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Eu não queria ter de entrar nesta ordem arriscada do discurso. 
(FOUCAULT) 

 

Assim como Foucault, nos colocamos nessa ordem arriscada dos 
discursos sobre a educação de crianças para desvendar os mecanismos de 
funcionamento dessa rede discursiva que procura definir o que é ser “criança” e o 
que é “infância”. Fomos em busca dos ditos e não ditos que emergiram da análise 
dos textos dos trabalhos apresentados no GT “Educação da criança 0 a 6 anos” da 
Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação – ANPED – no 
período de 2000 a 2004, e avistamos uma silenciosa disputa teórica. 
  

NNIICCIIAANNDDOO  AA  CCAAÇÇAA  
 

Para trilhar os caminhos que nos levariam a possíveis “respostas” 
para as questões levantadas, nos apropriamos de alguns conceitos de Roger 
Chartier e Mikhail Bakhtin e dialogamos com algumas vozes que discursam sobre as 
crianças, as infâncias, a educação, as culturas e as identidades. Foi  a partir do 
nosso encontro com esse emaranhado de vozes com as quais interagimos, que 
esse trabalho se desenvolveu e se materializou nas páginas que se seguem. 

Durante todo o percurso de planejamento, elaboração e execução 
deste estudo, procuramos, assim como Fischer (2005, p.134), aprimorar a nossa 
“capacidade inventiva e criativa, de modo a poder falar daquilo que se murmura nos 
espaços vazios, daquilo que é sugerido, daquilo que, enfim, escapa ao instituído, 
que escapa às nossas previsões, hipóteses, a esquemas previamente traçados”. É 
nesse sentido que se configuram os oito capítulos da pesquisa de mestrado1 que 
deu origem a este texto. 

Foi assim que se edificou esta “arquitetura discursiva”. Numa 
tentativa de ultrapassar a simples busca de respostas certas e seguras, situamo-nos 
no “olho do furacão” e tentamos levantar questões que promovam novas 
compreensões e permitam que, além de produzir compreensões sobre determinados 
conceitos e narrativas, também proclamar e instituir práticas sociais. 

São os mecanismos de construção e divulgação desses conceitos 
que pretendemos desvelar. Para isso, dispusemo-nos a percorrer as narrativas que 
os textos apresentados no GT7 da ANPED apresentam, na tentativa de uma 
                                                 
1 Esta pesquisa de mestrado, intitulada: A criança e sua infância: combates nos saberes em 
educação, foi defendida em dez./2006 no Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade 
de Ciências e Tecnologia da UNESP, sob a orientação da Profa. Dra. Maria de Fátima Salum Moreira 
, contou com financiamento da CAPES e está disponível no site: www.prudente.unesp.br/ppge  
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consolidação da Educação Infantil como uma área reconhecida acadêmica e 
cientificamente. Trata-se, pois, de  

 
[...] verdades da pedagogia moderna que, num processo de naturalização, 
chegam até nós quase intocadas, como se fossem verdades 
transcendentais, foram assim, inteiramente construídas, engendradas no 
interior da cultura e não decorrem de uma suposta natureza humana ou de 
uma suposta natureza do social. Elas resultam, isto sim, de minuciosas 
tramas de saberes e poderes e são, portanto, contingentes, radicalmente 
históricos (COSTA, 2005, p.204). 

 
Propor tais questionamentos implica afirmar a impossibilidade de 

encontrar respostas definitivas, fixas e perfeitas. Trata-se apenas de um esforço 
para traçar os caminhos que tais conceitos estão percorrendo, nos discursos sobre a 
educação de crianças. 

Trata-se, na verdade, de examinar como a criança é identificada e 
concebida pelos teóricos acadêmicos da área da educação, tomando a ANPED 
como o lugar onde “os diferentes discursos que constituem o interdiscurso social, 
que caracterizam as diferentes fontes da heterogeneidade da linguagem, 
movimentam-se de forma a disputar os lugares institucionalizados”2 (BRAIT, 2001, 
p.89).  

