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RESUMO:

O enfoque deste estudo está concentrado em aspectos relacionados à
forma como a infância é apresentada em diferentes formas de representação, seja
em livros, imagens, telas. O estudo da História da Infância traz discursos de
muitas áreas de conhecimento e discussões acirradas. O processo histórico que
envolve esse conceito inclui questões que passam por fatores biológicos,
perpassam o contexto e as condições socioculturais, e atravessam a produção
discursiva e os lugares sociais atribuídos à infância em diferentes épocas. A
metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica visando o debate historiográfico e
a análise de imagens de alguns artistas dos mais variados estilos e épocas. A
discussão a respeito da infância não está na busca de verdades sobre cada
concepção de infância, mas sim na forma como as crianças são percebidas e
inseridas nas diferentes épocas e sociedades.
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“As crianças são diferentes e têm especificidades não só por
pertencerem a classes sociais diversas, ou por estarem em momentos
diversos de desenvolvimento psicológico. Também os hábitos, costumes e
valores de suas famílias interferem na sua percepção de mundo e na sua
inserção social; também as suas histórias concretas e a história de seu
tempo precisam ser consideradas.”
Sonia Kramer

As palavras de Sonia Kramer, no livro “Por entre as pedras”, certamente
não poderiam ficar sem serem citadas neste estudo. Afinal, a leitura sobre esse
universo mágico da criança passa por inúmeros desdobramentos e não tem como
falar delas sem considerar sua história. As imagens e os autores selecionados
para este diálogo nos faz pensar que as páginas dos livros sobre a história da
infância atravessam séculos e aqui serão encontrados mais alguns traçados e
pinceladas sobre esse tema encantador!
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“Click”: A história da criança contada através de “flashs” e pinceladas.

Capítulo 1: Quem conta um conto aumenta um ponto
É de ponto em ponto que venho iniciar esse estudo contando um pouquinho
da minha trajetória e encantamento com o tema. A cada ponto o conto se
complementa e narra mais um capítulo sobre a história da criança tão comentada,
discutida e analisada através dos tempos.
Os primeiros diálogos com o tema escolhido para este estudo têm como
base as idéias e as visões de Philippe Ariès! De forma clara e instigante, esse
autor nos faz realizar importantes reflexões sobre a criança e seus diferentes
lugares ao longo da história! Junto com o autor podemos compreender uma das
visões sobre a concepção da criança e infância de uma determinada época.
Não há como negar que o estudo realizado por Ariès sobre a história social
da criança e da família é um marco! Ele nos ajuda a resgatar historicamente a
construção social não só do conceito, como também da concepção de criança,
dos sentimentos e sentidos da infância e da vida da criança tanto na família
quanto na sociedade! Esse pesquisador sinaliza que a visão de infância passou
por inúmeras fases! Seu discurso e estudos nos permitem uma encantadora
viagem sobre o ser “CRIANÇA”, pois ele traçou inúmeras linhas descrevendo o
caminho da criança desde adulto mirim até ela conquistar o seu lugar e
individualidade!
Áries (1985), através das releituras que fez sobre as esculturas e pinturas,
despertou o meu interesse para o estudo da criança, pois através da arte é
possível realizar uma deliciosa excursão e descobrir um pouco sobre o universo
criança! As vestimentas, as expressões faciais, o lugar em que era vista nas
representações artísticas, nos falam um pouco do valor e da posição que a criança
ocupava na sociedade!
O estudo tem início com as idéias e contribuições de Ariés, mas certamente
outros autores são citados e têm suas contribuições explicitadas aqui neste
trabalho monográfico! Não tem como falar de criança, história, sociedade e cultura
sem deixar de abordar as idéias de Kramer, Heywood, Rizzini, Postman, Fraga,
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Moss, Jobim e Souza, Sarmento e Pinto e por fim Vygotsky! Cada um com sua
contribuição nos faz realizar importantes reflexões sobre o lugar que a criança
ocupa a cada tempo, espaço e sociedade! Sem dúvida, o diálogo com esses
estudiosos proporciona o levantamento de inúmeras hipóteses acerca da visão da
criança ontem e hoje!
Através de uma revisão bibliográfica, imagens, telas de artistas e fotografias
que representam a infância através dos tempos, este estudo pretende dialogar
com alguns autores que já realizaram suas pesquisas sobre esse tema para
compreender um pouco sobre o caminho trilhado entre infância, história e a arte.
A disciplina História Política da Criança de 0 a 6 anos me fez realizar
importantes reflexões a respeito do tema. As imagens selecionadas para serem
debatidas em sala de aula durante o primeiro semestre do Curso de
Especialização, não só me propiciaram importantes reflexões, como também me
instigaram a ir em busca de algo mais. Na disciplina, as telas de inúmeros artistas
escolhidos que marcaram uma época e o lugar da criança nesses diferentes
tempos me encantaram.
Este estudo, traz também alguns artistas que chamaram minha atenção ao
longo da minha vida acadêmica e profissional. O trabalho com projetos na escola
na qual trabalho, que tem a Arte como um pilar de formação, fizeram com que eu
ampliasse o olhar para esse campo do conhecimento.
Ultimamente tem se falado muito da criança enquanto um ser social, um
cidadão, com voz, desejos e um lugar especial na sociedade! Lugar este
conquistado após muitos anos! Esse lugar conquistado é fartamente representado
em fotos nas inúmeras revistas e nas mais variadas representações artísticas!
Atualmente, as crianças são fonte de inspiração para os “flashs” dos fotógrafos e
pinceladas de inúmeros artistas! Seja através das brincadeiras do universo infantil,
das propagandas de vestuário, da alimentação, entre outros, lá estão as crianças
ocupando um lugar de destaque!
Desde que comecei a minha vida acadêmica me encontro pensando nesses
fascinantes seres! Minha formação foi em Psicologia! Meus estágios foram todos
voltados para a área infantil, pois o mágico universo da criança me encanta há
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muito tempo! O encantamento foi tanto que da área clínica e hospitalar acabei
direcionando todos os meus estudos para o universo da psicologia escolar e para
a psicologia do desenvolvimento! O desejo e curiosidade eram grandes! Era só
passar próximo de uma livraria ou banca com livros e matérias sobre o assunto
para eu parar e dar uma olhadinha! Eu queria saber o que a criança fazia em
cada fase do seu desenvolvimento, e como diversos autores da área observavam
e analisavam cada movimento. Sempre me apaixonei por cada estudo que
realizava sobre o tema. Vygosty, Piaget, Freinet, e muitos outros me propiciaram
uma instigante viagem ao mundo da criança! Eu já havia descoberto muito sobre o
desenvolvimento infantil, aliás, ainda tenho muito o que continuar descobrindo,
mas eu queria mais! Eu queria e quero continuar estudando as crianças! Daí o
interesse em abordar a sua história! Seu lugar na família e na sociedade nos
diferentes séculos! E nada melhor do que pegar uma carona na linha do tempo e
viajar por esse caminho, a fim de aprofundar não só sobre as crianças, como
também sobre o caminho que foi percorrido por elas e as inúmeras concepções de
criança ao longo de todos esses séculos!
Pretendo, através deste tema, realizar um levantamento da criança ao
longo da história! Levantar idéias sobre esse pequeno ser! Como construiu sua
história? Quais caminhos percorreu até os dias de hoje? Como era vista
antigamente? Que lugar ocupava na sociedade e na família? E qual lugar ocupa
hoje? Quais foram as mudanças? Como era representada pelos artistas plásticos
da época e como é representada hoje?
Este estudo, portanto, visa realizar uma viagem na linha do tempo e, a partir
dela, descobrir um pouco da caminhada da criança, de suas conquistas e desafios
enfrentados ao longo da história! Como conseguiram sair do lugar de coadjuvante
e ganharam um papel de destaque na sociedade? De sujeito passivo e receptivo a
sujeito ativo e construtor de suas descobertas! Que mudanças aconteceram para
que houvesse uma modificação nesse cenário e nesse lugar que a criança
ocupava?
Dialogo aqui com diferentes autores que estudaram a criança ao longo dos
séculos para discutir o importante papel que a criança tem direito e precisa
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cumprir: “SER CRIANÇA!”
No entanto, mesmo com tantas conquistas, atualmente, em vários
momentos, percebemos que o lugar que a criança vem ocupando é um lugar que
ela ocupava antigamente: a criança como representação do adulto!

