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RESUMO 
 

A Educação Infantil, enquanto campo de conhecimento, vem ganhando contornos 
mais nítidos a cada dia, e com isso as discussões que são engendradas em seu interior, 
repercutem sobre os processos pedagógicos e investigativos envolvidos na educação e no 
cuidado das crianças de 0 a 6 anos de idade em crehes e pré-escolas. Entre as recentes 
discussões no campo, encontram-se as relações entre a alteridade da infância, a cultura e uma 
Pedagogia da Infância que abarque tais dimensões e que garanta as crianças pequenas à 
produção de culturas infantis, bem como, experiências significativas a esta faixa etária. Tais 
reflexões exigem dos pesquisadores, professores e demais profissionais que atuam na 
Educação Infantil, posturas (investigativas e pedagógicas) que rompam com a perspectiva de 
um olhar adultocêntrico sobre as crianças e seus respectivos universos infantis. É preciso a 
construção de um olhar que compreenda as crianças enquanto Outros, enquanto sujeitos 
reprodutores e produtores de cultura com especificidades próprias em relação aos adultos, 
como também, a visualização de forma positiva de seus jeitos de ser, agir, imaginar e 
compreender o mundo no cotidiano da Educação Infantil. 
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ABSTRACT 

  
Childhood education as a field of knowledge has been increasingly taking on more 

clear forms. For this reason, discussions within the field have repercussions on the 
pedagogical processes and investigations involved in the education and care for children from 
0 – 6 years of age in day care centers and pre-school nurseries. Recent discussions in the field 
have focused on the relationships between the alterity of childhood, culture and a Pedagogy of 
Childhood that encompasses these dimensions and that guarantees small children the 
production of a childrens’ culture, as well as experiences that are significant to this age group. 
These concepts require that researchers, teachers and other professionals who work in 
Childhood Education, adapt research and pedagogical positions that break with an adult-
centered perspective on children and their respective childhood universes. Therefore, a 
perspective must be constructed that understands children as Others, as subjects who are 
reproductive and productive of a culture with its own specificities in relationship to adults. 
This perspective should have a positive perspective of childrens’ way of being, acting, 
imagining and understanding the world in the daily routine of Childhood Education. 
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INTRODUÇÃO 

Atualmente é possível encontrar na área da Educação Infantil um movimento 

investigativo em torno das crianças e suas infâncias a partir de si próprias1. Esse esforço de 

compreensão vem a agregar-se a outras contribuições de diferentes áreas do conhecimento na 

constituição de uma Pedagogia da Infância e, em particular, de uma Pedagogia da Educação 

Infantil2. Pedagogia esta que estará mais próxima das crianças à medida que sua constituição 

puder contemplar pesquisas que informem a respeito do outro lado da infância. Esta busca por 

uma inteligibilidade das infâncias no contexto das Creches e Pré-escolas a partir da 

perspectiva dos que constituem esta categoria social, ou seja, as crianças, coloca a 

necessidade de escutar as crianças, sentir e registrar as infâncias de maneira inversa ao dito 

normal, dos pêlos da história3. Curso este, onde a criança é compreendida como um vir a ser, 

tabula rasa, rastro vergonhoso de nossa natureza corrupta e animal, inocência em forma 

humana. Ou seja, as crianças são neste caso Outros como fonte de todo mal4 cabendo a 

educação regular e dominar sua natureza corrupta.  No entanto, esta perspectiva de ver e ouvir 

as crianças a partir de si próprias, na sua positividade e como sujeitos plenos5, reprodutores e 

produtores de cultura parece exigir uma reflexão em torno de temas ainda recentes na área da 

Educação Infantil como o da alteridade.  