Mesmo pretendendo “escapar das amarras das grandes 
metanarrativas e de realizar uma pesquisa sem ter que ‘aplicar’, ‘traduzir’, 
‘interpretar’ uma teoria” (COSTA, 2005, p.86), o nosso compromisso é proceder às 
análises olhando para os textos com as seguintes indagações, que são inspiradas 
nos estudos de Bakhtin: quais são os seus conteúdos temáticos, isto é, quais são os 
centros organizadores dos enunciados? Em que pontos eles se cruzam e 
interpenetram?3 Seguindo estas, outras questões foram formuladas: que formas de 
classificação e delimitação de conceitos e de propostas explicativas são indicadas, o 
que é aceito e destacado? Quais são as bases dos procedimentos de diferenciação 
presentes na organização dos discursos, utilizados para opor aquilo que é negado e 
excluído das análises? Quais são os sentidos e simbolismos que estão sendo 
construídos para se estabelecer os significados de “culturas infantis” e determinar o 
que seja “identidade infantil”, assim como o estatuto e posição social de crianças? 

A leitura dos trabalhos acadêmicos/ científicos apresentados na 
ANPED permite entender como esses conceitos estão sendo apropriados/utilizados 
pelos pesquisadores brasileiros. São discursos que se servem e empregam outros 
discursos, nesse jogo de linguagem que são “práticas de significação”, na medida 
em que atribuem sentido ao mundo e, ao fazê-lo, criam, instituem, inventam” 
(COSTA, 2000b, p.34, apud COSTA, 2005, p.91). 

É nesse sentido que procuramos, ao longo desta investigação, 
interpretar os sentidos e significados trazidos por esses artefatos culturais, numa 
                                                 
2 Assim como Bakhtin, pretendemos analisar “qual é a natureza deste sujeito no olhar de outrem, que 
ele convoca em sua teoria” (DAHLET, 1997, p.61). 
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tentativa de entender como os discursos se movimentam, a fim de produzir e/ou 
reproduzir os conceitos de criança e  infância. 

  
NNTTRREE  OOSS  DDIITTOOSS  EE  NNÃÃOO  DDIITTOOSS 
 

“Os discursos em confronto nessas lutas legitimam ou desautorizam 
práticas” (CARVALHO,2002,p.375) 

 
Para esta análise, selecionamos alguns trabalhos que mais 

densamente discutiram os temas “infância” e “criança” e retiramos deles algumas 
proposições que apontam deslocamentos, continuidades ou descontinuidades, nas 
concepções e teorizações formuladas.  

Diante do conjunto de 106 trabalhos, expostos em diversas 
modalidades,4 selecionamos 19 textos de trabalhos apresentados nas formas de 
pôster e oral, que traziam em seus títulos problemáticas voltadas diretamente para a 
“infância”/“criança”/“culturas infantis”/“identidades infantis”. Também escolhemos 
dois textos de trabalhos encomendados e um texto de minicurso5. 

Tal seleção foi realizada com base6 na constatação de que os 
trabalhos sobre as práticas sociais relacionados à vida das crianças são estudados 
segundo dois principais enfoques: as práticas dos adultos direcionadas às crianças e 
as próprias práticas das crianças7. 

No âmbito de todos os trabalhos do ano 2000, há vários enunciados8 
sobre o que as crianças precisam ou como deve ser vista a infância; trata-se de uma 
pequena amostra da transformação dos conceitos de criança/infância que está 
lentamente acontecendo na pesquisa brasileira. De modo geral, tais trabalhos 
indicam para a necessidade de mudança de uma visão romântica, adultocêntrica e 
essencialista de criança como um ser em desenvolvimento, passivo, incompleto e 
desprotegido, para uma criança plural, ativa, cidadã, completa em suas 
singularidades, um sujeito histórico e social.  

No ano de 2001, essa transformação na direção dos interesses de 
pesquisa e nas análises já se torna mais visível. Ocorrem, por parte dos autores, 
novas disposições na forma de conceber a criança, a qual vai tomando o lugar de 
sujeito das pesquisas, do “outro”, de protagonista social e sujeito de direito, pequeno 
cidadão. Notabiliza-se a preocupação com suas necessidades, não somente 
psicológicas, mas também sociais, seus lugares, seus tempos, sua liberdade, suas 