Quantas

vezes nos deparamos com mães, filhos e pais desfilando orgulhosos com seus
“modelitos” iguais! Por que, novamente, a criança chegou nesse lugar? A mídia
tem influenciado cada vez mais a constituição de infância e de ser criança! O
diferencial que marcava a divisão entre o mundo da criança do mundo do adulto
está novamente voltando a se misturar!?
De forma breve, o estudo que proponho a realizar é o de averiguar como foi
a trajetória da criança ao longo da história. Fazer uma retrospectiva que permita
refletir sobre o lugar que a criança ocupava no passado e o que ocupa atualmente.
Além dos autores foram selecionados, alguns pintores que marcaram uma época
e com suas pinceladas deixaram seu recado. Uma expressão facial, uma
vestimenta, o uso das cores, e até mesmo o próprio lugar na obra falam do lugar
que a criança ocupa. Selecionar alguns artistas para fazerem parte deste diálogo
não foi tarefa fácil, uma vez que existem inúmeros gênios da pintura que abordam
o tema. Mas esses em especial já haviam passado pela minha vida acadêmica e
profissional e agora estão sendo vistos com uma lupa maior.
Independentemente da cultura a que pertença, sabe-se que cada sociedade
tem uma concepção de infância, mas o que não podemos esquecer é que as
crianças precisam de infância! Afinal esses pequenos atores sociais têm muita
história para contar! Mas precisam contar as suas histórias! Histórias de crianças a
seu tempo, no seu tempo, respeitando cada experiência, de acordo com a fase do
desenvolvimento que está vivendo, pois, deste modo, propicia-se uma maior
possibilidade de desenvolvimento físico, psíquico, moral e social mais pleno!
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1.1 Era uma vez ... A história pela História

“No monte Parnaso, morada das Musas, uma delas se destaca. Fisionomia serena, olhar
franco, beleza incomparável. Nas mãos, o estilete da escrita, a trombeta da fama. Seu nome
é Clio, a musa da História”.
Sandra Jatahy Pesavento

É através de um passeio pela história da História que este estudo busca
suas primeiras reflexões sobre o tema abordado. Como falar da história da criança
sem antes compreender essa linguagem? Diante disso, a reflexão aqui
apresentada inicia seus primeiros registros com a descoberta a respeito da
história, das suas marcas e narrativas que retratam e relatam uma cultura no seu
tempo e no seu espaço!
Segundo Borges (1989) a história é uma ferramenta que narra um fato, um
evento em uma determinada época sem deixar de lado o tempo, a cultura e as
pessoas nela envolvidas. A história traz uma singularidade única mesmo com as
múltiplas facetas que apresenta no decorrer do tempo e do espaço. Uma mesma
história pode ser contada por diferentes pessoas de forma diferente, pois envolve
sentimentos, emoções e uma bagagem cultural que não tem como se
desvencilhar. Através da história podemos realizar uma leitura da época,
comportamentos, regras, investimentos, relacionamentos assim como as relações
sociais. Quando se pensa em história, se pensa em re-encenação, durante a
narrativa dos fatos.
Ainda de acordo com as reflexões da autora, o termo história vem do grego
antigo historie e significa testemunho, no sentido daquele que vê. É a única
ciência que estuda o homem no tempo e no espaço, concomitante à análise de
processos e eventos ocorridos no passado. Não se passa pela vida sem deixar
marcas. Um objeto, uma obra, um desenho, uma canção, uma carta, uma
hipótese, são traços da passagem do homem. Todo e qualquer vestígio do
passado, de qualquer natureza, define o documento histórico.
Lopes (1989) costura importantes linhas sobre a História. Através da
concepção positivista, a autora sinaliza a história como sendo uma sucessão
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ordenada dos fatos isolados, que continha uma verdade absoluta observada
somente na fonte documental. Já na concepção Marxista o relato sobre a História
surge como uma ciência inclusiva. O histórico é intrísecamente sociológico, uma
vez que não há História sem o lado social do homem, caindo por terra o relato
positivista. No século XX, a autora sinaliza a concepção dos Annales. Ainda entre
o positivismo e o marxismo, essa corrente narra a importância de se fazer história
se envolvendo nela, sinaliza a importância de outras fontes para além dos
registros escritos, traz à tona vestígios arqueológicos, aborda a temporalidade
múltipla e reconhece a ligação indissolúvel entre passado e presente no
conhecimento histórico.
Ainda em seus estudos, Lopes (1989) destaca que a História é uma ciência
em constante construção. Além dessas importantes correntes históricas narradas
no parágrafo anterior, não tem como não acrescentar uma tendência recente: a
História Nova! Tal tendência sinaliza que novas constribuições são capazes de
modificar, enriquecer e transformar os setores tradicionais da história. A história é
uma ciência que carrega mudanças e transformações!
Pesavento (2004) nos permite um mergulho fascinante no tempo e no
espaço quando descreve um pouquinho sobre Clio, a musa da História. De
maneira formosa, a rainha eleita das ciências usava o estilete da escrita e
registrava cada narrativa. Homens e datas de diferentes tempos não deixavam de
ser registrados, afinal precisavam ser lembrados e celebrados. A autora acredita
que hoje a faceta mais recente de Clio diz respeito à História Cultural, expressa
nas publicações, registradas em livros, teses, trabalhos de congressos, entre
outros.
A partir dos anos 90 houve uma incrível virada no que diz respeito aos
registros e domínios de Clio. As perguntas passaram a ter sentido, pois as
explicações que anteriormente já vinham definidas já não se encontravam mais
dessa forma. Houve um fim para as certezas normativas de análise da História.
Surge a descontinuidade dos tempos históricos e a necessidade de ir em busca
dos sentidos de cada instante do passado. A História passou a não ocupar mais
um lugar de destaque junto às ciências sociais e passou a dividir espaço com a
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sociologia, política e economia. Essas parceiras interpretavam os dados que a
História juntava e com isso a informação se tornava mais completa. Pensar a
História é pensar na cultura como um conjunto de significados partilhados e
construídos pelo homem! A História ampliou o olhar e conseqüentemente abriu
espaço para novas formulações explicativas do homem e do mundo. Clio não está
mais em busca de verdades definitivas. Vivemos na era da dúvida, dos
questionamentos. Aquilo que foi um dia contado de uma forma, pode e vai ser
contado de uma forma diferente em um tempo mesmo que seguinte, pois existem
várias narrativas para um mesmo fato afinal esse processo envolve atores, tempos
e espaços únicos! A história é hoje uma reinvenção do passado e traduzi-la sem
olhar para cultura é um erro!
A partir dessas correntes podemos compreender um pouquinho desse
conceito e suas transformações através dos tempos, pois afinal a história está
sempre sendo construída e pode ser sempre diferente do que foi, envolve a
sociedade, as correntes econômicas e culturais em uma determidado tempo e
espaço. Diante disso, essa ciência foi escolhida como uma ferramenta para
dialogar e buscar compreeender o caminho da infância através do tempo. As
imagens que são aqui expostas falam de um tempo, uma cultura e um lugar da
criança. É a partir dessas imagens que solicito que os leitores mergulhem comigo
no tempo, a fim de observarem para além daquilo que as imagens querem dizer,
exercitar o olhar e se sentirem no lugar da criança no tempo registrado,
desvendarem os detalhes que uma vestimenta, uma expressão facial ou corporal
retratam. Convido os leitores a se tornarem detetives de um tempo e uma História,
ou melhor, várias histórias, já que não são únicas!
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Com o pensamento de Borges, finalizo esse breve capítulo sobre a História,
afinal, muito ainda tem a se construir e a se falar a respeito dela.
"A História procura especificamente ver as transformações pelas quais
passaram as sociedades humanas. As transformações são a essência da História;
quem olhar para trás, na História de sua própria vida, compreenderá isso
facilmente. Nós mudamos constantemente; isso é válido para o indivíduo e
também é válido para a sociedade. Nada permanece igual e é através do tempo
que se percebe as mudanças". (Borges, 1989, p.47)
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Capítulo 2: A arte conta e reconta
“Através da linguagem fotográfica, procuro construir um método de abordagem do tema
proposto que abra espaço não só para uma reflexão teórica e para a linguagem escrita, mas
principalmente para a exploração do conhecimento construído nas imagens e pelas
imagens. Seqüências de fotografias que se interligam constroem um texto-imagem e
também nos instigam a transformar em palavras a história que revelam, lendo o dito e o
não-dito, percebendo o visível e o invisível”.
Ana Elisabete Lopes

