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RESUMO: O artigo analisa os conceitos criança e infância e as liga à filosofia da 
educação. Autores pensaram essa temática, como: Platão, Erasmo e Hegel. 
Atualmente, Larrosa aponta a loucura humana de tentar classificá-la; e Agamben, 
destaca a infância como condição do homem. O trabalho explicita o universo infantil 
esmagado, onde o educador é responsável pelo desenvolvimento da criança. Assim, a 
pesquisa procura verificar textos didáticos que os professores aplicam e que oprimem o 
desenvolvimento de um aluno crítico dentro das instituições educativas. Consideramos 
que, as saídas devam ser pensadas em função da necessidade local, mas que atenda 
o global, e que não prevaleça à intencionalidade de uma ideologia dominadora de uma 
sociedade capitalista. Este trabalho, ainda em desenvolvimento, traz resultados que 
permitem acompanhar a transformação na práxis de professores no âmbito da nossa 
prática pedagógica.    
 
Palavras chaves: Formação docente; ideologia dominadora; textos didáticos e infância.  
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
 

“Preciso mudar a minha infância, os jogos de amarelinha, os 
segredos que me contaram lá no fundo do quintal. 
Preciso guardar as minhas lembranças, as viagens que fiz, 
ciranda, cirandinha e o gosto de aventura que havia nas 
manhãs.  
Preciso guardar meus talismãs o anel que tu me deste, o 
amor que tu me tinhas e as histórias que eu vivi “ (Roseana 
Murray). 
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     Em nossa sociedade contemporânea a infância se torna precocemente adulta. A 
criança é hoje pensada como uma espécie de pré-adulto, à qual a ela se atribui 
obrigações desse mundo circulado por idéias, produção de serviços, propaganda, 
marketing, produção de bens e carregados, sobretudo, de ideologia que propaga a sua 
formação.   
     É nessa perspectiva acima que, a infância se torna esmagada, devido ao fato de que 
esta criança cheia de atribuições, não possui tempo suficiente para o ócio, onde se 
perdem as lembranças, porque não há tempo para brincar, criar, recriar a sua maneira 
de construir seu próprio pensamento, isto é, são pequenos seres que vão produzindo 
em função de outros e não na construção de si mesmos. Desta maneira, acabam sendo 
violadas, impedidas de construírem seu processo de emancipação humana e de luta 
pelo seu espaço geográfico.  
     É neste contexto descrito, que diversos autores estão a pensar a infância, sobretudo 
como projeção para um futuro promissor; a criança de hoje deverá ser um bom adulto 
do amanhã, são frases constantes que a mídia, políticos e inúmeros pensadores 
explicitam, e que ainda está vinculada com o tempo linear. Portanto, um bom cidadão 
para nossa sociedade deverá ser conduzido por uma educação de qualidade, e esta se 
inicia na infância, no espaço escolar. Desta forma, a educação possui efeitos 
determinantes durante a formação, e tem sido alvo de diversos campos do 
conhecimento: da Filosofia, Pedagogia, Sociologia, Psicologia, História, que tentam 
entender a criança segundo um prisma e um conceito, seja ele social, histórico, 
pedagógico, filosófico, psicológico ou político, esquecendo-se de que esta separação 
compromete o desenvolvimento da criança num todo, pois a mesma deve ser vista 
sobre a questão cognitiva, afetiva e estabelecendo uma relação interpessoal, estética, 
ou seja, tendo em vista uma formação ampla e não reducionista, cristalizada. 
     Entendemos a importância da educação na infância, pois tivemos grandes 
contribuições que vislumbraram esse pensar sobre a criança, como: Piaget, Vygotsky, 
Wallon, autores que tentaram classificá-las por etapas de desenvolvimento. No entanto, 
“o problema desse saber sobre a infância é estipular um conceito1”, uma vez que ao 
tentar fazê-lo, não seriam enjaulá-la na teia2.  
     Outro aspecto relevante que vincula a imagem da infância com a da criança é a 
escola. Uma vez que esta incide a carecer de sentido na formação desse pequeno ser. 
Sendo assim, só resta o que Áriès chama de Enfant (1981, p.36) – que significa o não 
falante, ou seja, não pode falar pela falta dos dentes e por isso é constantemente 
repudiado quando tenta se expressar. Nesse sentido, há uma perda da sua própria 
linguagem na infância, pois, nota-se que há uma perversa e violenta relação entre 
                                                 