                                                 
4 Enfatizo que alguns textos de minicursos e sessões especiais não foram disponibilizados na 
homepage da ANPED. 
5 Não incluí aqui mais textos de minicursos, seja porque não estavam divulgados, seja porque 
apresentavam apenas um resumo. 
6 Conforme lembrou o Prof. Dr. Manuel J. Sarmento, no exame de qualificação. 
7 Ver relação dos trabalhos selecionados para análise nas referências bibliográficas. 
8 O trabalho de Kishimoto (2000), Salas de aulas nas escolas infantis e o uso de brinquedos e 
materiais pedagógicos, também discute centralmente as transformações que vêm ocorrendo no 
conceito de infância,mas não foi selecionado para esta análise, por não abordar uma problemática 
voltada para as próprias práticas sociais das crianças.  
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expressões, suas vontades, suas vozes. A escola e os profissionais passam a ser 
alertados quanto à forma de tratar a criança, de respeitar seu universo, suas 
singularidades. Os autores remetem mais à necessidade de se fazer referência ao 
que é a infância/criança. 

No quadro de trabalhos apresentados no ano de 2000, é possível 
perceber que alguns autores, com seus temas e abordagens, se repetem, de 
maneira que algumas idéias sobre infância também persistem. São reafirmados 
alguns enunciados sobre a singularidade da infância e da criança; a sua condição de 
sujeitos históricos e sociais; e a crítica de visões psicológicas e adultocêntricas. 
Intensificam-se as ênfases nas múltiplas crianças e infâncias. 

No ano de 2003, afirma-se, cada vez mais, a idéia de criança como 
ator social, realimentando-se o interesse sobre sua realidade, seus pensamentos, 
suas vontades.  Parece que há uma repetitividade dos discursos, a fim de 
desconstruir algumas idéias de criança e infância que, até então, permeavam as 
pesquisas educacionais.  

Desse modo, no ano de 2004, os “combates” teóricos continuam, 
com destaque para os trabalhos que realçam a idéia de infância como categoria 
social e historicamente construída e a de criança como sujeito, reproduzindo-se, 
com mais intensidade, a ênfase para as vozes das crianças e a chamada de atenção 
para as suas particularidades.  

Em síntese, pode-se constatar que os conceitos de criança e infância 
tornaram-se um dos temas mais problematizados nas pesquisas. Ao longo dos anos, 
foi possível perceber que, aos poucos, os autores procuraram explicitar, além do seu 
objeto de pesquisa que direta ou indiretamente9 envolvia a criança e a infância, com 
que crianças estavam trabalhando e de que infância estavam falando. Foi 
repetidamente afirmado que as crianças são atores sociais e que a infância é uma 
construção histórica.  

A partir dos enunciados, extraídos dos trabalhos apresentados no GT 
7, no período de 2000 a 2004, e que selecionamos para esta etapa da pesquisa, foi 
possível obter algumas categorias sobre o conceito de criança10: Criança inventora – 
a capacidade da criança de estar sempre inventado as coisas, valorização da 
imaginação e criatividade infantil; Criança autônoma e consciente – a capacidade de 
as crianças tomarem suas próprias decisões, realizarem tarefas por iniciativa e conta 
própria e a criança vista como alguém que conhece a sua realidade e as coisas que 
a cercam, tem consciência dos seus atos; Criança inventada – a criança fabricada 
pelos discursos científicos e institucionais; Sujeito-criança/Criança ativa11 – as 

                                                 
9 Incluem-se aqui aqueles trabalhos cujo objeto de estudo era o professor, os espaços 
institucionais,as políticas públicas,os filmes infantis etc. 
10 Alguns desses conceitos já vêm sendo apresentados há muito tempo por estudos ligados às 
ciências humanas. 
11 Essa imagem de criança ativa já vem sendo propagada desde a escola nova, em que segundo 
Carvalho (2002) “ um sem número de imagens idealizadas de crianças salutarmente ativas e 
programaticamente livres têm a função de propor, como em um espelho, o perfil de professor que 
urge formar para que a escola ativa possa realizar-se”(p.374). 
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crianças vistas como atores sociais, sujeitos de direitos e consumidoras; Criança 
devir – a criança vista como um novo acontecimento.  