Mais do que apresentar um olhar sobre o Outro (as crianças) ou o enquadramento 

deste num novo conceito a ser proclamado no território da Educação Infantil, esta 

investigação fez emergir um número infindável de questões a cerca dos procedimentos 

metodológicos de pesquisa e das diferentes representações que podem ser construídas sobre o 

Outro, como também, suas implicações no cotidiano destas crianças em Creches e Pré-

escolas. Assim, este texto não apresenta sínteses fechadas, mas busca oferecer um possível 

encontro com o Outro (as crianças) e instigar o debate na área. 

  

AO ENCONTRO DO OUTRO 

 
As pesquisas que têm as crianças como foco de estudo (nas suas múltiplas dimensões), 

buscando romper com a perspectiva de um olhar adultocêntrico6 sobre os universos infantis, 

ao mesmo tempo que valorizam a produção cultural das crianças7 para além do brincar, 

enfrentam grandes desafios. Além disso, de acordo com Sarmento & Pinto (1997:25), esta 

inversão na perspectiva investigativa, que procuraria então consolidar as bases de estudos que 

focalizam de fato a criança, "supõe a crítica dos conceitos tradicionais da abordagem da 

infância". Desta forma, parece que um dos passos iniciais desta pesquisa poderia ser o de 
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abordar e aprofundar as discussões em torno do sujeito-criança enquanto Outro, 

trazendo à tona a alteridade da infância. 

Acredito que, se conseguirmos ver as crianças enquanto Outros, pertencentes à 

categoria do gênero humano, ou seja, à mesma categoria à qual pertencem os adultos, a 

"alteridade em ruínas", apontada na relação adulto/criança por Sônia Kramer & Maria I. Leite 

(1998:39), pode ser superada por uma aproximação entre "Outros" com uma mesma 

identidade genérica: a humana.  É preciso repensar, desconstruir conceitos conformadores de 

infâncias e crianças enquanto seres de outra espécie, enquanto entidades isoladas do mundo 

material, físico, afetivo, histórico, cultural e social dos adultos, mas que não é, por isso, um 

adulto em miniatura ou sujeito inacabado da condição humana. 

A percepção das crianças enquanto Outros é o reconhecimento destas enquanto 

sujeitos singulares que são8; completos em si mesmos; pertencentes a um tempo/espaço 

geográfico, histórico, social, cultural que consolida uma sociedade específica, onde meninos e 

meninas de pouca idade são simultaneamente detentores e criadores de história e cultura, com 

singularidades em relação ao adulto (Gobbi & Leite,1999). Sujeitos de pouca idade sim, mas 

que lutam através de seus desenhos, gestos, movimentos, histórias fantásticas, danças, 

imaginação, falas, brincadeiras, sorrisos, caretas, choros, apegos e desapegos e outras tantas 

formas de ser e de expressar-se pela emancipação de sua condição de silêncio. Condição que 

lhes foi imposta segundo uma visão adultocêntrica, engendrada no caminho histórico-social 

trilhado pela humanidade e que, em alguns casos, insiste em reinar nos mais diversos 

contextos contemporâneos vividos pelas crianças. 

Das imagens de crianças e suas infâncias, enveredei pelos recentes conceitos escritos 

em torno de crianças e de infâncias, e posso dizer que estive por entre múltiplas, densas e por 

vezes contraditórias definições. Mas entre tantos escritos, saltou-me aos olhos a expressão 

italiana "bambini si diventa" (tornar-se criança), apresentado pela pesquisadora Ana Lúcia 

Goulart de Faria (1994:211).  

