suas formas de governo. 

Com a finalidade de regular e controlar a infância, no final do século XX, o Estado e as 

políticas não-governamentais encarregam-se de ‘disseminar’ um discurso educativo que 

visa a construção de uma infância cidadã, uma infância compreendida como sujeito de 

direitos. Nessa tarefa formativa, o discurso pedagógico assume importância vital para que 

possam ser materializadas as formas de governo e controle que visam esquadrinhar a 

infância e torná-la assim, passível de proteção e cuidado. No campo das instituições que se 

ocuparam da infância e do seu caráter educativo, não poderia deixar de destacar a invenção 

das mais distintas tecnologias de governo dos corpos infantis e a disputa pelo poder 

centrado na soberania do adulto, o que agravou os contextos onde se manifestavam formas 

de enfrentamento e resistência por parte da infância. O cenário de implementação de uma 

‘nova’ política de atenção foi constituído, também pelo agravamento dos conflitos junto as 

instituições que vinham se dedicando à infância
3
. 

O governo que se exerce sobre a infância pode aqui ser entendido a partir da definição 

foucaultiana, como um conjunto de técnicas e procedimentos destinados a dirigir a conduta 

dos sujeitos. No caso da infância, é claro que estamos falando de um governo que se 

inscreve através das práticas de controle de um corpo no qual se empreenderá uma forma 
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de saber e consequentemente de poder. Vale aqui esclarecer que, quando falo nessas 

relações de poder, amparo-me em Foucault (1999), para afirmar que o poder que se exerce 

sobre a infância não está situado em um lugar específico, mas, ao contrário, se dissemina 

por toda a estrutura social, em forma de uma relação. Essa forma produtiva de pensar o 

poder apresenta uma outra possibilidade relacional entre a infância e o adulto e abre uma 

brecha para pensar que nesse jogo se colocam formas de poderes distintos, onde tanto um 

quanto outro são constituídos nessa relação. Há, nesse sentido, uma intrincada relação entre 

aquilo que se coloca como um dever-ser para a infância e a esfera na qual deverá atuar o 

adulto, já que, nesta perspectiva, o adulto exerce, predominantemente, o papel de 

‘formador’ da infância.  

Kohan (2004) fala sobre o espaço correlato entre a educação e o que Foucault 

denominou de poder pastoral
4
. As instituições, imbuídas de uma tarefa formativa, passarão 

a ser reconhecidas por sua ‘missão’ em produzir sujeitos e a disciplina constitui-se num dos 

eixos para esta formação. Essa educabilidade da infância movimenta a maioria das 

instituições modernas, buscando legitimidade e sustentação em outros discursos. Vale 

destacar que, com um peso peculiar, o discurso médico-patológico atuou decisivamente na 

constituição de um estatuto de cientificidade para a infância . 

Percebe-se que um dos modos que se procurou justificar as mais inusitadas formas de 

resistência por parte da infância, se deu por uma forte legitimação do saber médico, 

principalmente, irá nos dizer Gondra (2003), por uma elevação do discurso higiênico, cujo 

a infância e a educação deveriam ser abrigadas. A patologização da infância surge como 

estratégia aos que subvertem a relação de poder exercida pelo adulto e estabelece-se num 

dispositivo importante para as instituições contemporâneas que atuam na gestão do cuidado 

à infância para reforçar o lugar social daqueles e daquelas que não se permitem facilmente 

normatizar. Através dessa prática torna-se possível expurgar aquilo que se considera não 

fazendo parte da infância, ou melhor, o que não deva fazer parte, já que estamos lidando 

com uma esfera de discursos que se caracterizam pela afirmação de um dever-ser. Na 

medida em que esses discursos se afirmam pela permanente tentativa de padronização, 

unificação e normatização da infância reduzem-se as possibilidades de encarar a condição 

humana em sua multidimensionalidade. Nesse sentido, é possível afirmar que o discurso 

médico-patológico atuará de forma decisiva na sustentação dos outros discursos na medida 

em que se apoiará fortemente sobre a construção de um conhecimento instrumental pautado 

nos parâmetros da ciência na modernidade. 