1 DANELON, Marcio. A filosofia com crianças e o enigma da infância: in: GALLO, Silvio, DANELON, Marcio, 
CORNELLI, Gabriele (orgs). Ensino de Filosofia: Teoria e prática: Ed. Unijui, 2004.    
2 NIETZSHE, Fridrich. O livro do filósofo. Lisboa: Editora Rés, s/d. p.90.  
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grupos sociais que acabam por excluir essas crianças das possibilidades de lutarem por 
emancipação e afirmação, o que impede a construção de seu desenvolvimento pessoal, 
social, histórico e cultural.  
     Pensar a formação da criança na Filosofia e na Pedagogia, nos leva a inúmeros 
resultados, de múltiplas determinações, pois ao nascer - já oprimidos, seus destinos 
estão praticamente demarcados no âmbito do sistema institucional3, isto é, são 
“sujeitos”, “esmagados e negados” na sua condição de criança, 4 infância.  
     Isso fica explicito em nossa prática, como educadores, então resgatamos o conceito 
de sujeito de Hinkelammert (1999). Para o autor é o princípio de inteligibilidade que 
permite desmascarar e criticar a condição que está sendo submetido o ser humano, 
pois, ao interpretar a atual condição de “esmagado” e “negado” na medida em que se 
sabe como está ocorrendo esse processo durante a inserção no âmbito social, ou seja, 
a escola, é um início para a compreensão do problema.  
     Desta maneira, fica nítido quando observamos o contexto escolar e fazemos a 
leitura crítica dos textos didático desconexo com a realidade, e que muitas vezes são 
utilizados pelos educadores em sala de aula, levando o aluno a ser apenas “vasilhas e 
recipientes”, a serem enchidos pelos educadores, representando uma concepção 
bancária de educação. (FREIRE, 1980, p.66). 
     Foi pensando nesta problemática que estabelecemos uma reflexão sobre a nossa 
própria prática, como educadores no cotidiano escolar e na literatura revisada, fez-se 
necessário ter um novo olhar, em relação à construção da criança e infância, assim 
pensá-la de forma diferenciada quando estamos apresentando diversos conteúdos, pois 
entendemos que isso tem levado a discrepância do verdadeiro conhecimento, e a 
opressão da criança, levando-a ao um grande vazio5.   
     Verificamos que os educadores acabam reproduzindo aquilo que lhes fora oferecido 
na sua formação, textos didáticos que não condiz com a sua realidade, possibilitando 
não o desenvolvimento de uma criança crítica, mas reprodutora da ideologia dominante.   

                                                 
3 Explicitando essa demarcação, há um forte exercício de controle, no qual a criança é impedida de usufruir o espaço 
de construção de conhecimento. Observamos fala da Professora, dizendo que: Não vou levá-los a biblioteca, vocês 
conversam muito. Aliás, nem sei quando vou levá-los, vocês estão de castigo” (Professora de 2º ano do ciclo I – 3ª 
Série).  
4 “A professora deu quatro lousas para nós copiarmos. Ela disse que era porque nós contamos para a diretora que ela 
ficava a aula toda conversando no celular” (Aluna, 2º ano do Ciclo II 4ª Série). 
5 A despeito disso, trouxemos este relato presenciado sobre o vazio na construção do conhecimento desta criança.A 
professora diz: “a minha aluna Maria veio pedir uma folha de atividade, ela nem sabe ler! Eu não dei não, ela não 
sabe fazer nada”. (Professora de 1º ano do ciclo I – 1ª Série). Se todos nós temos garantido por lei o direito a 
educação de qualidade, propagadas pelo discurso, observamos a discrepância deste direito constituído no relato da 
professora que nega a construção do conhecimento desta criança. 
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      Assim, envolvidos nesta pesquisa, consideramos aspectos que devam ser refletidos 
quando favorecemos um conteúdo que atenda a necessidade local sem esquecer do 
universo Global, pois ambos estão interligados na construção do conhecimento.  
      Portanto, passamos a fazer análise de inúmeros textos didáticos, pois chama-nos a 
atenção quanto ao aspecto da formação desses educadores, que conseqüentemente 
atinge a formação da criança, no que se diz respeito em relação às atividades, bem 
como as ideologias empregadas nas mesmas. Pensar essas relações favorecem 
respeitar o desenvolvimento da criança, proporcionando-a e considerando a construção 
efetiva da infância como um aspecto promissor, deixando de esmagá-la, ou melhor, 
negá-la a tal ponto de fazê-la dela, um ser Enfant, mudo, calado e sem voz.  
      