A afirmação de que o ser humano se torna criança implica também dizer e assumir que 

a infância é marcada pela maneira como recebemos, educamos nossas crianças no mundo e 

como somos educados por elas em cada sociedade e em cada cultura, pela forma como 

concretamente inserimos as crianças no meio social ao qual pertencem, e ainda pela forma 

como nós adultos organizamos e acionamos seus estatutos nas diferentes sociedades. Esta 

etapa da vida constitui-se em uma categoria social que não é estável e/ou homogênea, sendo 

resultado das transformações materiais, conceituais, religiosas, históricas, culturais, sociais, 

econômicas, ideológicas, entre outras, que as ações humanas no mundo desencadeiam, 

criando assim novas realidades e formas de existência para as crianças. 
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Segundo Paulo de Tarso C. Sans (1994:23), as crianças pensam com 

entimento, seguem seus instintos e desejos; já os adultos, procuram sempre a lógica do 

pensamento e do seu comportamento. Pode-se dizer ainda que, se algum adulto insistir em ver 

as crianças sob o prisma do não acúmulo de experiências, vale lembrar que para Walter 

Benjamin (1984) a experiência é a máscara do adulto, que, baseado no absurdo e na 

brutalidade da vida, impede e desencoraja a ousadia do experimentar o novo 

(Benjamin,1984:23), enquanto que as crianças, em seus processos de vivenciar a vida, agem, 

segundo este autor, pelo princípio de Goethe de que "Tudo seria perfeito, se pudéssemos fazer 

duas vezes as coisas"(Benjamin, apud Sans,1994:20), ou seja, estão sempre dispostas a novas 

tentativas. Os não-adultos vivenciam com o espírito repleto de sensibilidade, não aniquilando, 

assim, os sonhos e desejos de conquista que afloram em seus pensamentos 

(Benjamin,1984:25). No entanto, há os que dizem que a experiência acumulada reduz a 

margem de erros, sofrimentos ou prejuízos, e não estou aqui contrariando tal pensamento, mas 

indicando também que a criança que for impedida de "fazer suas experiências e que não tiver 

qualquer oportunidade de cometer seus próprios erros não estará gozando plenamente do 

direito de viver" (Dallari & Korcazk,1986:59).  

Retomando a questão da forma idiossincrática com a qual as crianças se apropriam da 

realidade e a compreendem, é possível encontrar em algumas obras literárias a evocação dessa 

maneira particular de ver e experienciar o mundo. Guimarães Rosa nos indica esta maneira 

intuitiva e simples do pensar das crianças que acaba desarticulando e invertendo conceitos 

estabelecidos horizontalmente:  

“é o caso do garotinho, que, perdido na multidão, na praça, em festa de 
quermesse, se aproxima de um polícia e, choramingando, indaga: - 
"Seo guarda, sr. não viu um homem e uma mulher sem um 
meninozinho assim como eu?!.” (apud Resende,1988:27) (grifos meus). 
 

É preciso ter clareza e consciência de que não existe uma forma única de ser criança 

ou uma infância universal para poder olhar os sujeitos que corporificam esta categoria e suas 

múltiplas formas de vivê-la, indo além dos conceitos sedimentados em nosso meio social. Na 

tentativa de quebrar tais paradigmas, busca-se um jeito de ver e pensar as crianças com o 

auxílio do Terceiro Olho9, aquele que domina os conhecimentos científicos, e que prima por 

perceber o intelecto e conjugá-lo com a alma humana (a visão interior e a inspiração 

intuitiva). É igualmente preciso modelar esse olhar de forma que se consiga perceber as 

infâncias e os sujeitos que compõem esta categoria social de maneira diversa e instável, e que 

se revelam como algo que encarna a aparição da alteridade, como diz Jorge Larrosa 

(1998:70).  E ainda: 
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A alteridade da infância é algo muito mais radical: nada mais nada 
menos do que sua absoluta heterogeneidade no que diz respeito a nós 
e a nosso mundo, sua absoluta diferença. E se a presença enigmática 
da infância é a presença de algo radical e irredutivelmente outro, 
dever-se-á pensá-la a partir do que sempre nos escapa: à medida que 
inquieta o que sabemos (e a soberba da nossa vontade de saber), à 
medida que suspende o que sabemos (e a arrogância de nossa vontade 
de poder) e à medida que coloca em questionamento os lugares que 
construímos para ela ... (Larrosa,1998:70) (grifos meus) 
 

Na construção desse outro modo de ver, é necessário ainda, como fala Larrosa & Lara 

(1998:08), apreender a imagem do outro não como a imagem que olhamos, mas como a 

imagem que nos olha e nos interpela. Neuza M. M. de Gusmão (1999:42), diz que é por via 

desse olhar interpelador que a cultura e a alteridade desvelam as múltiplas linguagens do 

social. Linguagens essas que podem tornar-se invisíveis aos olhos e ouvidos diante de 

percepções da realidade dadas como universais, verdadeiras e únicas (Gusmão,1999:42).  