Quando o tema de estudo deste trabalho foi escolhido, optei pela arte para
costurar esse caminho encantador que a criança fez pela história e como os
artistas de diferentes épocas marcaram, reconheceram a infância e todo o seu
significado, e representaram as crianças nas mais variadas épocas e situações.
Inúmeras leituras sobre o tema foram realizadas, mas esse estudo traz
Hauser (1995) para costurar idéias importantíssimas no que diz respeito à relação
arte e sociedade. Segundo o autor, a Arte é mais do que um reflexo da realidade.
Hauser relata que a Arte pontua seu papel na origem do mundo humano,
representado pelos homens. E esse papel da Arte na constituição da realidade
está presente há muitos e muitos anos, vem dos tempos pré-históricos, onde as
pinturas do período Paleolítico, das cavernas, não surgiam com a intenção
decorativa e nem estética, o registro apenas marcava a experiência cotidiana da
vida. Inúmeras mudanças nos estilos aconteceram através dos tempos e a Arte
traz consigo, o “retrato” de uma mutação geral na cultura e na civilização que
representava em cada época. Da exclusão da autoridade externa ao menosprezo
para todas as barreiras e proibições, a evolução da Arte e de suas representações
trazem consigo a expressão do ser humano que pode e deve pensar diferente e
conseqüentemente pincelar e retratar suas idéias dessa forma.
No diálogo com Ana Mae (1978,1984,1990,1991,1993), a arte não é enfeite,
é uma forma de interpretar o mundo, a realidade, o imaginário, e vem recheada
com muito conteúdo, abrangendo a contextualização histórica e a livre expressão.
Pode-se dizer que arte é um objeto sociocultural de conhecimento que vai muito
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além da visão de um simples enfeite. Ela é representação do mundo cultural com
significado, imaginação; é interpretação, conhecimento de mundo; é também
expressão dos sentimentos, e faz tudo isso a partir de um simbolismo. A arte é
movimento na dialética da relação homem – mundo, e é através dela que
podemos alcançar a compreensão da história e da trajetória humana. A arte
democratiza o conhecimento e a condição humana. Conseqüentemente, ela
amplia as possibilidades de acesso ao conhecimento e de leitura do mundo
enquanto explora inúmeras formas de expressão, ultrapassando os limites de um
saber fixo, que busca uma única resposta.
A arte é uma criação humana que faz incríveis leituras e releituras de uma
determinada época e sociedade! É um “sistema” de manifestações e códigos que
se interpenetram e se recodificam a cada momento; uma forma particular de ver e
expressar o mundo, que atua como uma reação emocional e conceitual à vida.
Através dela podemos observar os sentimentos, as emoções, as relações
de um determinado povo assim como a cultura de um lugar. Quando pensamos
em arte precisamos ampliar nosso olhar, pois essa rica representação abraça uma
infinidade de manifestações: a plástica, a música, a escultura, a fotografia, o
cinema, o teatro, a dança, a arquitetura, enfim, podemos fazer arte a partir de
infinitas linguagens. Através da arte o homem nos possibilita observar e lançar
hipóteses sobre as crenças no que diz respeito aos lugares, pessoas e as formas
como se relacionam no meio. A arte surge como uma importante ferramenta para
explicarmos e descrevermos a história de uma determinada época e sociedade
assim como as mudanças que ocorreram através dos tempos!
“A arte mobiliza olhares, expõe ao olhar o desconhecimento, fazendo um
convite

ao

pensamento.

Com

a

arte

abrem-se

espaços

pedindo

um

comportamento perceptivo, um olhar descontraído, a liberdade de pensamento e
da imaginação”. (Abbagnano, 1998, p. 81).

16

Ao longo dos séculos, o ser humano tem utilizado o desenho, a pintura e a
escultura para se expressar e buscar conhecer o mundo que o cerca. Assim, a
criança, enquanto ser humano, também se expressa e busca conhecer o mundo
através da arte.
Em cada sociedade e em cada época, as obras artísticas são também
sínteses que dependem das trajetórias pessoais de quem as fez e de suas
concepções sobre o ser humano, o gosto, os valores etc. Logo, os artistas,
autores, em suas relações com a natureza e a cultura produzem obras que se
diferenciam formal e expressivamente. A arte é sempre produto de uma cultura e
de um determinado período histórico. Nela se expressam os sentimentos de um
povo com relação às questões humanas, como são interpretadas e vividas em seu
ambiente e em sua época.
A criação de um código escrito destinado à comunicação e ao registro da
produção humana representou um marco para a compreensão de como era o
ambiente social e histórico, a identidade de determinado grupo em diferentes
épocas. Tais documentos revelam as relações de poder existentes e perpetuam
as

diversas

manifestações

culturais.

Esse

registro

é

considerado

preferencialmente sob a forma de linguagem escrita. Mas, além dela, existe uma
multiplicidade de formas de expressão, como as linguagens artísticas. A arte
revela o modo do homem estar-no-mundo, sua reflexão sobre o que o cerca.
Assim, desde a pré-história, mesmo sem o uso da escrita, a comunicação dos
primeiros dados culturais (pinturas rupestres, objetos de pedra e ferro) já
assinalam a capacidade de abstração do homem primitivo. Além disso, a
expressão artística não precisa de intermediários nem de tradutores. Por suas
múltiplas manifestações ao longo dos tempos − desde o papel mágico da arte
primitiva até o de instrumento de reconhecimento e transformação da realidade
social −, é inegável que a obra permite diferentes leituras, releituras,
ressignificações e provoca inquietação.
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Justamente como linguagem, a arte possibilita infinitas formas de expressão
e de leitura que, pelos símbolos e signos próprios de cada época, representa a
relação estabelecida entre autor, obra e interlocutor. Isso permite que o contexto
social e cultural implícito no olhar do autor seja compreendido universalmente.
“A arte não envelhece porque o ser humano que a contempla é sempre
novo, ou terá um olhar outro e estará realizando uma infinidade de leitura porque
infinita é a capacidade do homem de perceber, sentir, pensar, imaginar,
emocionar-se e construir significações diante das formas artísticas. Nesse sentido,
a obra de arte, mesmo tendo data e procedência, transcende o tempo e transpõe
fronteiras, por isso é patrimônio cultural da humanidade” (Martins, 1998, p. 61).