No contraponto a esta perspectiva e ao considerar as relações de poder entre a infância 

e adulto como caracterizadas pela reversibilidade, estou introduzindo a possibilidade de 

pensarmos uma infância em fuga, em resistência, uma infância que não se captura, que 

escapa (DORNELLES, 2005), e que, por isso, redefine o poder exercido pelo outro na 

relação, pois instituí, a seu modo, uma outra forma de governo. 
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Alteridade e pesquisa com crianças 
 

Pensar a infância como algo ainda por nós desconhecido e, sobretudo, problematizar 

essas concepções de início que vem sendo usualmente repetidas nos diferentes contextos e 

práticas sociais que envolvem a infância, é um desafio grande, que assumido por nós 

pesquisadores/as, visa reconhecer a importância de outras adjacências conceituais para 

compreendermos melhor o conceito de alteridade e consequentemente o próprio conceito 

de infância. 

A primeira adjacência seria a perspectiva de heterogeneidade da infância, que 

pressupõe constituirmos uma relação necessária com a diferença, com as possibilidades que 

temos de conhecer o que ainda não conhecemos e sobretudo, de um movimento que 

localiza o contextual ,o que faz emergir aquele modo de ser criança. Os contextos 

micropolíticos que contornam as infâncias apresentam essa disparidade no modo “comum “ 

de olhar para as crianças e seus tempos de infância. Tomar a diferença como algo que 

constitui os sujeitos infantis e a nós mesmos, sujeitos adultos, torna-se pressuposto para 

atribuirmos a ideia do heterogêneo como possibilidade essencial para mirar e conhecer a 

multiplicidade da infância, seus contornos, nuances, traços e linhas. Trata-se aqui de 

enfatizar que a diferença, ou a ideia de diferir, não precisa ser compreendida como 

impedimento para as relações entre sujeitos, no caso, crianças e adultos, mas que pode ser 

essa a condição do possível encontro com o outro. Podemos inferir que é por/entre essa 

brecha da diferença, que disparamos outras formas de percepção de mundo, ou ainda, que 

nesse encontro podemos ver de novo o mesmo como nunca vimos antes, explorar nosso 

olhar como um olhar que escava , que busca ver o que ainda não viu, de saber o que ainda 

não sabe, um olhar estrangeiro, um olhar que pede e reivindica a novidade (KOHAN, 

2004). 

Mas, é óbvio que não é simples encararmos esse desafio. No pensamento ocidental 

acostumamo-nos a ver o outro pela proximidade. O outro é reduzido ao próximo, ao 

semelhante, pois a ideia de proximidade nos conforta e nos protege de uma diferença que 

radicaliza nossas formas de convívio (SKLIAR, 2003). O autor segue afirmando que na 

modernidade entramos na era da produção do outro sobre a afirmação de uma diferença que 

precisa ser assimilada, reconhecida e inclusa. Com isso, a incontestável e irredutível 

alteridade do outro é da ordem da irrupção, daquilo que multiplica as formas que temos de 

ver e estar no mundo, que desloca, que provoca o nosso olhar a descentrar, desenraizar e 

des(saber). 

Ainda sobre os diferentes modos que temos de olhar o outro, Gallo (2008) a partir de 

um recorte filosófico, ajuda-nos a pensar a alteridade através de duas formas distintas: i) o 

outro como representação e ii) o outro como diferença. A clássica passagem do pensamento 

cartesiano: penso logo existo, apresenta-nos esse outro como efeito do próprio pensamento. 

O outro é aquilo que eu mesmo crio no pensamento. Por outro lado, com a fenomenologia, 

principalmente a fenomenologia existencial de Jean Paul Sartre, esse outro será sempre um 

ser para o outro, isto implica conceber-se sempre no movimento genuíno de exterioridade, 
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de sair de si para perceber o outro. O outro que me olha e diz então, que outro sou eu. 