Larrosa (1998:70) apresenta a infância, e assim (eu diria), seus sujeitos, enquanto "o 

Outro de nossos saberes", perante o qual devemos nos colocar em posição de escuta. Da 

mesma forma, Pinto (1997:65) descreve as crianças enquanto sujeitos conscientes de seus 

sentimentos, idéias, desejos e expectativas, sendo capazes de expressá-los "desde que haja 

quem os queira escutar e ter em conta”. E ainda, continua o autor, existem realidades sociais 

que só sob o ponto de vista das crianças e de seus universos específicos podem ser 

descortinadas, compreendidas e analisadas. Acrescentaria as considerações deste autor, a 

cumplicidade a ser construída entre as crianças e os adultos, pois a partir dos resultados da 

minha investigação, arriscaria dizer que para ser convidado por elas para entrar em seus 

universos específicos e sobre eles conversar sem medo ou angústias, faz-se necessária tal 

cumplicidade, um certo jogo de olhares e significados comuns.   

Essa perspectiva sobre as crianças (sujeitos ativos das/e nas relações sociais, 

receptoras, reprodutoras e produtoras de cultura), que extrapola os limites do já previsto pelas 

ciências que delas se ocupam, que as percebem enquanto Outros é sem dúvida algo em 

construção. Neste sentido, as reflexões de Gusmão (1999) são fundamentais para que, ao ter 

as crianças como foco da pesquisa, não se acabe assumindo o Outro pela absoluta diferença e 

de forma isolada, ou ainda a diferença pela diferença10. 

Considerando as idéias apresentadas anteriormente, o conceito de cultura(s) é 

entendido aqui enquanto ato de criação, uma teia de significados estabelecida entre os homens 

e tecida por fios intermináveis que expressam uma forma de ver, sentir e relacionar-se com a 

vida natural, social, objetiva e subjetiva, tornando "'as coisas do mundo' inteligíveis: abarca 
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hábitos, crenças, língua, o imaginário..." (Fernandes, 1998). E ainda, é uma constante 

possibilidade de criação - recriação do Eu, do Outro e do Mundo (Perrotti,1990) (grifos 

meus). 

 

ENCONTROS QUE POSSIBILITAM PENSAR O OUTRO   

 

Na procura por uma inteligibilidade das infâncias a partir das próprias crianças no 

contexto da Educação Infantil me coloquei na trilha de diversos pesquisadores, de diferentes 

áreas que se propuseram a ir ao encontro das crianças. Nesta trilha, encontramos os 

sociólogos Sarmento & Pinto (1997) que alertam para o fato de que, em muitas pesquisas 

realizadas sobre crianças e infâncias, "a focalização adotada centrava-se menos nas crianças 

como objeto do que nas crianças como pretexto, referente ou destinatário de processos que, 

esses sim, constituíam o verdadeiro objeto de estudo" (Sarmento & Pinto, 1997:24). Segundo 

eles, tais abordagens acabam por não considerar as crianças enquanto seres plenos e 

obscurecem a infância enquanto categoria social. 