Este estudo traz a arte como uma ferramenta de descobertas na tentativa
de compreendermos um pouco o caminho da infância através dos tempos. Se
pararmos para prestar atenção, inúmeros artistas nos conduzem a uma deliciosa e
encantadora viagem no tempo, espaço e imagens quando tal tema é abordado em
suas obras. Seja através de pinceladas, “flashs”, grafismos ou modelagens, é
incrível perceber como aconteceu a caminhada sobre a construção do conceito de
criança através da linguagem artística. Assim como na sociedade, as crianças não
ocupavam esse lugar de interesse e representação desde sempre.
Na Idade Média, por exemplo, imagens de crianças não apareciam em
pinturas e esculturas, denotando a inexistência de um conceito específico para a
infância nessa época. Entre as profundas transformações legadas pelo
Renascimento, encontramos o reconhecimento da infância como fase específica
do desenvolvimento humano. A partir de então, esta categoria ganhou território na
história da arte ocidental, transformando-se em motivo de retratos religiosos e
leigos, cenas de gênero e, por vezes, em protagonista dessa história.
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A pintura do Infante D.João IV, Duque de Bragança, o lendário príncipe
regente português, pintado por Pedro Américo em 1879, conforme a solenidade
exigida pelos retratos oficiais, sinaliza um pouco o lugar que a criança passou a
ocupar na sociedade, mesmo que retratada como um adulto em miniatura.
No final do século XIX, poetas e artistas passaram a ver a infância como
paradigma do ato criativo.
Sabemos que a arte tem inúmeras linguagens para representar, mas aqui,
neste estudo, serão utilizadas algumas pinturas e fotografias das crianças ao
longo da história na tentativa de compreender um pouco a caminhada delas
através dos tempos. No entanto, antes, pretendo costurar algumas idéias do que
vem a ser a fotografia e pontuar certos aspectos sobre a sua importância para a
leitura de tal trabalho.
Benjamim (1992) relata que pouco a pouco, as artes gráficas foram
cedendo espaço para as fotografias. A fotografia pôde pela primeira vez se libertar
das obrigações artísticas no processo de reprodução das imagens e ler o mundo
que pulsa, através das lentes objetivas. O autor narra a liberdade da arte para
novas possibilidades, tornando o seu acesso mais democrático com os registros
fotográficos.
Além da percepção de Benjamin, Kossoy (1989) sinaliza que a fotografia a
partir da década de 1860 apresentou uma grande aceitação, uma vez que ela já
não se surgia de forma tão artesanal e vinha recheada de aperfeiçoamentos
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técnicos. A fotografia ampliou sua demanda, e logo, registros de paisagens,
expedições e retratos de estúdio passaram a ser reproduzidos, pelos flashs!
Mesmo pertencendo a uma civilização da imagem, a fotografia ainda se encontra
segundo Kossoy, em um lugar de certo preconceito, uma vez que a escrita e a
tradição livresca predominam na comunidade científica.
Mas falar de fotografia é falar de Kossoy! Não tem como abordar tal
linguagem sem falar da memória das lentes desse “mago”. Foi inspirada na
relação que ele faz entre fotografia e história que esse estudo vem recheado de
imagens de registros iconográficos que marcam e marcaram uma época e um
determinado conceito de infância. O que pretendo é que o leitor, assim como
Kossoy, possa passear na memória e ler a infância de ontem e hoje!
Cada imagem selecionada se apresenta para costurar essa linha do tempo
que marca o sentimento da infância. Segundo Kossoy (1989) fotografias são
imagens, fontes plásticas, e estas irão apoiar esta pesquisa a fim de que o leitor
possa analisar e reconhecer o tempo que marca o visual da cena, do passado que
a compõe, com o objetivo de resgatar a memória visual do homem e do seu
entorno sociocultural.
“Fotografias são documentos visuais históricos, cujo conteúdo revela
informações e detona emoções” (Kossoy,1989, p.17)
“A fotografia pode apoderar-se, sem ser molestada, das coisas transitórias
que têm direito a um lugar nos arquivos da nossa memória” (Kramer,1998, p.76)

A fotografia é um meio, uma ferramenta importante que nos dá pistas de
algo que aconteceu no passado! É um precioso instrumento de investigação e de
interpretação histórica! A partir delas podemos levantar inúmeras hipóteses sobre
um determinado tempo, espaço e as relações entre os sujeitos daquela época!
Quando surgiu, a fotografia provocou um impacto cultural muito forte junto à
sociedade. Os documentos fotográficos ocupavam um lugar secundário e somente
os signos escritos eram reconhecidos como fonte de conhecimento. A fotografia é
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um documento que nos permite tomar conhecimento de certos fatos que
marcaram a história e é capaz de revelar um certo fato congelado da realidade de
um determinado tempo, cultura e sociedade.
As fotografias atravessam tempos, contam histórias de pessoas, lugares,
costumes e relações sociais. As fotografias guardam memórias! Elas são uma
fonte inesgotável de emoções e informações. Ou ainda, as fotografias são
documentos que representam através de um registro visual um conjunto de
informações, sendo, portanto, meio de comunicação.
Segundo Pesavento (2004), Walter Benjamin faz uma leitura sobre a
fotografia que deixa críticos sem palavras, pois Benjamin relata que as fotografias
recolhem traços e registros do passado! É um verdadeiro quebra-cabeça que traz
sentido a uma época e uma cultura! Os elementos que estão representados ali
vêm revestidos de significados e, a partir das múltiplas combinações que
estabelecem, são capazes de realizar incríveis leituras do passado! As imagens
são fontes revestidas de significados. Os registros fotográficos passaram a se
tornar provas no processo histórico. Nos primórdios da fotografia, o retrato do
rosto humano ocupa um lugar central, afinal todos gostariam de recordar seus
entes queridos. Pouco a pouco, a fotografia cede espaço para além do registro do
rosto. Um detalhe ao fundo, uma brincadeira, um animal, uma paisagem passaram
a compor os cenários fotográficos e é a partir deles que esse estudo propõe focar
sua lente para “ler” junto com as pinceladas dos artistas, a imagem da criança, no
espaço e na relação com o outro e não somente um único retrato de rosto. As
leituras dos cenários, figurinos e emoções representadas em cada flash!
Assim como as telas de artistas que representam a infância, algumas
fotografias foram selecionadas. Este estudo mergulha nessas duas fontes de
registros a fim de testemunhar a história. Seus conteúdos conduzirão o leitor a
uma caminhada pela história da criança e a descoberta de como ocorreu o
sentimento da infância. E diante disto, busco na citação de Benjamin, sinalizar
que através das ferramentas escolhidas para dialogar com o tema, podemos
compreender que:
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“As crianças não constituem nenhuma comunidade separada, mas sim, são
partes de povo e da classe a que pertencem”. Benjamin (1984, p. 247)

Através dessas manifestações artísticas, estimulo que leitores percebam nas
telas e nas fotografias que Arte é mais do que um conceito puro e estático. Ela é
conhecimento de vida com movimento, rico em sensibilidade e cultura. Dessa
forma, faço coro com Leite (2005) quando ela conceitua a Arte como uma forma
particular de ver e expressar o mundo. O sistema de códigos que a autora cita fala
da possibilidade de se “ler” a história, a cultura de um povo e de uma época!

Finalizo este item citando Kossoy (1989, p.32)
“As imagens são documentos insubstituíveis cujo potencial precisa ser
explorado, não como meras ilustrações dos textos, mas como possibilidade de
descoberta quando sistematizam suas informações através de metodologias
adequadas de pesquisa e análise para decifração de seu conteúdo”.
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Capítulo 3: Caminhando na linha do tempo: Seguindo os passos da infância

“...todas as sociedades, em todas as épocas, tiveram o conceito de infância, ou seja, a
noção de que as crianças podem ser diferenciadas dos adultos de várias formas. O ponto
em que elas diferem é em suas concepções de infância, as quais especificam essas formas
de distinção. Portanto, elas terão idéias contrastantes sobre questões fundamentais
relacionadas à duração da infância, às qualidades que diferenciam os adultos das crianças e
à importância vinculada às diferenças.”
Heywood