 
2. Criança e infância: perceptivas filosófica e pedagógica 

 
      
     Na perspectiva filosófica, encontramos alguns autores que demonstram seus 
pensamentos sobre criança e infância. Platão talvez seja o primeiro a pensar esses 
conceitos em A República. No livro II, da censura dos poemas Homéricos e Hesiódicos, 
há uma discussão sobre o conceito de justiça, que ocorre no livro I. Sócrates e seus 
interlocutores vislumbravam que não há como se ocupar e, sobretudo, preocupar com a 
“educação da infância”, caso a investigação pretenda estabelecer justiça na polis 
(cidade).Ou seja, a preocupação com a educação da infância não era prioridade nesse 
contexto. Posteriormente, Montaigne, em seus ensaios, especificamente no capitulo 
XXVI do livro I diz que, “certamente tornaremos a criança servil e tímida se não lhe 
dermos a oportunidade de fazer algo por si”6. Em Erasmo, a criança é vista como um 
animal destituído de racionalidade. Para Hegel, a razão não ajuda em nada a criança, o 
inculto. É somente uma possibilidade, embora não vazia, mas real e que se move em 
si”7.  
     Essa visão foi praticamente dominante em diversos autores que explicitaram o 
conceito criança e a infância como uma etapa cronológica da vida. Sob esse prisma, 
diversos campos do conhecimento elaboraram conceitos, teorias, regras, avaliações e 
estágios de desenvolvimento que tem por objetivo de conhecer, analisar e delimitar o 
universo infantil. Porém, esqueceram-se de inúmeros fatores, à guisa exemplo, o 
desenvolvimento das “potencialidades humanas” Hinkellammert (2000) e a infância, que 
foi reconhecida apenas no século XIX.  Áries (1981). 
     Para Larrosa (1998, p.230), a infância é algo que nossos saberes, instituições e 
práticas já enlaçaram e que podemos explicar, nomear e, sobretudo, intervir nessa 
                                                 
6 MONTAIGNE, Michel de. Ensaios São Paulo, 1961. 
7 HEGEL, G.W. Introdução a História da filosofia. São Paulo, 1985 
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construção. Portanto, julgar o universo infantil mostra-se ameaçador, uma vez que 
nesse desvelar, há um forte exercício de controle, de tentar avaliá-la e entendê-la.  
     Enfim, criança e infância tem sido discutida histórica e socialmente associada à idéia 
de carência, falta e incompletude Leal (2004).Este pensamento tem levado a 
conseqüente idéia de que o universo adulto pode pensar por esse ser que não tem voz 
e que é oprimido constantemente.   
     No entanto, a perspectiva pedagógica continuamente esteve pautada em 
fundamentos metodológicos, práticas desconectadas com a realidade escolar; é 
necessário que tais ações não sejam vista apenas de cunho meramente tecnista. 
Sendo assim, há necessidade dos professores reaprender olhar, para ver que suas 
ações cotidianas repercutem diretamente na criança e na infância; entretanto, estes são 
vítimas de uma ideologia e quando se deparam em sala de aula, acabam sendo apenas 
executor de tarefas, deixando de ter uma visão crítica e contribuindo para o esmagar e 
negar.  
     De acordo com o que foi explicitado, pensamos que a formação se “re-faz 
constantemente na práxis” Freire (1980).    
 