O que é notório, na grande maioria dos estudos da educação da 
criança, é a ênfase para a criança-aluno, a criança-aprendiz escolar. Embora 
existam várias definições para o que é “ser criança”, essas categorias ainda não são 
suficientes para explicar o que é ser criança, num país como o Brasil e num mundo 
globalizado e capitalista, como aquele em que vivemos. Nota-se que a criança é 
retratada apenas por aspectos positivos, são raros e inexpressíveis os enunciados 
sobre a criança excluída, a criança pobre, o menino ou a menina negra ou índia, a 
criança de rua, a criança viciada, a criança abandonada, a criança  trabalhadora, a 
criança doente, a criança hospitalizada, a criança deficiente12, a criança delinqüente, 
a criança nordestina, entre outras categorias que são formuladoras e definidoras 
daquelas crianças que são vítimas dos problemas sociais os quais afligem qualquer 
país “pobre”.  

Em primeira instância, o que foi possível concluir é que entre os “não 
ditos” das pesquisas que envolvem a criança, a infância e a sua educação, estão as 
crianças fora dos muros da escola, a criança que vive e atua em várias dimensões 
do mundo social, interagindo com outras crianças e com adultos. Parece que a 
“educação infantil” escapa a essas crianças ou parece que essas crianças escapam 
à “educação infantil”? O que se pode adiantar é que elas não são “faladas”, nem 
“falam”, são estudadas e não são “protegidas” pela pedagogia (embora se saiba o 
quão presentes estão em outros campos do conhecimento, principalmente na 
Psicologia, na Assistência Social e na Medicina). Reconheço que a Sociologia, 
especialmente o campo que foi denominado Sociologia da Infância, utilizando-se de 
instrumentos investigativos da Antropologia, não esteja restrita à discussão da 
“criança – aluno e aprendiz escolar”. Porém, ainda falta muito para se chegar às 
necessárias associações entre estudos que investigam a criança que está em 
instituições educativas e aqueles que se voltam para o estudo dessa mesma 
criança, em contextos não escolares.   

 Embora saiba que o objetivo do GT7 está em torno de discussões 
que envolvem a educação da criança de 0 a 6 anos, será que esse GT, assim como 
a Pedagogia, não está recortando o conceito de educação, direcionando-o apenas 
aos fenômenos ocorridos dentro dos muros das instituições escolares? E, com isso, 
olhando para seus sujeitos (as crianças) apenas na sua condição de aluno(a)? 

Às vezes, em função dos resultados de pesquisas, a própria condição 
de sujeito das crianças costuma ser fechada em explicações fixas, por mais que se 
afirme a sua diversidade, as suas múltiplas possibilidades de criação e o seu 
movimento contínuo, em termos de construção identitária.   
 
 
                                                 
12 Apesar de saber da existência do GT Educação Especial, procurei destacar a criança deficiente, 
porque ela também se insere na discussão do GT 7, por ser criança e por estar nas instituições de 
educação infantil. Todavia, reconheço que tais discussões não estão presentes, porque são 
destinadas ao GT específico. 
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AA  AARREENNAA  DDIISSCCUURRSSIIVVAA......OO  JJOOGGOO  DDAASS  PPAALLAAVVRRAASS 
 

Nesse GT, acontece uma divisão implícita entre os investigadores 
desse campo. A maior parte investiga as instituições de educação infantil e as 
crianças enquanto freqüentadoras desses espaços, ou seja, como alunos. A outra 
parte apresenta discussões voltadas para o conceito de infância e criança e para 
análises de produtos e práticas dirigidas para essa população. 

A partir dessa análise, pode-se afirmar que, atualmente, os discursos 
que envolvem a criança e a sua educação estão divididos entre aqueles que se 
baseiam fundamentalmente nos estudos da Sociologia da Infância; aqueles que 
estão fundamentados nos Estudos Culturais e aqueles que estão ligados a diversas 
teorias filosóficas. 