Considerando os aspetos levantados por esses autores, eles propõem a construção de 

novos caminhos investigativos, tendo como foco as crianças a partir de si próprias. Contudo, 

Sarmento & Pinto (1997) não defendem uma abordagem da criança de forma asséptica, alheia 

a seu contexto social e cultural, muito menos um isolamento do objeto. Ao contrário, 

sustentam a indispensável mobilização interdisciplinar, geradora de compressões e 

interpretações da "multivariabilidade dos eventos que corporificam as infâncias, bem como a 

captação das vozes das crianças" (idem,1997:25). Por fim, dizem os pesquisadores: 

 
Porém, para além da técnica, o sentido geral da reflexibilidade 
investigativa constitui um princípio metodológico central para que o 
investigador adulto não projete o seu olhar sobre as crianças, colhendo 
junto delas apenas aquilo que é o reflexo conjunto dos seus próprios 
preconceitos e representações.(...) A autonomia conceptual supõe o 
descentramento do olhar do adulto como uma condição de percepção das 
crianças e inteligibilidade da infância (Sarmento & Pinto,1997:26) (grifos 
meus). 
 

A proposta destes autores pode ser lida como um encontro marcado entre o  

pesquisador e a alteridade da infância. Esse encontro não apenas coloca o Outro em 

evidência, como possibilita o encontro com o Outro que existe no pesquisador e em cada ser 

humano. Outro que, segundo Rita Pereira & Solange Jobim e Souza (1998), na 

contemporaneidade é insensivelmente descartado em nós. Desta forma,  
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a questão do olhar torna-se fundamental para retomarmos o 
tema da alteridade: “o olhar convoca nossa dimensão ética na 
relação com o outro” (Amorim 1997). Ao reconhecer a diferença no 
"Outro", recuperamos a dignidade de nos reconhecermos nos nossos 
limites, nas nossas faltas, na nossa incompletude permanente, enfim, 
em tudo isso que é essencial e verdadeiramente humano e, ao mesmo 
tempo, inefável. (Pereira & Souza,1998:39) (grifos meus). 
 

Reavivar ou até mesmo construir a dimensão ética11 na relação com o Outro de pouca 

idade e tê-la como um pressuposto de pesquisa pode ser entendido também como cuidado em 

não criar e/ou colocar as crianças em situação em que seus valores de vida sejam 

desqualificados ou corram riscos físicos ou de qualquer outra ordem. Além disso, cabe ao 

pesquisador a responsabilidade de cuidar dos fins e meios nos quais as imagens (e demais 

materiais) das crianças, recolhidas durante a pesquisa, serão empregadas. A investigação 

centrada nas crianças enquanto sujeitos plenos, que dão vida às diferentes infâncias, tendo por 

base uma dimensão ética, igualmente não "descarta os seres humanos silenciosos" 

(Martins,1993:53), ou melhor, silenciados por outros sujeitos e contextos.  

Concentrando as discussões em torno da produção acadêmica sobre a infância, a tese 

de Eloisa A. Candal Rocha (1999), intitulada: A Pesquisa Em Educação Infantil No Brasil: 

trajetória recente e perspectivas de consolidação de uma pedagogia, pontua, entre outros 

aspectos, que os trabalhos apresentados na ANPED, no Grupo de Trabalho de Educação da 

Criança de 0 a 6 anos entre 1990 e 1996, trazem, na sua maioria, "uma criança abstrata,  

referida no singular, sem distinção das multiplicidades que a determinam e a compõem. [...] E 

este não é um privilégio da área educacional, na pesquisa social, antropológica e histórica 

também tem sido pouco o espaço dado para a voz própria da criança" (Rocha, 1999:104). No 

entanto, prossegue Rocha, já é possível encontrar algumas pesquisas que buscam escutar as 

vozes das crianças a partir dos contextos da Educação Infantil (Creches e Pré-escolas), porém 

as: “estas próprias metodologias, especialmente as não convencionais que melhor podem 

adequar-se ao estudo da criança, não têm sido objeto de discussão entre os pesquisadores” 