A partir do momento em que a criança saiu do papel secundário no seio
familiar e social, passando a ser observada como um ser que possuía uma função,
o sentimento de infância passou a ser observado com um olhar mais singular e
diferenciado! A particularidade que começou a ser percebida, pôde distinguir a
criança do adulto.
Os primeiros diálogos com Heywood (2004) sobre tal concepção trouxeram
importantes reflexões para este estudo. No entanto, os passos iniciais na
caminhada sobre o sentimento da infância foram dados por Ariès (1985) quando
levantou questões sobre a história social da criança e da família. Este foi um
clássico que inspirou inúmeros autores e trouxe à tona diversas concepções de
infância. Falar em infância é falar em pluralidade, pois, afinal, existe uma bagagem
sociocultural e temporal que não pode e nem deve ser deixada de lado.
Estudiosos

da

infância

na

contemporaneidade

enfatizam

grandes

mudanças no seu significado, atribuídas, justamente, pelas transformações
tecnológicas e econômicas pelas quais toda a humanidade está passando e sobre
as quais o fator globalização faz resultar as chamadas identidades multifacetadas.
Diante da Globalização, ser criança hoje se torna complexo. Os estudos de
Philippe Ariès (1985) assinalam o surgimento tardio do “sentimento de infância”,
ou seja, da percepção de que a criança é diferente do adulto. Sinaliza que não
existe “a” infância, que ela não esteve desde sempre aí, de um mesmo e
constante modo. Assim, o conceito de infância é determinado historicamente de
acordo com as modificações sofridas pela sociedade. Isto implica que a
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concepção de infância como uma categoria única e permanente não é possível,
uma vez que está sempre relacionada ao local, ao momento, e aos atores sociais.
O autor esclarece como o “ser criança” veio sendo construído ao longo do
tempo. De acordo com o estudioso, a criança medieval era comumente
comparada a um delicado e querido animal de estimação. A morte de crianças
pequenas era fato recorrente, fosse por falta de higiene, por doenças ou pela
fome. Sofria-se com tal perda, mas tratava-se de um episódio sem muito
sofrimento, passível de ocorrer em todas as casas. Afinal, outras crianças,
nasceriam.
As crianças que conseguiam sobreviver participavam da vida comunitária,
dos costumes sociais, hábitos, linguagem, jogos, brincadeiras e festas. A princípio
não havia, no período medieval, assuntos que as crianças não pudessem
conhecer. Os temas da vida adulta, as alegrias, a luta pela sobrevivência, as
preocupações, a sexualidade, a morte, a transgressão das regras sociais, o
imaginário, as crenças, as comemorações, as indignações eram vivenciadas por
toda comunidade, independentemente das faixas etárias que pertenciam. As
crianças, desde muito cedo, tinham o hábito de trabalhar e lutar por sua
sobrevivência e exercer na sociedade o papel de um pequeno adulto.

Pieter Brueghel (Banquete de casamento camponês, 1568)

Esta obra aponta para a criança ali inserida no mundo dos adultos,
enquanto estes se divertem e se fartam em um banquete camponês.Representada
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com um chapéu grande, ela passa desapercebida, enquanto lambe uma tigela
vazia. Não só essa obra selecionada como outras de Brueghel, sinalizam o lugar
da criança na cultura daquela época.
Na tela abaixo, mesmo retratando a temática infância, o artista deixa claro
que o traje das crianças é indício de que elas eram vistas como pequenos adultos.
Os vestidos, os aventais e tocados das meninas eram parecidos com os das
mães. Já os calções, os gibões e as cotas dos rapazinhos eram idênticos aos
pais. Existiam alguns brinquedos na época como: piões, cavalos de madeira,
bonecas e molinetes montados em grandes hastes. A maior parte das crianças
retratadas por Bruegel passava bem sem eles ou utilizava bexigas de porco,
ossinhos, tonéis, aros de tonéis, ou seja, objetos do mundo do adulto que tinham a
mão.

Pieter Brueghel (Brincadeiras de crianças, 1560)
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“Até por volta do século XII, a arte medieval desconhecia a infância ou não
tentava representá-la. É difícil crer que essa ausência se devesse à incompetência
ou à falta de habilidade. É mais provável que não houvesse lugar para a infância
nesse mundo. Uma miniatura otoniana do século XI nos dá uma idéia
impressionante da deformação que o artista impunha então aos corpos das
crianças, num sentido que nos parece muito distante de nosso sentimento e de
nossa visão. O tema é a cena do Evangelho em que Jesus pede que se deixe vir a
ele as criancinhas, sendo o texto latino claro: parvuli. Ora, o miniaturista agrupou
em torno de Jesus oito verdadeiros homens, sem nenhuma característica da
infância: eles foram simplesmente reproduzidos numa escala menor”. (Ariès, 1985
p. 50-51).

Para compreender alguns aspectos relevantes ao caminho da infância,
foram escolhidos alguns autores para dialogar com o tema e nos ajudar a desvelar
esse conceito. Dou início a esse recorte com Sarmento e Pinto (1997) que
pontuam a existência das crianças desde sempre, desde o primeiro ser humano.
Eles relatam que a infância é uma construção social – a propósito da qual se
construiu um conjunto de representações sociais e de crenças e para a qual se
estruturam dispositivos de socialização e controle que a instituíram como categoria
social própria – existe desde os séculos XVII e XVIII. Assim, a temática infância,
como já mencionado, tem interessado educadores, psicólogos, antropólogos,
historiadores e outros, dada a sua abrangência e a realidade político-cultural do
mundo contemporâneo, que deseja conhecer a trajetória de desenvolvimento
humano e cada vez mais a trajetória da infância em diferentes lugares e contextos.
No Brasil, as concepções de infância igualmente se constroem a partir da
constituição da própria sociedade brasileira. De acordo com os estudos de Rizzini
(1997), a idéia histórica construída sobre a criança passou por inúmeras fases a
partir da chegada dos colonizadores portugueses. Segundo a autora, a história da
criança surge em estudos onde diversos temas se relacionam, como por exemplo,
a história de assistência aos pobres, da saúde pública e nos estudos sobre as
famílias entre tantos outros. O estudo da infância sempre esteve amarrado aos
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demais estudos em que a infância aparecia como coadjuvante e nunca como
indivíduo central da pesquisa. Essas representações estão imbricadas pela
posição social e econômica ocupada pelas crianças e podem ser apreendidas
pelos discursos dos diferentes universos culturais.
Não posso deixar de citar uma outra importante estudiosa sobre a infância
para costurar as idéias sobre o surgimento e as transformações desse complexo
conceito que dá à infância e à criança, afinal Kramer (1998) relata que a idéia
moderna de infância apareceu com a sociedade capitalista, quando mudou o
papel social e a inserção da criança na sociedade.
Inspirada nas reflexões de Ariès (1985), a autora afirma que o sentimento
de infância deve ser entendido como “consciência da particularidade infantil”, isto
é, o que distingue a criança do adulto. Com relação ao sentimento moderno de
infância, comunica que há duas atitudes contraditórias a se pensar: uma considera
a criança ingênua, inocente e graciosa, a que também podemos chamar de
“paparicação”; outra que se contrapõe a ela, que toma a criança como um ser
imperfeito e incompleto, que necessita de “moralização” e de educação pelo
adulto.
Ainda segundo as reflexões de Kramer (2001, p.18):
“O sentimento de infância resulta, pois, numa dupla atitude em relação à
criança: preservá-la da corrupção do meio, mantendo sua inocência, e fortalecê-la,
desenvolvendo seu caráter e sua razão”.

Assim sendo, a criança não é vista como tendo um conjunto de
potencialidades pré-determinadas a serem desenvolvidas, nem como um sujeito a
ser controlado, mas um sujeito com determinadas características biológicas, que
irá se fazendo homem no decorrer de sua existência. E assim, à medida que o
conceito de infância vai sendo construído, vai surgindo esse sentimento na família
e na sociedade, e a criança passa a ocupar outro lugar – deixa de habitar o
“universo dos adultos” para viver essa infância. É necessário ressaltar que a
criança, para compreender o mundo e descobrir seu papel na sociedade, usa a

27

imaginação, a criatividade, o poder de observação, o brincar, o jogo e também a
imitação das muitas situações do cotidiano. Esse mundo mágico, que é o mundo
da brincadeira e do faz-de-conta, contribui para que a infância se constitua,
conheça a si mesma, aos outros e as relações que perpassam esse universo
social.
Assim como Kramer (2001) e Ariès (1985) trazem à tona essa
particularidade da criança, da unidade e singularidade imersa na pluralidade da
cultura em que convive, torna-se impossível pensar que todas as crianças são
iguais! Não tem como imaginar a infância desvinculada da cultura, da família, da
educação, e para fazer coro com os autores citados acima, trago Barbosa (2000),
que fala que uma infância universal como unidade pode ser um equívoco. Uma
certa universalização é necessária para que se possa refletir sobre ela, sendo
importante ter sempre presente que a infância não é singular, nem única. A
infância é plural: infâncias.
Desta forma, podemos visualizar que a infância está sempre ligada aos
significados dados pela sua cultura e sua história. Kennedy (1999, p.131) diz que:
“A filosofia da infância é ao mesmo tempo enriquecida e dificultada pela
descoberta de que a infância tem tido e pode ter diferente significação para
crianças e adultos em diferentes culturas e períodos históricos”.