 
3. Infância e linguagem  
 

 
     Encontramos em Giorgio Agamben (2005) alguns elementos que destaca a infância 
como condição do homem. Partindo das idéias de Benveniste, o autor elabora uma 
teoria da infância com um problema central, “existe algo como uma infância do homem? 
Como é possível a infância como fato humano? E se é possível, qual é seu lugar?”8    
     Neste sentido, torna-se fácil ver que uma infância não é algo que se possa ser 
buscado antes e livremente da linguagem, ou seja, a expressão. Para Agamben um 
homem jamais se encontra separado da linguagem e não o vemos no ato de inventá-la, 
por mais que se tente remontar o passado, nunca se chega a um início cronológico 
dessa linguagem. 
     Agamben não entende a infância como uma etapa cronológica da vida, pelo 
contrario, é a condição do homem, este não se constrói num tempo linear, isto é, essa 
construção é processo histórico, pois é algo de onde ele desde sempre se encontra na 
ação de cair na linguagem e na palavra. Por isso é que a história não pode ser o 
progresso contínuo da humanidade, mas é, na sua essência, intervalo e 
descontinuidade.    

                                                 
8 AGAMBEN, Giorgio. Infância e História. Ensaio sobre a destruição da experiência. Belo Horizonte: UFMG, 
2005 p. 58. 
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     Walter Kohan (2004) em seu intrigante texto9 apresenta-nos alguns comentários 
sobre o conceito de infância ancorados nas idéias de Giorgio Agamben. Em primeira 
instância o autor elucida que Agamben entende a infância como uma condição de 
experiência humana, infância é tanto ausência quanto busca de linguagem “só um 
infante se constitui em sujeito da linguagem, é na infância que se dá essa 
descontinuidade especificamente humana, entre o dado e o adquirido, entre a natureza 
e a cultura10”. 
     Pensando na infância no sentido do autor, ela deve manter-se em viagem, o que 
implica-se intrinsecamente na mudança de tempo, portanto, a teoria da infância da 
dimensão histórico-transcendental do homem, contraem sentido próprio se relacionada 
com as categorias da ciência da linguagem, resgatada por Agambem em Benveniste – 
que as diferencia entre semiótico e semântico, da qual ela constitui um 
desenvolvimento coerente.   
 
 
4. O começo da viagem ou o fim da infância... 
         
     A entrada prematura dessas crianças nas instituições faz com que as mesmas 
percam “suas infâncias”, tornando-se “adultinhos”, que às custas de muitos sacrifícios e 
renúncias de sua tenra infância, conquistam a sobrevivência de cada dia, ou muitas 
vezes, significa o que menciona a escritora Ana Diniz “passam o dia correndo atrás da 
vida”.  
     Áries faz uma análise história em relação à infância, esta fora negligenciada, pois as 
crianças eram tidas como se fossem brinquedos encantadores, ou seja, a imagem 
como frágeis criaturas de Deus, assim era preciso preservar e disciplinar. (1981, p.163).    
     É preciso salientar que hoje se apresenta uma raiz muito arraigada da Idade Média.  
Isso mostra que essas crianças em fase de formação são violadas de sua infância, pois 
não são orientadas como sujeito de sua própria história, ou seja, tornando-se dessa 
maneira sensíveis a um imenso vazio interior que ignora suas formas de 
potencialidades no início da sua escolaridade ou são seres incorporados a uma 
estrutura que os esmaga e os nega, o que dificulta na possibilidade de correr em 
direção em SER MAIS como sugere Paulo Freire (1983, p.29-30), na formação de um 
ser mais humano, mais gente.  
     Desta maneira, nós, educadores temos que estar atentos, fazer a leitura de 
atividades em textos didáticos que traz essa ideologia dominante de um passado e que 

                                                 
9 KOHAN, Walter. A infância da educação: o conceito devir-crianca. In:Kohan,Walter (org). Lugares da 
infância: Filosofia. Rio de Janeiro: DP&A, 2004.     
10 Idem, Ibid., p.54. 
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perpetua até os dias de hoje, explicitando a sua condição de operário e de santo, por 
exemplo: 
     
 

 “O operário mostra suas mãos cheias de calo: durante toda a vida 
tocaram a terra, os fogos, os metais. Estão vazias de riquezas, estão 
negras, cansadas, pesadas. Diz o senhor: Que beleza! Assim são as 
mãos dos santos”.   