(Rocha, 1999:105-106). (grifos meus). Além disso, a autora destaca que há uma 

predominância de investigações inscritas na perspectiva do adulto sobre a criança, o que se 

distancia da possibilidade de serem estabelecidas, de forma mútua, competências expressivas 

e comunicativas entre adultos e não-adultos. Competências estas, sinalizadas por Becchi 

(1994:83) 

abordá-la para além das figuras retóricas, com intenção de falar dela 
consentindo a resposta, permitindo uma comunicação não só no 
verbo mas também no gesto e no signo, no movimento e no caminho, 
no silêncio e no sintoma, e dando espaço e direito a tais linguagens. 
Para tanto é necessário abandonar uma técnica da palavra aculturante 
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na qual se enreda a infância, e passar ao exercício de um 
ouvido refinado, numa perspectiva de mútua construção – adultos e 
não-adultos – de competências expressivas e comunicativas onde o 
registro não seja o da vigilância e da captura, mas o da recíproca 
distribuição e da troca, do reconhecimento das mensagens e indícios 
expressivos em códigos muito variados, da legitimação dos sons e 
das pausas porque dotados de qualidade informativa .(grifos meus) 
 

Considerando as pontuações de Rocha (1999) e Becchi (1994), nos parece profícuo 

indagar: como construímos estas competências comunicativas12? Ao meu ver, abre-se aqui o 

espaço para a discussão de um dos aspectos fundamentais que envolvem tal competência: as 

formas de narrar a alteridade. Segundo Duschatzky & Skliar (2001:122), as formas de narrar a 

alteridade, são formas de tradução e de representação. 

 

OUTROS OLHARES NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
 A atenção ao jeito de olhar do Outro, pode talvez, permitir a construção de uma nova 

forma de pensamento e, de outro tipo de prática social (Larrosa & Lara 1997:09) em relação 

às crianças e diria ainda, em relação a sua educação e seu cuidado em espaços coletivos. 

Entretanto, nos parece ser fundamental levarmos até o interior das instituições e das várias 

instâncias de formação de professores(as) da Educação Infantil, a discussão sobre os atuais 

limites e possibilidades deste movimento. 

Ver as crianças enquanto Outros de nossos saberes, enquanto seres que se expressam 

criativamente e criticamente, que reproduzem e criam cultura, que interpretam as coisas do 

mundo de maneira própria e que isto não lhes deixa em posição inferior ao adulto; que se 

movimentam com maestria entre a realidade e a fantasia, vendo isto como algo positivo do e 

no viver das crianças (e, acredito ser de todos os seres humanos), desmonta com nossas 

práticas pedagógicas que consideram a infância um tempo de preparação para o futuro, para a 

domestificação dos corpos e mentes. Um tempo/espaço homogêneo onde a diversidade não 

faz parte. Ver e sentir a alteridade da infância no contexto das Creches e Pré-escolas, não 

mais no sentido de fonte de todo mal, ou seres diferentes aos quais os adultos devem tolerar, e 

sim na perspectiva do acontecimento da novidade, do nascimento13 de que fala Larrosa 

(1998), requer também uma outra estrutura arquitetônica, um novo modo de organização 

institucional que supere a rotina hoje vigente14. 

Para este autor, a educação institucional é o modo como as pessoas, as sociedades 

respondem à chegada dos que nascem. Receber neste contexto é abrir-se à interpelação de 

uma chamada e não de reduzirmos de antemão as crianças a algo de que já sabemos e do que 

necessita. Neste sentido, como estamos recebendo as crianças nas Creches e Pré-escolas? 
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Deixamos espaços para que elas se manifestem, para que descubram o mundo a seu 

modo ou lhes apresentamos o mundo com nossos olhos sem espaços para a interpelação? 

Um encontro com a alteridade da infância requer o resgate com a experiência humana. 