Ainda de acordo com o autor,
“Os adultos constroem a infância, com base em imagens culturais
predominantes muito arraigadas, combinadas com os resíduos de suas próprias
infâncias”. (Kennedy, 1999, p.153)

Walter Benjamin (1984) ressalta que somos sujeitos da história e
compreende a infância como categoria social e cultural. O sujeito infantil, também
sujeito lúdico, tem sua constituição e sua significação nas muitas práticas culturais
existentes; dessa forma, a infância (a criança-sujeito) é resultado da construção
cultural e histórica da e na sociedade em que (con)vive. Ao falar das crianças, o
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autor não o faz de forma romântica. Ele entende as crianças como sujeitos que
estão na história, inseridas numa classe social, como parte da cultura e
produzindo cultura. Entende a linguagem como algo fundamental, uma vez que
permite que num só sujeito toda cultura e história de uma época apareçam.
Na contramão de Ariès, Postman (1999) traz à tona a percepção que tem
sobre o desaparecimento da infância já há alguns anos. A partir de uma
retrospectiva histórica envolvendo a conscientização da infância, o autor segue no
caminho da denúncia, sinalizando que atualmente a mídia tem influenciado a
constituição subjetiva da infância e criança, uma vez que já não se consegue mais
distinguir o que é próprio do mundo adulto e aquilo que deveria pertencer ao
mundo da criança. Ou seja, aquilo que Áries observou ser o diferencial entre o
mundo das crianças (língua, vestimentas, brinquedos) e o mundo dos adultos.
Postman (1999) denuncia que, cada vez mais cedo, a criança tem participado do
mundo adulto de forma enfática e indiscriminada, seja pelo uso das roupas ou da
língua! As pesquisas têm revelado que a era da criança nos séculos XI, XII, XIII,
um adulto em miniatura parece estar de volta. Isso aparece quando percebemos a
presença incisiva e marcante sobre assuntos como sexo, vida e os estilos das
crianças e adultos, que bombardeiam diariamente essas informações através dos
meios de comunicação.
E por fim viro mais uma página deste estudo trazendo a contribuição de
Jobim e Souza (2003) que sinaliza se negarmos uma compreensão da criança que
a desqualifica como alguém incompleto, quer dizer, alguém que se constitui num
vir-a-ser distante no futuro, privilegiamos situá-la no espaço em que o tempo se
entrecruza entre presente, passado e futuro... a criança não se constitui no
amanhã: ela é o hoje, no seu presente, um ser que participa da construção da
história e da cultura de seu tempo.
Esse recorte ilustra que as concepções de criança costuradas neste
capítulo têm uma particularidade: os autores deixaram suas marcas. Estudos e
concepções de infância foram e são construídas com o passar dos séculos. A
cada tempo as concepções de infância se modificam de acordo com o contexto
histórico, social e cultural das pessoas.
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Diante disso finalizo este capítulo com a contribuição de Dahlberg:
“[...]

A

perspectiva

pós-moderna

[...]

descentralizaria

a

criança,

considerando que ela existe através de suas relações com os outros, sempre em
um contexto particular [...] A partir da nossa perspectiva pós-moderna, não existe
algo como “a criança” ou “a infância”, um ser e um estado essencial esperando
para ser descoberto, definido e entendido, de forma que possamos dizer a nós
mesmos e aos outros “o que as crianças são e o que a infância é”. Em vez disso,
há muitas crianças e muitas infâncias, cada uma construída por nossos
“entendimentos da infância e do que as crianças são e devem ser”. Em lugar de
esperarmos que o conhecimento científico nos diga quem é a criança,temos
escolhas a fazer sobre quem achamos que ela é, e essas escolhas têm uma
enorme importância, pois a nossa construção da criança e da primeira infância é
produtiva”. (Dahlberg,2003 p. 63-64)
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3.1 “Click”, imagens que falam: Dos bastidores para o palco, a criança
conquista seu espaço

Este capítulo traz imagens que marcaram a infância em diferentes épocas,
lugares que as crianças ocupavam e, consequentemente, a forma como eram
vistas. O desejo de me aprofundar no estudo desse tema, a minha história de vida
pessoal e profissional que sempre me aproximou das imagens visuais, seja
através da decodificação ou da produção delas dentro e fora da sala de aula, me
inspiraram não só na escolha desse tema, como também na seleção dos artistas
para dialogar com os leitores. Difícil foi eleger alguns, dentre tantos os que
pintaram e reproduziram a infância de forma singular. Portinari, Velásquez, Tarsila
do Amaral, são artistas que sempre estiveram presentes na minha vida pessoal e
profissional. Já Stefan Lochner, Pieter Brueghel, Bartolomé Esteban Murillo, são
pintores que descobri ao longo da minha trajetória acadêmica e minhas pesquisas
sobre o tema escolhido para ser abordado aqui nesse estudo e me despertaram
encantamento com suas pinceladas e impressões a respeito da infância. Seja nas
visitas aos museus ou nas pesquisas para trabalhar com projetos em sala de aula
com as crianças, eles permearam minha trajetória e por isso foram selecionados
para estarem comigo em mais um capítulo da minha história.
Através das pinturas e das fotografias, venho abordar o tema e busco
refletir sobre a história da criança na linha do tempo e das imagens. Fazendo uma
reflexão junto com Pasolini trago essa citação para ilustrar, assim como o autor,
uma reflexão sobre a fotografia e as imagens, objetos estes carregados de signos
lingüísticos e história, que nos permitem compreender o contexto histórico e
cultural de uma determinada época:
“As primeiras lembranças da vida são lembranças visuais. A vida, na
lembrança, torna-se um filme mudo. Todos nós temos na mente a imagem que é a
primeira, ou uma das primeiras, da nossa ida. Essa imagem é um signo e, para
sermos exatos, um signo lingüístico, comunica ou expressa alguma coisa. (...) Mas
se nos objetos e nas coisas cujas imagens ficam gravadas na minha lembrança,
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com as de um sonho indelével, se condensa e se concentra todo um mundo de
“memórias” que essas imagens evocam num só instante, se, noutras palavras,
esses objetos e essas coisas são continentes dentro dos quais se abriga um
universo que deles posso extrair e observar, ao mesmo tempo, esses objetos e
essas coisas são também algo mais que um continente”. (Pasolini, 1990, p.125126)

Através de seus traçados ou pinceladas, alguns artistas deixaram as
marcas desses pequenos seres e contaram um pouco da sua história. Os olhares,
as vestimentas e as posturas deixam claro esse lugar! Em cada tela, uma época é
representada! Cada tela traça uma leitura, e em meio às muitas possíveis,
possibilita o diálogo entre a arte e o universo infantil. A criança marca seu lugar ao
longo da história. As imagens falam da cultura de um lugar e de uma época, e
deixa claro que a criança também produz cultura! As imagens nos propiciam um
mergulho nas páginas da história e nelas percebemos as linhas que costuram a
infância nos diferentes tempos. Como as crianças se relacionam com e nos
espaços de cultura. Segundo Kramer (1998), para percebê-las é preciso
mergulhar dentro do seu universo social como sujeito criado na cultura e pela
cultura.
Dentre os artistas escolhidos para dialogar com a infância, Candido
Portinari não poderia deixar de fazer parte dessa leitura. Esse artista de Brodósqui
deixa registrado com suas pinceladas, as crianças, suas brincadeiras e
vestimentas, um registro emocionante das memórias de sua infância, sua
percepção sobre ela, assim como o lugar reservado para a criança. O lugar da
brincadeira e do lúdico como formas divertidas de descobrir o mundo.
Em suas telas, fica claro o retrato do povo brasileiro e as temáticas sociais
de uma época! Sabemos que seu acervo é grande, por isso algumas telas sobre
brincadeiras foram selecionadas para dialogar com o tema.
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Cândido Portinari (Futebol,1935)