(GALLO, 2008) 

Nos estudos da infância, mais precisamente nas relações onde se encontra em jogo a 

alteridade de adultos e crianças, crianças e crianças, crianças, espaços e tempos, podemos 

inevitavelmente afirmar que há, em princípio, um ambiente profícuo à alteridade. Digo isso 

pelo traço intra-geracional e inter-geracional que afecta diretamente os modos pelos quais 

nos ‘sabemos’ diante um dos outros. No entanto, essa abertura para alteridade, 

principalmente quando tratamos de pesquisa com crianças, condiciona-se ao que Ferreira e 

Nunes (2014) irão dizer, que “os adultos só poderão ter acesso a esse pensamento e 

conhecimento se estiverem na disposição de inverter a sua posição na relação tradicional de 

pesquisa e suspenderem os seus entendimentos e cultura adultos para, na medida do 

possível aprenderem com elas os delas, ou seja, para compreenderem a compreensão do 

outro-criança, tal como advoga a etnografia reflexiva” (2014, p. 107).  

Portanto, essa disposição para o encontro com a infância, e a possibilidade da 

alteridade, pressupõe o nosso entendimento sobre o que é experiência. Trato esse conceito 

como uma segunda adjacência para pensarmos a alteridade. 

Através de Agamben (2004) e do seu diálogo com a filosofia moderna procurei 

entender como, a ciência moderna, tratou de separar experiência e conhecimento. Na 

modernidade, tudo aquilo que não é passível de objetividade, fica excluído da experiência 

autêntica, que procura dar comprovação científica à experiência através do experimento, 

mensurar o imensurável, capturar o que não se substancializa como fenômeno. A tentativa 

em conhecer o bem pela ciência, de fazer dele a experiência em um único sujeito, instaura a 

experiência científica como uma via certa, um méthodos, ou seja, um caminho para o 

conhecimento.  

Esse se torna para nós, que pesquisamos, um ponto nevrálgico para localização do que 

consideramos ser ciência e quais os rumos que nossos temas de pesquisa tomam na medida 

em que fazer experiência de alguma coisa significa subtrair-lhe a sua novidade, neutralizar 

o seu poder de choque destituído da possibilidade da fantasia, da imaginação, o 

conhecimento afirmado pela ciência torna-se presumido, os fenômenos são conhecidos a 

partir de sua relação direta com realidade objetiva. Mas, se na modernidade, através da 

ciência, conhecemos a morte da experiência, qual experiência Agamben está nos 

anunciando? 

Será em Kant que o autor nos dará pistas por onde formula seu conceito de experiência. 

Kant faz surgir o velho sujeito da experiência que volta a apresentar-se autonomamente 

como eu empírico, defende a não substancialização ou psicologização do sujeito 

transcendental. Como condição de todo conhecimento está o eu penso, a consciência 

transcendental, e esta unidade sintética e originária da consciência, não conhece 

integralmente o objeto como uma realidade substancial, pois em Kant o sujeito 

transcendental só pode ser conhecido por pensamento e a experiência necessita da unidade 

sintética da consciência (autoconsciência). 

Imbuído da reflexão kantiana Agamben (2004) segue perguntando sobre a existência 

de uma a infância da experiência e sua relação com a linguagem. Para o autor não é 
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possível buscar uma infância independentemente da linguagem, para ele não existem fatos 

psíquicos que ocorram fora da linguagem, pois a consciência nada mais é do que o sujeito 

da linguagem. Mas, onde ficaria a experiência em Agamben? Seria esta uma zona 

interstícia entre o silêncio e linguagem? 

Nessa direção arrisco dizer que o que é anterior ao sujeito, o que está antes da 

linguagem, não pode ser conhecido pela ciência. Encontra-se aí, a possibilidade de uma 

infância, uma experiência muda, silenciada, o inefável, o mystérion. Para Agamben (2004) 

a quête (busca), é o reconhecimento de que a ausência de via (a aporia) é a única 

experiência possível e o único refúgio da experiência: “Novo é aquilo de que não se pode 

fazer experiência porque jaz no fundo do desconhecido (…)” (AGAMBEN, 2004, p. 52). 