Um jeito que rompa com a barbárie15 em que muitos adultos e crianças estão imersos 

atualmente. Este resgate a meu ver necessita que nos alfabetizemos nas múltiplas linguagens 

através das quais as crianças se expressam, que aprendamos a escutar, registrar e representar 

as vozes, os movimentos das crianças (e aqui é fundamental a produção, socialização e 

discussão das pesquisas). Parece ser imprescindível que se instaure tempos e espaços para a 

diversidade de diálogos verbais, gestuais e afetivos; espaços para a diversidade cultural no 

contexto das Creches e pré-escolas e que façam parte dos princípios da Educação Infantil de 

forma indissociável como o educar e cuidar. Talvez desta forma, possamos construir uma 

Pedagogia para as crianças de 0 a 6 anos de idade, onde elas possam viver plenamente as suas 

infâncias. 
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NOTAS: 

                                                 
1 Pesquisas com este enfoque não constituem uma exclusividade da área. Assim, citamos aqui referencias de 
diferentes áreas incluindo as da Educação Infantil: Gusmão (1993,1999), Prado(1998), Quinteiro (2000), Santana 
(1998), Telles(1998), Batista (1998), Coutinho (2002), Cohn (2000), Pereira (1997), Girardello (1998). 
 
2 As expressões Pedagogia da Infância e Pedagogia da Educação Infantil foram retiradas da tese de Rocha 
(1999).  No entanto, a autora esclarece que a utilização da terminologia Pedagogia da Educação Infantil visa a 
demarcação dos limites territoriais da educação de crianças pequenas em espaços institucionais coletivos, mas 
que nem por isso deve ser vista fora do campo da Pedagogia da Infância. E ainda: "Mesmo que uma Pedagogia 
da Infância se coloque apenas como uma possibilidade, uma vez que ainda não se encontra na realidade uma 
construção equivalente de orientações educativas particularmente dirigidas para a infância, este termo, 
independentemente das estruturas institucionais que lhe dão conformidade (escolas, creches e pré-escolas), 
possibilita a demarcação, ainda que necessariamente transitória e provisória, de um campo em constituição. A 
possibilidade desta constituição depende inclusive de um aprofundamento quanto à própria relação entre as 
instâncias educativas voltadas para a infância, no sentido de explorar influências recíprocas (pré-escola sobre a 
escola e vice-versa)" (Rocha,1999:160). 
 
3  Faz-se aqui uma evocação a idéia de Walter Benjamim, expressa em uma de suas teses de história, onde 
propunha "escovar a história a contrapelo". "O pêlo escovado, ao contrário, é revolvido, mostra o que está 
escondido no couro; além de alterar o curso normal dos pêlos, a sua disposição previsível, o seu penteado 
irretocável" (Desgranges,1998:55). 
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4 A visão do Outro enquanto fonte de todo mal e suas implicações no campo da Educação, são encontradas em 
Duschatzky & Skliar (2001). 
 
5  Deixo claro que não estou referindo-me aqui a idéia de que as crianças são sujeitos plenos de uma marca 
cultural, segundo a qual estes, e suas culturas, representariam comunidades homogênicas de crenças e estilos de 
vida. Segundo Duschatzky & Skliar (2001:127) “a visão dos Outros como sujeitos plenos de uma marca cultural 
sustenta que cada cultura se funda em um padrão que outorga sentido pleno á vida de todos seus membros, como 
se tratasse de redes perfeitamente tecidas que tudo capturam. Esse mito da consistência cultural supõe que todos 
os negros vivem a negritude do mesmo modo, que os muçulmanos experimentam uma única forma cultural, que 
as mulheres vivem o gênero de forma idêntica. Em poucas palavras, que cada sujeito adquire identidades plenas 
a partir de únicas marcas de identificação, como se por acaso as culturas se estruturassem independentemente de 
relações de poder e hierarquia”. 
 