 
      
     Fica evidente a questão da manutenção do status quo, em relação ao operário que 
trabalha a vida inteira e acaba com as mãos vazias, talvez mal dê para sua própria 
sobrevivência.  
     Sendo assim, fomos verificando a importância de se fazer uma leitura mais crítica 
em relação ao material didático, pois muitas vezes, acabamos sendo submetidos a uma 
prática acrítica em sala de aula, massificando a consciência durante a formação do ser 
humano.   
     Isso mostra que acabamos violando o direito de oferecer uma educação de 
qualidade, fazendo emergir a reprodução do sistema dominante que oculta a realidade 
de seu próprio povo, em favor de seus interesses ideológicos.  
     Ao longo das análises, notamos inúmeros textos que tratam as questões religiosas. 
Percebe-se que a formação da criança está impregnada de valores, onde é reproduzida 
de geração para geração. Isso nos faz perceber que a educação está vinculada a uma 
educação “bancária” como explicitava Freire (1980), pois a criança sempre foi vista 
como um ser oculto na sociedade.   
     No trecho abaixo explicita essa reprodução:  
  

 
“ Piero vai visitar o avô na fundição [O avô diz para o netinho:] – Eu 
também, Piero, entrei por curiosidade na fundição quando era menino. E 
me pareceu tudo tão bonito...que aqui fiquei. É belo amar o trabalho que a 
gente faz. Estou velho e ao bom Deus só peço uma coisa: quero ficar 
aqui, na fundição, até o último dia dos meus dias. E levantou as mãos 
para o céu, em  direção às estrelas”.  
 

 
     De acordo com as análises, percebemos o papel do homem e da mulher na 
sociedade, e muitas vezes, a questão familiar. Chama-nos atenção quanto aos papéis 
sociais atribuídos a cada um, deixando explicito a desvalorização da mulher, sendo 
reforçada a ostentação do homem, enquanto a força do patriarcado, destacando uma 
forte ideologia impregnada nos textos que analisamos.   
     O trecho esclarece essa questão: 
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“Debaixo de sol ou chuva / o papai vai trabalhar/ para dar todo o conforto 
ao nosso lar. Papai trabalha para sustentar a casa e mamãe trata no lar, 
do marido e dos filhos”.  

  
 

     Verifica-se que a educação no século XIX exprimiu o apogeu da infância, pois essa 
fase não é divertida nem agradável, isso porque havia outros interesses, tais como: os 
aspectos psicológicos, morais, religiosos, entre outros.   
     Quando se descortinou o que havia por trás e começou-se a “abrir os olhos” dos 
docentes, uma atitude de massa por parte dos dominantes arrasou a classe, 
começando pelos salários vergonhosos, desrespeitando a categoria, tornando-a cada 
vez mais uma categoria de explorados (proletários). Isso evidencia relacionamentos 
autoritários e que os professores deviam ter idéia do que está por trás da acriticidade e 
lutar para debelá-la, ao invés de engrossar a camada que a impulsiona. 
     Desvelar o que há por trás desses textos é começar a abrir os olhos diante de uma 
realidade fragmentada, abstrata e que numa atitude cínica por parte dos dominantes 
exploram a formação do ser humano, inculcando nas mentes destes relacionamentos 
sutilmente autoritários, impulsionados de acriticidade por partes destes que realizam os 
movimentos de pensar a educação das infâncias.  
     Os professores deveriam ter a idéia do que está por de trás de todos estes 
conteúdos que exploram as crianças, desrespeitando suas criatividades e seus 
pensamentos.   
     De acordo com a leitura feita neste estudo, explicitaremos aspectos relevantes que 
deva ser levado em consideração quanto à leitura crítica nos textos didáticos.  
 
 
Lei para ser feliz  
 

Saiba que existe uma lei mundial feita especialmente para crianças? É a 
Declaração dos Direitos da Criança, proclamada em 1959 pela 
Organização das Nações Unidas (ONU) o assunto é sério, mas muito 
simples: os alunos (pais, professores, prefeitos, governadores, 
presidentes...) têm que se empenhar para garantir às crianças condições 
para que elas sejam felizes. Mas isso ainda não acontece, não é? Ainda 
tem criança sem casa, sem a escola, com fome...Não dá para ser feliz 
desse jeito! Por isso o livro De mãos dadas começa assim: “O dia mais 
feliz do mundo ainda não chegou. Nesse dia muito especial... Aí a autora 
saí contando tudo que está na Declaração, e a gente percebe que, 
quando essa lei for cumprida à risca, o mundo inteiro poderá ser mais 
feliz.   