Esta reflexão, proposta por Agamben em torno da experiência, ajuda-nos a 

problematizar como os diferentes discursos sobre a infância contemporânea vêm 

produzindo práticas institucionais e não institucionais pautadas numa experiência sobre a 

infância e não através da sua alteridade. Com isso cabe a pergunta: a cientificização (norma 

sobre esta etapa da vida e os diferentes saberes que lhes são conferidos nos colocam afinal, 

mais próximos ou mais distantes das crianças e das suas temporalidades? 

 
 
Os contextos não-institucionais: que acervo metodológico dispomos para 

olhar mais de perto a infância? 
 

Nos últimos tempos, venho tecendo esforços para aprimorar meu olhar em torno dos 

elementos que compõem as práticas em pesquisa, principalmente, em contextos não-

institucionais. Essas experiências em pesquisa com crianças em contextos não-institucionais 

ajudam-me compreender a importância de conhecermos os contextos onde as crianças 

vivem, organizam, movimentam suas vidas, para então, falarmos com elas e sobre elas em 

nossos textos.  

Em se tratando de pesquisa no cenário brasileiro, vale aqui retomar o lugar das 

metodologias em pesquisa qualitativa, com destaque especial às contribuições dos estudos 

pós-críticos e as reflexões que nos oportunizaram nos últimos tempos. Gastaldo (2012) 

afirma que os estudos pós-críticos politizou a produção de conhecimento e questionou o 

que tradicionalmente foi concebido como produção do saber científico.  

Sobre esse plano de referência, alguns elementos são, para meu percurso em pesquisa 

com crianças, essenciais tais como: i) compreender que reside sempre um dado de 

subjetividade humana nos processos de pesquisa e com isso, compreender que estamos 

diante de um olhar que se inscreve sempre circunstanciado por muitos outros discursos, 

tanto aqueles que configuram os nossos sujeitos de pesquisa como a nós mesmos 

pesquisadores; ii) entender-se enquanto um sujeito e com os nossos sujeitos em contextos 

micropolíticos e com isso, traçar um olhar que percorra os modos próprios de uma dada 

cultura, dos seus lugares, que dizem dos modos existência que se tece em relação. 

Na antropologia esses elementos estão presentes no exercício etnográfico em pesquisa. 

A etnografia para os antropólogos constitui-se como um campo epistemológico que 
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interroga os conceitos mais clássicos para compreender as culturas em seus traçados de 

origem e permanência.  

A opção por investigar as crianças em espaços não-institucionais, seus estilos de vida, 

suas formas de organização, suas temporalidades, levou-me a eleger a etnografia como uma 

episteme que localiza e potencializa meu contínuo aprimoramento como pesquisadora. A 

escolha por uma abordagem etnográfica situa-me em um campo de preocupações que 

desafiam desde o ponto de partida um conhecimento ainda inabitado. É sempre um novo 

olhar que se abre, uma outra criança que conheço, um outro conceito que descubro nesse 

processo que desafia o modo de como se olha, como se aproxima, como se chega, como 

estar lá. Foi aprendendo a fazer e a pensar a etnografia que fui elaborando alguns 

elementos importantes para pesquisa que venho desenvolvendo com crianças. Aqui destaco 

três recortes importantes nesse processo. 

 
O olhar de perto e de dentro 
 

Magnani (2002) destaca que a experiência do trabalho etnográfico tem efeitos no/a 

pesquisador/a, que é afetado/a e transformado/a por essas relações e que ambos, tanto o/a 

pesquisador/a como o nativo, participam de um mesmo plano de comunhão, apesar das 

diferenças culturais. O autor falará sobre olhar de perto e de dentro e esse exercício destaco 

como um dos primeiros nos processos de pesquisa. O olhar de perto e de dentro vai 

encontrando-se com as nuances que compõe o lugar, as relações, os modos de em que 

nossos sujeitos dispõem da vida. Observar o sol, a chuva, as janelas, a composição das 

cores, das músicas, texturas, enfim, oferecem-nos esse primeiro contorno: que modos de 

existência compõem a vida dessas crianças? 