6 De acordo com Márcia Gobbi: "o termo adultocêntrico aproxima-se aqui de outro termo bastante utilizado na 
Antropologia: o etnocentrismo: uma visão de mundo segundo a qual o grupo ao qual pertencemos é tomado 
como centro de tudo e os outros são olhados segundo nossos valores, criando-se um modelo que serve de 
parâmetro para qualquer comparação. Nesse caso o modelo é o adulto e tudo passa a ser visto e sentido segundo 
a ótica do adulto, ele é o centro" (Gobbi, 1997:26). 
 
7  “A consideração das crianças como actores sociais de pleno direito, e não como menores ou como 
componentes acessórios ou meios da sociedade dos adultos, implica o reconhecimento da capacidade de 
produção simbólica por parte das crianças e a constituição das suas representações e crenças em sistemas 
organizados, isto é, em culturas” (Sarmento & Pinto,1997:20). 
 
8 Talvez um dos primeiros intelectuais brasileiros preocupados com a educação das crianças e que olha a 
“criança como OUTRO, enquanto inteira (e não incompleta) na sua especificidade, com sua identidade própria” 
tenha sido Mário de Andrade (Faria, 1993:43). 
 
9 Sobre o "Terceiro Olho", "O Olho que tudo vê", ou ainda, o "Sexto Chakra", ver em : REYO, Zulma. Alquimia 
Interior . SP: Ground, 1989:84. 
 
10 Segundo Gusmão (1999:55): “O risco do oculto e do utopismo nos espreita, na busca de um ser humano 
diferente e, uma vez mais, é preciso pensar a relação entre as diversas teorias que produzimos e a realidade 
concreta desses pequenos sujeitos que são, a um só tempo, um outro e um mesmo. Exemplo ímpar de alteridade 
que desafia o pragmatismo da cultura instituída e as razões e motivações de uma cultura instituinte que o 
inusitado, as transgressões e a imaginação estabelecem outras possibilidades e novas linguagens. Mais do que a 
diferença, é preciso pensar a alteridade”. Vale ver também a discussão sobre diversidade/diferença apresentada 
por Bhabha (apud Duschatzky & Skliar 2001:128-130). 
 
11 A questão da ética nas investigações centradas no objeto/criança é discutida no artigo; "Implicações éticas 
provenientes da utilização de crianças como objeto de pesquisa" In: Cadernos de Pesquisa, Fundação Carlos 
Chagas, 1971: 17-33. Este artigo é resultado de uma mesa redonda onde estiveram presentes representantes da 
área da psicologia, antropologia, medicina, sociologia, educação e publicidade. 
 
12 Acredito que esta competência comunicativa não deve limitar-se ao pesquisador, mas sim, e antes, estender-se 
aos profissionais responsáveis pela educação e cuidado das crianças pequenas nas instituições de Educação 
Infantil. 
 
13 Na concepção de Larrosa “O nascimento é a aparição da novidade radical: o inesperado que interrompe toda a 
expectativa; o acontecimento imprevisto que não pode ser tomado como conseqüência de nenhuma causa e que 
não pode ser deduzido de nenhuma situação anterior; o que, longe de inserir-se placidamente nos esquemas de 
percepção que funcionam em nosso mundo, os coloca radicalmente em questionamento” (1997:75). 
14 Sobre as amarras da rotina da Creche no viver das crianças e suas famílias, e dos profissionais que ali atuam é 
fundamental a leitura da dissertação de Batista (1998). 
 
15 Vale citar aqui o excelente texto de Sonia Kramer (2000) sobre “cultura, infância contemporânea e educação 
contra a barbárie”, onde aborda as questões referentes à singularidade da infância, à condição de barbárie em que 
vivemos atualmente e, assim, a infância e as possibilidades da superação desta realidade. Superação esta que 
deve engendrar-se no bojo de políticas para a infância que tenham como “horizonte humanização, resgate da 
experiência, para que as crianças e jovens possam ver o mundo, (re)escrever a história, expressar-se, criar, 
mudar” (Kramer,2000:49). 
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