Cândido Portinari (Meninos soltando pipas,1947)

Cândido Portinari (Pulando Carniça,1959)

Em suas telas, Cândido Portinari mostra o lugar da criança, vivendo a sua
infância. A criança como destaque na sua representação. O artista em suas
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pinceladas retrata o ser criança e o ter infância, nas divertidas brincadeiras de
soltar pipa, no animado jogo de futebol e na liberdade do pular carniça. Com um
show de dinamismo e cores ele deixa seu recado. Nas telas selecionadas ele
busca focar a importância do caráter lúdico das brincadeiras. Em muitos lugares,
as brincadeiras tradicionais por conta do crescimento das cidades e inexistência
da liberdade de ser criança, deixaram de ser aproveitadas. Suas telas resgatam a
cultura de uma infância. Portinari foi um dos artistas brasileiros que se esmerou e
deixou um registro único da representação infantil em suas obras. Esse grande
artista, que jamais conseguiu se desvencilhar de suas memórias da infância, de
sua identidade brodosquiana, representou com toda arte profundas marcas da sua
infância. Portinari retratou, em suas telas, o ser criança e o ter infância.
Passeando não só no tempo como no espaço, um outro importante artista
foi selecionado - Diego Velásquez! Esse pintor espanhol do século XVII se
destaca na pintura de retratos, principalmente de personagens integrantes da
nobreza espanhola.
Assim como Portinari, desde cedo demonstrou grande interesse pela
pintura e enfatizou a elaboração de retratos de integrantes da nobreza. Suas
obras mostram detalhes, privilegiando as expressões faciais. A forma como
pintava, mostrava como enxergava o mundo.
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Diego Velásquez (As meninas, 1656)

Essa obra de Velásquez foi selecionada por conta do destaque e
importância histórica e cultural que marcaram a sua época. Com um jogo de luz e
sombra o artista retrata através de suas pinceladas a imagem da criança naquele
tempo em seus trajes e as expressões faciais. A princesa Margarida ocupa a parte
central do grupo. Mesmo sendo representada como uma miniatura do adulto, e
não sozinha em uma cena cotidiana, a criança vem como personagem principal,
ganha um lugar de destaque nas representações artísticas, que até pouco tempo
não acontecia.
Ao realizar um passeio por diferentes obras que de alguma forma
representavam a criança, selecionei também duas telas de uma importante
representante do Modernismo: Tarsila do Amaral. Com seus traçados a artista
deixa o recado de uma época e cultura, assim como o lugar que a criança ocupa
no cotidiano.
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Tarsila do Amaral (Segunda Classe,1933)

Tarsila do Amaral (A família, 1925)

Tarsila, através das pinceladas, traz nestas telas temas e cores bem
brasileiros. Essas pinturas ilustram importantes temas sociais no Brasil. Mas o
destaque vem para o lugar da criança, a forma como é representada e o que as
expressões faciais e vestimentas nos remetem. Elas são representadas por essa
artista do movimento modernista que traz uma marca e um uma forma diferente de
caracterizar uma época. Com um jogo de cores, percebemos que as crianças são
reproduzidas com vestimentas e expressões faciais que resgatam as pinturas de
séculos anteriores, que retratavam as crianças como miniaturas dos adultos.
Percebe-se nessas telas a pintura do popular, do jeito de ser brasileiro e como as
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crianças estão misturadas ao mundo dos adultos para deixarem registradas as
questões sociais relativas da época que representam.

A obra do pintor alemão Stefan Lochner, que marca o final do estilo gótico,
vem também dialogar com o tema, onde com detalhes, traz inúmeros simbolismos.
A pintura selecionada aponta não só um estilo, mas também o olhar da criança
nesta época. A criança representada como um anjo, a infância santa, marcando
uma temática religiosa.

Stefan Lochner (A Madonna do Jardim das Rosas, 1448)

A criança é, sem dúvida, um ser que está sempre mudando, se organizando
e se revelando, como sujeito através dos tempos! Esse curioso ser, ultrapassa há
séculos, inúmeras barreiras e conquista um lugar único no mundo! Não tem como
não se encantar com sua trajetória e conquistas alcançadas através de toda sua
história! Vários autores dedicaram muitas horas para descobrir um pouco sobre
esse mágico universo, que marca a infância.
Uma mistura de sentimentos, culturas, políticas, assim como investimentos
pedagógicos e sanitaristas, atravessam fronteiras espaciais e temporais! Quando
pensamos que já não há mais segredos para o universo infantil, nos
surpreendemos com as novidades que surgem!
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Mas o olhar para a criança nem sempre teve esse destaque. Inúmeros
foram os caminhos até a criança ser ouvida, pois apesar de ter voz, ela não tinha
espaço para expressar suas particularidades. Gradativamente ela passou a ter
sua personalidade vista e reconhecida. A criança conquistou um lugar de
destaque e com diversos investimentos. Um sujeito com linguagem, vestimentas,
desejos, com sentimentos únicos e singulares!
Segundo Ariès (1985), pouco a pouco, a linguagem e vestimentas
passaram a traduzir as etapas de crescimento que as crianças estavam
ultrapassando, já que na idade Média os trajes marcavam simplesmente uma
separação de classe social, pois não havia uma diferenciação nas roupas de
crianças e adultos. Independente do lugar em que a criança estava inserida na
escala da hierarquia social, ela mal saía dos cueiros e logo era apresentada às
vestimentas dos adultos. A infância era vista como um estado de transição para a
vida adulta. Não existia um tratamento especial para as crianças, o que acarretava
em uma sobrevivência difícil! O grande interesse da sociedade Medieval era o
rápido crescimento da criança, para que ela pudesse ingressar no mundo do
adulto e conseqüentemente no trabalho! Esse pequeno aprendiz tinha muito
trabalho pela frente! A adoção de um traje particular à criança foi um importante
passo para a modificação do sentimento de infância! O traje que marcava as
classes e só se diferenciava pelo tamanho, passou a marcar uma particularidade e
separar o mundo da criança do mundo adultocêntrico!

Duccio( Madona e a criança, 1300)
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Raphael (Madonna of the Pinks,1506)

Diego Velásquez (A Infanta Maria Margarida, 1653)
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OO Príncipe Baltasar Carlos
Diego Velásquez (O Príncipe Baltazar Carlos caçador, 1635)
As telas acima sinalizam a representação da criança e seus trajes ou a falta
destes, que marcaram uma determinada época. Da imagem sacra aos cueiros e
aos diferentes trajes que surgiam, percebemos a transformação e a criação dos
inúmeros trajes infantis.
A mudança do sentimento da infância altera a forma do adulto se relacionar
com a criança. Diferentemente da visão a qual estava inserida no mundo
medieval, a criança passou a ter o seu desenvolvimento visto com outros olhos,
assim como seu lugar no mundo do adulto. Na Idade Média, a inexistência dos
conceitos sobre educação e vergonha fez com que os adultos desconsiderassem
o conceito de infância e, com ele, todos os subsídios importantes para o
desenvolvimento desse ser.
A criança era prematuramente inserida no mundo dos adultos, desde a
linguagem, comportamentos, histórias, brincadeiras, trabalhos e festas. No mundo
medieval, a palavra criança era invisível! Tudo era compartilhado, não havia uma
censura e nem um espaço privativo! As discussões envolvendo os diversos
assuntos não passavam por um filtro. A convivência com os adultos propiciava
conhecimentos que eram assimilados, antes mesmo das crianças estarem
psicologicamente preparadas para vivenciar tais situações!
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A criança tinha acesso a todos os tipos de comportamento comuns à
cultura daquela época. Elas estavam tão misturadas no mundo dos adultos que
não era raro encontrarmos as crianças envolvidas nos afazeres de seus pais,
trabalhando como aprendizes!
Definitivamente o século XVII foi um marco no reconhecimento e no
entendimento da infância! A criança que anteriormente se organizava em torno da
família passou a receber mais atenção desta! A família reestruturou toda a sua
organização e a criança passou a ter um lugar central e privilegiado! A criança sai
de uma postura de aprendiz ao lado dos pais e começa a ser retratada em cenas
de uma infância convencional! Seja desenhando, lendo ou brincando, lá estava
ela, no lugar de um sujeito com deveres, mas com direitos assegurados: o da
brincadeira! Por exemplo, a cumplicidade e o carinho representados nas obras
dessa época deixam claro essas transformações e mudanças de paradigmas!