 
O estar-com: compor um olhar sensível que escuta os sons, as vozes 
 

As formas de aproximação que temos exercitado em pesquisa com crianças 

apresentam-nos como desafio pensar o que significa estar com as crianças. Creio que a 

perspectiva de um trabalho etnográfico coloca-nos nesse campo de preocupações, que diz 

respeito a como se aproximar, como chegar, como estar-lá e se, necessitamos constituir 

essas possibilidades de relação é preciso colocar em evidência nossas intenções, nosso 

modo de entender os processos de pesquisa e os cuidados necessários para que essa relação 

possa se orientar pela reciprocidade. A experiência de estar com, pressupõe abandonarmos 

algumas roupas para então, conhecermos e ampliarmos a compreensão a cerca das crianças, 

das suas vozes, dos seus espaços, das suas temporalidades. 

 
Assumir a escrita como elemento político na pesquisa 
 

 ão é f cil tomar a palavra, especialmente quando falamos do outro.   palavra, nessa 

dimensão, parece ganhar mais facilmente uma feição violenta, porque pode ser mais 

fluentemente esvaziada de sentido, pode não ter sentido algum para o outro.  hego a pensar 
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que,  s vezes, a palavra se mostra desnecess ria, pois ela ocupa tudo, ocupa o outro por 

inteiro, ocupa a inteireza do lugar.  ode até sufocar ao tentar ocupar o que não deva ser 

habitado, por isso utilizar-se da palavra para dizer do outro é sempre algo que me indica a 

necessidade de pensar por onde e de que jeito devo me arriscar a dizer. Ciente disso prefiro 

seguir uma orientação metodológica que me permita falar a partir da experiência de sujeito 

que sou em processos de pesquisa com crianças. Buscar esse movimento etnogr fico nos 

faz escolher um jeito próprio de narrar o campo, sentindo a sua atmosfera, os seus cheiros, 

os diferentes gostos, o estar-com. Um trabalho etnogr fico pressup e ingressar em uma 

escrita onde a palavra é sempre dimensionada pela experiência do que fazemos, daquilo que 

nos afetou, a experiência daquilo que nos passa, como afirma Larrosa (2006), isso que me 

passa tem a ver com aquilo que passa em mim e não   minha frente, mas o que me 

atravessa. Eis aí a necessária busca pela alteridade. 

 
 
Arremate: temporalidades que marcam, subjetivam e alteram percursos em 

pesquisa 
 

A infância é a condição de ser afetado que nos acompanha a vida toda. O dito 

pelo não dito, a falta de palavra, a ausência de voz (in-fans), nos afetos. É aquela 

singularidade silenciada que não pode ser assimilada pelo sistema. Uma 

condição de estar afetado que não pode nomear ou reconhecer essa afeição. 

(KOHAN, 2005, p. 239) 

 

Entender a infância na concepção deste autor implica em não encaixar o conceito 

infância em uma matriz disciplinar, mas exercitar-se por um pensar não homogêneo. Pensar 

uma temporalidade da infância para além do tempo cronológico, para além de uma fase do 

desenvolvimento, pensar a infância como experiência.  

Kohan (2010) destaca os diferentes tempos para pensar a temporalidade do devir 

criança traz o tempo kairós, como o da medida, da proporção; tempo khrónos tempo 

sucessivo; e ainda, o tempo aión que designa uma temporalidade não numerável nem 

sucessiva, mas intensiva. O tempo aión é o tempo da experiência e do acontecimento, do 

devir.  
 