     Observe que este texto nos traz outros significados diferentes dos outros que 
apresentamos anteriormente. A despeito disso, o texto inicia-se indagando sobre um 
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direito que as crianças possuem, logo em seguida o trabalho transporta-se a nível local, 
elucidando a importância do assunto. Pois há uma desigualdade vigente com essas 
crianças, algumas não têm seus direitos garantidos por lei, portanto, não há felicidade 
ao ver esses fatos acontecendo. Mas explicita a criticidade quando o texto apresenta 
que “quando essa lei for cumprida a risca, o mundo inteiro poderá ser mais feliz”.  
     Neste sentido, há evolução e uma preocupação com a “criança-infância”, 
explicitando de outra maneira, a infância enquanto condição do homem, como 
menciona Agamben (2005).  
 
 
 
5. Possíveis conclusões  

 
  
     Com esta breve análise, podemos verificar que por meio de estudos Histórico, 
Filosófico, Pedagógicos, o descaso do cuidado com a criança e a infância que perdurou 
até o século XIX. A partir desta época, começa-se a ter um novo olhar para a criança, 
mas não assegurada de uma efetiva formação.  
     Desta maneira, buscamos re-pensar a condição da infância, criança e de sua 
inserção no âmbito da instituição escolar, isto nos fez perceber o quanto ainda elas são 
oprimidas e negadas, por conta da fragmentação do conhecimento pautado em 
atividades e textos didáticos desconexos da realidade.  
     Observamos algumas práticas dos educadores que reforçam severamente este 
problema quanto à reprodução da ideologia dominante. A atitude passiva do professor 
inconsciente em relação à leitura dos textos didáticos, torna-se um ato silencioso e 
criminoso e que marca de forma negativa a construção do conhecimento desse aluno.  
     Verificamos que a escola, em reuniões pedagógicas; - se mostram omissas quanto 
ao dever reconhecer a importância de ser discutido o material didático, o que converte 
para o afastamento da construção de conhecimento de um aluno crítico.     
     No entanto, essa infância que sofre esse silêncio criminoso contribui em demasia no 
processo de exclusão, no afastamento da construção cultural e de conhecimento, pois, 
esta é vista apenas como receptáculo. É necessário que os docentes estejam atentos a 
estes textos que impregnam a ideologia dominadora expresso nos materiais didáticos, 
que transmitem toda uma discrepância que move e representa todo processo 
sociocultural.     
     É indispensável direcionarmos um olhar mais amplo para tais questões, perceber o 
quanto nós, educadores interiorizamos e servimos a esta ideologia dominadora. Sendo 
assim, o trabalho ainda em desenvolvimento, busca destacar alguns pontos que 
consideramos de suma importância para a formação docente.    
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• Reaprender a olhar; 

•  Romper com visões cegas, esvaziadas e cristalizadas de significados; 

• A formação não pode ser vista como sinônimo de um professor conteúdista, ou 
seja, deve ser vista muito mais do que o ato mecânico de ensinar; 

 
•  Na escola os alunos não aprendem somente por meio de leitura de recorte de 

jornais e de revistas; mas ele aprende com a construção de conhecimento, o que 
não pode ser ignorado na sua total função, é preciso que o educador explicite o 
por que e para que ele precisa aprender. Assim, podendo transformar a si 
mesmo e a sociedade que ele está inserido, assim estaremos construído 
relações significativas do contexto local e global.  

 
• Muitos profissionais não valorizam a discussão no âmbito da prática pedagógica, 

isto é o reflexo da vivência histórica de um país carregado de ideologias 
dominadoras. Cabe ao professor, a ter um olhar crítico e significativo em relação 
aos textos didáticos, pois estes muitas vezes, estão impregnados de valores 
culturais, dominação, repressão, entre outros; 
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