Bartolomé Esteban Murillo (La Sagrada Familia del Pajarito,1650)
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Bartolomé Esteban Murillo (Anciana espulgando a un nino, 1660)

Nestas duas telas, Bartolomé Esteban Murillo, um importante representante
do estilo barroco espanhol, demonstra um sentimento do lugar que a criança
passou a ocupar nas representações artísticas na sociedade e na família. No seio
familiar, na primeira ou na segunda tela, a criança brinca observada por seus pais,
ou recebe cuidados de sua mãe. Nessas duas representações, o pintor buscou
representar aspectos da primeira infância.
A criança deixa de ser um ser insignificante para ter uma característica
peculiar! Suas expressões faciais, tamanho e a própria musculatura deixavam
claro que se tratava de uma criança e não simplesmente uma miniatura do adulto.
Hoje, a partir da delimitação mais clara da infância e da criança, do recorte
etário e a posição mais definida do lugar do adulto, podemos não só compreender
o universo infantil, como sua pluralidade e suas necessidades únicas no meio
social! As mudanças do mundo moderno transformaram o sentimento da infância
e da família. A criança deixa de ser vista com indiferença e passa a ser percebida
com necessidades diferentes do adulto! Ocorre uma mudança de inserção da
criança na sociedade: deixa o papel de produtora direta para ser merecedora de
cuidados e educação!
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O significado da infância foi mudando e vai continuar mudando o tempo
todo! A infância é proveniente das construções históricas, políticas, culturais e
sociais. A criança é um ser que inventa e se reinventa diariamente, através dos
séculos. Ficamos curiosos só de pensar como elas estarão se relacionando com
esse mundo que não pára de girar e de trazer novidades daqui a alguns anos!
Uma coisa temos certeza, elas não deixarão de fazer histórias! E que uma história
nunca será igual à outra! Histórias de modo de ser e de vida!
Todos que atuam na educação e nas políticas públicas que envolvam o
tema da infância enfrentam há muitos anos inúmeros desafios! Desde questões
políticas, sociais, urbanas a questões econômicas e educacionais. O tema vem há
muito tempo sendo abordado com uma infinidade de facetas! Essa é um temática
que deveria ter sido priorizada desde sempre, pois a incapacidade da nossa
geração de lidar com as populações infantis representa uma dificuldade de
compreender esse grupo hoje e as questões particulares que envolvem a infância!
Refletir sobre a infância e o caminho que esse conceito percorreu é
fundamental para que possamos nos preparar para atuar junto com esse grupo de
uma forma saudável, criativa, autônoma e principalmente singular, mesmo dentro
da pluralidade que envolve a temática, pois ao estudarmos a infância, não
podemos deixar de lado a história, a cultura, o contexto e as mais variadas facetas
que envolvem esse pequeno ser que produz cultura!
Para compreendermos esse público que vamos analisar, é importante
termos em mente algumas perguntas pois, sem elas, nosso estudo perde sua
essência e singularidade! De que modo as pessoas percebem as crianças? Qual é
o papel social da infância na sociedade moderna? Que valor é atribuído à criança
nas diferentes classes sociais, culturas? De que forma podemos trabalhar com as
crianças sem deixar de considerar sua etapa do desenvolvimento e acesso às
informações?
O século que vivemos é marcado por um esforço para a criança ser
conhecida e reconhecida. Tal movimento é percebido nas mais variadas correntes;
a psicologia, a psicanálise e a própria história são só algumas delas! Foi em
particular com a história social da criança e da família que os primeiros passos
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nessa caminhada sobre o aprimoramento do olhar sobre a criança foram dados!
Áries traz contribuições para costurar as primeiras visões sobre a infância na
sociedade! De uma forma clara e descritiva, esse estudioso nos faz realizar
reflexões importantes sobre o tema. O autor deixa claro que as visões sobre a
infância são construídas social e historicamente e que os papéis das crianças
podem variar conforme as formas de organização social.
A criança foi mesmo ganhando um outro lugar! Com as mudanças
econômicas, sociais e nas ciências, os índices de mortalidade reduziram e a
infância passou a ocupar um outro espaço no contexto social!
As crianças são sujeitos sociais e históricos, marcados pelas contradições
das sociedades em que estão inseridos! As crianças são cidadãs, seres que
produzem cultura e nela são produzidas. Ao voltarmos nossas lentes e holofotes
para as crianças podemos entendê-las, ver o mundo a partir do ponto de vista da
infância e conseqüentemente aprender com elas!
Ao pensarmos na infância precisamos pensar nas políticas que considerem
a cidadania, a cultura, os demais aspectos, enfim, políticas comprometidas com as
crianças como cidadãs. Que elas sejam respeitadas na sua singularidade, sem
deixar de considerar a pluralidade que estão imersas!
E no Brasil, hoje, qual a concepção de criança? É possível perceber que a
concepção de criança como sujeito de direitos está presente na produção de
conhecimento acerca da infância e nos processos político-educacionais. A visão
da criança como cidadã, merecedora de atenção por parte da família, da
sociedade e do Estado, cresce em nosso país desde a década de 80. Na tentativa
de garantir o exercício dos direitos culturais a todo cidadão brasileiro, a
Constituição Federal de 1988 cita importantes direitos e deveres das crianças,
assim como o ECA, sancionado em 1990, também menciona a criança cidadã.
Temos ainda a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, n. 9.394 de 20 de
dezembro de 1996, que afirma que reconhece a criança como cidadã agora e não
no futuro.
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Postman (1999) e Kramer (2001) vêm para finalizar este capítulo e lembrar
aos leitores que não é concebível que nossa cultura se esqueça que precisa de
crianças. As crianças, independentemente da cultura, precisam de infância,
mesmo que marcadas por contradições das sociedades em que vivem.
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Conclusão:

Este estudo nos permite refletir que ser criança é passar por uma
experiência complexa na medida em que a infância é uma construção social e
somente pode ser compreendida a partir das mudanças das sociedades; ou seja,
a infância não esteve desde sempre aí, de um mesmo e constante modo – o “ser
criança” foi se constituindo ao longo do tempo. À medida que o conceito de
infância foi construído, surgiu esse sentimento na família e na sociedade, e a
criança passou a ocupar outro lugar – deixa de habitar o “universo dos adultos”
para viver essa infância.
A temática infância, dada a sua abrangência e a realidade político-cultural
do mundo contemporâneo, tem interessado aos mais diversos segmentos da
sociedade tais como: educadores, psicólogos, antropólogos, historiadores e
outros. Mas, é possível pensar que todas as crianças são iguais? É possível
imaginar a infância desvinculada da cultura, da família, da educação? É
necessário pensar numa certa universalização, porém tendo sempre em mente
que a infância não é singular e nem única. A infância é plural: infâncias, por estar
sempre ligada aos significados dados pela sua cultura e sua história.
Por entender que a infância não é apenas um sentimento e que a criança é
uma pessoa que vive seus processos, sua história, em muitos tempos e lugares,
compreendo que nós, educadores ou não, temos um papel a desempenhar para
garantir que todas as crianças tenham uma infância – uma infância que possibilite
a elas conhecerem e interagirem com sua cultura, com os espaços formais e não
formais de educação, buscando aprender, sonhar, imaginar e criar.
O diálogo com as imagens e a revisão bibliográfica trazidas por artistas e
autores que narraram ou pincelaram a infância, cada um no seu tempo, propiciou
uma deliciosa viagem no túnel do tempo. Com um jogo de cores, traçados,
expressões faciais e corporais, os pintores deixaram ao longo da história suas
contribuições. A leitura de cada imagem vinha carregada dos valores da cultura de
uma época. As diferentes concepções para a infância narraram o papel que as
crianças desempenhavam nessa sociedade.
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