Com base na análise dos trabalhos apresentados no GT7, é possível 
destacar: 1)  os pesquisadores ligados ao NUPEIN13 (Núcleo de Pesquisa e Estudos 
em Educação da Pequena Infância), ligado à Sociologia da Infância, que é 
considerado um grupo de pesquisa reconhecido e consolidado, sendo o mais 
representativo em quantidade de trabalhos apresentados no grupo; 2) os trabalhos 
de Maria Isabel Edelweiss Bujes, como referência aos estudos que, a partir de um 
enfoque baseado no pós-estruturalismo e nas idéias de Foucault, aponta a infância 
como uma construção social, imbricada nas relações de poder, “governada” pelas 
instituições e produzidas pelos discursos; 3) os trabalhos de Walter Omar Kohan 
como referência aos estudos filosóficos que, mesmo fazendo uso das leituras 
foucaultianas, não se pautam, necessariamente, pelas modalidades de leituras pós-
estruturalistas do segundo grupo mencionado 

Julgamos mais apropriada essa separação, pois, no conjunto de 
todos os textos lidos e examinados, constatei que esses três grupos representariam 
a “batalha teórica” silenciosa que permeia as entrelinhas dos conhecimentos 
produzidos e divulgados nessa área14.  

Ao nos determos com mais atenção nesses três representantes dos 
trabalhos analisados, é possível afirmar que são diferentes formas de análise da 
criança e de sua educação que estão permeando as pesquisas nesse campo. Tem-
se a “visão pós-crítica” de Bujes, de uma infância inventada; a ótica filosófica de 
Kohan, de um “devir-criança”; e um grupo  de pesquisadores, mais numeroso, que 
busca a consolidação de um discurso que afirma o “sujeito-criança”, capaz, 
independente, criativo, cidadão e produtor de cultura. 

Diante dessas diversas visões, aparece também um conflito que 
certamente influenciará por muito tempo as pesquisas nessa área, que são as 
fronteiras existentes entre respeitar a singularidade da criança e “tratá-la como ator 

                                                 
13 Incluo aqui também aqueles trabalhos oriundos de outras instituições, especificamente da Região Sudeste, que 
defendem a idéia de uma Pedagogia da Educação Infantil cunhada por Eloísa A. C. Rocha, ex-coordenadora do 
NUPEIN. Há também o GEPEDISC – Grupo de Estudo e Pesquisa em Diferenciação Sócio-Cultural, que 
concentra alguns pesquisadores desse campo, como é o caso de Ana Lúcia Goulart de Faria.  
14 Acredito que esses três grupos teóricos dialogam com os mesmos autores, embora de pontos diferentes. 
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social e produtora de cultura, competente e responsável pelos seus atos e as 
implicações deste fato na própria forma de organização do trabalho do professor. 
Isso implica redimensionar o sentido das práticas pedagógicas, das relações 
interpessoais entre professores e alunos, o que inclui rediscutir o sentido hierárquico 
em que se baseia a “autoridade” do professor, em muitas discussões educacionais. 

Esse é um indício da transformação que está ocorrendo nesse 
campo de conhecimento. Abrem-se espaços para novas teorias e novas questões, 
mas continua o impasse entre teoria e prática pedagógica. Até onde essas novas 
influências, principalmente dos estudos da Sociologia da Infância, vão provocar ou 
indicar propostas para a prática docente nas salas de aula da educação infantil?  

Diante dos enunciados expostos, pode–se inferir que, no conjunto de 
trabalhos selecionados para análise, as questões que envolvem a educação infantil 
estão sendo problematizadas e discutidas a partir de seu desenvolvimento no âmbito 
das instituições: creches e pré-escolas. Não houve nenhum texto, dentre os 
escolhidos, que se propusesse  discutir a educação da criança fora dessas 
instituições, embora alguns estudos tenham apontado outros lugares de vivência da 
infância, como é o caso das pesquisas de Coutinho (2002) e Barbosa (2003). No 
que se refere à educação infantil institucionalizada, são muitas as críticas, propostas 
e reflexões. Nos textos de Bujes, essa crítica é formal e insistentemente relacionada 
ao seu modo de pensar a  educação infantil como um mecanismo de controle e 
governamento dos sujeitos infantis.  

Registre-se, ainda, que o debate sobre a educação infantil, nesses 
textos, se desloca do centro das análises, embora, como já afirmei anteriormente, as 
instituições de ensino continuem sendo o espaço privilegiado para discutir, pensar e 
lutar pela educação na infância. O que parece ter mudado é que a ênfase maior está 
agora voltada para descobrir quem é essa criança, no que consiste essa infância, o 
que essas crianças fazem nesses ambientes, o que deve ser criticado no uso 
desses espaços. Há um redirecionamento de foco nesses estudos em função do que 
acontecia nos problemas abordados nos anos de 1998 a 200015, nesse GT. No 
período, o destaque era dado às questões ligadas à institucionalização da educação 
infantil, suas legislações e a relação entre cuidar e educar.  