O devir-criança é (...) um situar-se intensivo no mundo; um sair sempre do “seu” 

lugar e situar-se em outros lugares, desconhecidos, inusitados, inesperados; é 

algo sem passado, presente ou futuro; algo sem temporalidade cronológica, mas 

com geografia, com intensidade e direção próprias. Um devir é algo “sempre 

contemporâneo”. (KOHAN, 2004, p. 54) 

 

Dessa forma, podemos afirmar que o tempo da infância é um tempo aión, tempo este 

de potência, intensidade, sem cronologia, é o tempo do instante. “O tempo para a criança é 

puro instante, o instante infinito da intensidade, da ocasião da oportunidade, é o tempo 
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constituído pela simultaneidade, pela experiência da des-memória e da invenção”. (LIMA e 

FÉLIX, 2011, p. 2) 

Foi a partir das pesquisas que venho realizando nos últimos tempos e em especial, a 

pesquisa sobre as crianças e suas culturas em uma comunidade na região da Grande 

Florianópolis
5
, que me encontro realizando um esforço para compreender esses cenários de 

circulação das crianças na comunidade e mais especificamente, nas ruas. Vale aqui destacar 

o trabalho de Della Flora (2013) onde pela oportunidade de orientação da pesquisa pude 

atualizar meu olhar sobre as diferentes territorialidades da infância nas ruas. 

Della Flora (2013) em sua pesquisa apresenta-nos as ruas da comunidade como um 

espaço de brincar das crianças, ao mesmo tempo em que pelo olhar dos adultos é 

significada como um lugar de perigo. Segunda a autora, percebe-se que hoje a rua aparece 

como um lugar de intenso movimento, um lugar perigoso, seja pelas violências que muito 

presenciamos, seja pela individualização da sociedade e pela invisibilidade que acarreta 

cada sujeito que vive na rua.  

Em seu livro A casa e a Rua, DaMatta (1991), destaca que o tempo e o espaço são 

invenções sociais, e que cada espaço tem uma distinção, uma função diferente do outro, ou 

seja, o espaço da casa é diferente do espaço da rua, e que a opinião e o comportamento das 

pessoas mudam dependendo do lugar em que essas pessoas estão. Em nossa sociedade 

moderna a casa é como um abrigo, onde os iguais, a família vive em (suposta) harmonia e a 

temporalidade da infância é principalmente, marcada pelos adultos. Já o espaço da rua é o 

lugar do público, de circularidade, de movimento. 
 

[...] Em todo o caso, se a casa distingue esse espaço de calma, repouso, 

recuperação e hospitalidade, enfim, de tudo aquilo que se soma e define a nossa 

ideia de “amor”, “carinho” e “calor humano”, a rua é um espaço definido 

precisamente ao inverso. Terra que pertence ao “governo” ou ao “povo” e que 

está sempre repleta de fluidez e movimento. A rua é um lugar perigoso. 

(DAMATTA, 1991, p. 63) 

 

Por outro lado, podemos como nos diz João do Rio (2008) pensar que a rua é mais do 

que isso, a rua é um fator da vida das cidades, a rua tem alma! (RIO, 2008, p. 01) 
 

Eu amo a rua. Esse sentimento de natureza toda íntima não vos seria revelado 

por mim se não julgasse, e razões não tivesse para julgar, que este amor assim 

absoluto e assim exagerado é partilhado por todos vós. Nós somos irmãos, nós 

nos sentimos parecidos e iguais; nas cidades, nas aldeias, nos povoados, não 

porque soframos, com a dor e os desprazeres, a lei e a polícia, mas porque nos 

une, nivela e agremia o amor da rua. É este mesmo o sentimento imperturbável e 

indissolúvel, o único que, como a própria vida, resiste às idades e às épocas. 

Tudo se transforma, tudo varia — o amor, o ódio, o egoísmo. Hoje é mais 

amargo o riso, mais dolorosa a ironia, Os séculos passam, deslizam, levando as 

coisas fúteis e os acontecimentos notáveis. Só persiste e fica, legado das 

gerações cada vez maior, o amor da rua. (RIO, 2008, p. 01) 
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O espaço da rua na comunidade em que estamos realizando a pesquisa é bastante 

habitado pelas pessoas, as casas são pequenas e próximas às ruas, percebe-se muito 

movimento no encontro entre as pessoas, nas conversas entre vizinhos pelas janelas ou 

sentados nas calçadas, nos varais que secam as roupas ao sol, nas músicas que tocam, nas 

pipas junto aos postes, enfim, inúmeras formas de convívio que nos mostram que a rua não 

é mero local de passagem. 