O interesse dos trabalhos do GT7 está mais direcionado para as 
crianças dentro das instituições, com as “culturas infantis” e “identidades infantis” 
produzidas nesses espaços. 

Quanto aos lugares e modos restritos em que se observam e 
analisam as crianças, assim como às formas e categorias fixas que são utilizadas 
para estudá-las, destaco o que afirma Delgado (2004, p.4): 

 
Nos acostumamos a pensar nas crianças enquanto alunas e alunos, 
geralmente em escolas ou espaços educativos formais, ou ainda nas 
crianças dentro de creches e pré-escolas. Nos acostumamos a pensar em 
educação como algo institucionalizado e vivido em espaços escolares. Na 
verdade temos pesquisado e produzido muito pouco sobre outros espaços 

                                                 
15 Esses são dados obtidos na minha pesquisa de Iniciação Científica. Ver Santos (2003). 
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educativos como a televisão, os jogos de vídeo-game, as salas da internet, 
os movimentos sociais, as ruas, as vilas e favelas com seus espaços 
informais e clandestinos de educação, as academias, os shoppings, as 
escolas de samba e danceterias. Enfim, pouco nos interessamos pelas 
crianças e suas culturas interagindo em espaços que nós adultos ainda 
desconhecemos, ou pelos quais temos passado sem refletir de forma mais 
prolongada. 
 

Apesar de concordar com essa preocupação de Delgado com as 
outras crianças e os outros espaços, ressaltamos novamente o uso político e 
“pedagógico” que pode ser realizado a partir desse olhar inquiridor. Daí surgem as 
inquietações sobre as conexões possíveis entre saber e poder e da direção política 
que tomarão esses saberes sobre as crianças, que podem ser usados para limitar, 
controlar, manipular e governar essas condutas “ocultas”e seus espaços secretos. 

É importante ressaltar que nesse processo de leitura, existem 
algumas “identificações explícitas, que designam e classificam os textos, criando em 
relação a eles expectativas de leitura, antecipações de compreensão” (CHARTIER, 
1990, p.132).  O texto está “situado relativamente a outros textos, onde se investem 
conceitos e obsessões dos seus produtores e se estabelecem as regras de escrita 
próprias do gênero de onde emana”, “nenhum texto [...] mantém uma relação 
transparente com a realidade que apreende” (id., p.63). Trata-se de um “sistema 
construído consoante categorias, esquemas de percepção e de apreciação, regras 
de funcionamento, que remetem para as suas próprias condições de produção” 
(CHARTIER, 1990, p.63).  

Como resultado desse trabalho, chega-se à conclusão de que há 
uma hegemonia temática e geográfica nos trabalhos apresentados no GT7 da 
ANPED, no período de 2000 a 2004, em que a maioria dos autores é de instituições 
das regiões sul e sudeste do Brasil, o que me leva a pensar que só é considerado o 
que se estuda e pesquisa desse lado de cá do país. E o conjunto de textos segue 
numa mesma linha temática, que abrange temas relacionados, especialmente, à 
instituição escolar; embora haja mudanças quanto aos temas abordados ao longo do 
período, há uma coerência interna dos trabalhos expostos anualmente. É importante 
salientar, também, as reorientações na direção teórica e suas prováveis implicações 
sobre os conceitos de criança e infância, assim como na ênfase que passa a ser 
dada aos estudos e discussões sobre “culturas infantis” e “culturas da infância”. 

De um viés baseado na Psicologia, com seus estudos sobre o 
desenvolvimento, transita-se para as perspectivas históricas, sociais e culturais, 
sobretudo para a consolidação dos estudos da Sociologia da Infância, com sua 
ênfase na Antropologia e a emergência dos Estudos Culturais. Também é 
importante salientar o quanto a abordagem social tem estado cada vez mais 
presente e realçada, nas próprias pesquisas da Psicologia.  
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