Importante destacar que nessa organicidade com a rua, percebemos que os moradores 

estão ligados como define Fonseca (2005) por “redes de ajuda mútua” Dessa forma é 

possível perceber que muitas famílias na comunidade, criam redes de convívio que instala 

formas próprias de cuidado, principalmente com as crianças. Portanto, o que podemos 

observar através de um olhar que se dispõe a estar-lá e com as crianças é que suas culturas 

imprimem as marcas sociais do tempo em que vivem, das redes sociais que dispõe, 

sobretudo, dos traços que contornam sua existência. 

Por fim, os processos de investigação com crianças, nesse recorte etnográfico, veem 

me fazendo empreender esforços para compreender que toda tentativa de fixar a infância 

em uma única designação constitui-se num exercício de encerrar, de sobrepor um valor, 

uma norma, uma posição-de-sujeito (FOUCAULT, 2004) que institui territórios e, 

pretensiosamente, designa a si toda a palavra, aprisionando-a e aprisionando-se a ela. 

Perceber que essa palavra eclode em múltiplos sentidos, nos põe como tarefa pensar nessa 

experiência que pode desdobrar-se num enigma seguido por infinitos deslizamentos 

conceituais. Ou seja, a possibilidade que temos de escavar as diferentes infâncias desse 

nosso tempo, de muitas comunidades, países, continentes, faz-se por um olhar que almeja 

alterizar-se, um olhar que reivindica sempre a novidade, um olhar que permanentemente se 

pergunta: a quem mesmo a infância educa? 
 

 

Notas 

 
1 Atualmente atuo como pesquisadora junto ao Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre as Violências (NUVIC/Grupo de 

Pesquisa CNPq) e na Pós-Graduação em Educação no Centro de Educação da Universidade de Santa Catarina onde sou 

professora da área Educação Infantil no curso de Pedagogia. 
2 Em pesquisa realizada entre os anos de 1995-1997 mostro como este cen rio de uma ‘nova política’ passa a afetar as 

mais diferentes instituições a partir da década de 90 e como a infância, especialmente a infância pobre, vai tornando-se 

o centro de uma proposta de controle-educativo em nosso país. (LIMA, 1997) 
3 Assistimos ainda na década de 90, paralelamente a implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente, crimes 

bárbaros sendo praticados contra a infância, chacinas de meninos e meninas que vivem nas ruas, as rebeliões nas 

instituições de internação ainda conhecidas por FEBENs, assassinatos, tráfico de drogas, organizações criminosas sendo 

gestadas também por crianças, o número exacerbado de crianças fora da escola, o fenômeno do fracasso escolar, isso 

que chamam indisciplina na escola, enfim, inúmeros são os acontecimentos que nos apontam que reside aí, nesta 

relação implicada de governo da infância, corpos que resistem por um outro pulsar à vida. 
4 O poder pastoral há séculos esteve associado à instituição religiosa, como forma de poder de sacrifício pela vida e pela 

salvação, como forma de poder que explora as almas, cuida não só da comunidade como rebanho, mas de cada 

indivíduo. A ideia salvacionista e missioneira do pastor, assim como a prática de condução do rebanho, traz enquanto 

tecnologia de poder instrumentos que, adaptados ao Estado Moderno, passam a operar como modos de regulação da 
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vida dos indivíduos. Essa forma de poder, segundo Foucault, alarga-se para todo o corpo social, passa a direcionar sua 

força aos objetivos mundanos, encontrando apoio numa série de instituições sociais. (FOUCAULT, 1995) 
5 Destaco a pesquisa “Infância Experiência: registros fotoetnogr ficos das crianças e suas culturas na comunidade  hico 

Mendes”, projeto de pesquisa cadastrado ME / ED. 
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