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RESUMO 

 

 

Esta investigação tem como tema central a memória infantil. Inscreve-se em um campo mais 

amplo de pesquisa que articula os últimos estudos foucaultianos (que focalizam a constituição 

do sujeito), algumas ferramentas conceituais benjaminianas (como memória, história e 

narração) e as discussões acerca do Estudo em Casa (Homeschooling) promovidas por Michel 

Apple. A esse referencial teórico, somam-se ainda autores como Hannah Arendt, Francisco 

Ortega e Carlos Roberto Cury. A tese propõe-se a analisar os modos pelos quais as crianças 

se constituem narrativamente por meio de suas memórias de infância. Metodologicamente, o 

percurso escolhido para privilegiar a memória e a fala infantil foi a perspectiva 

teórico/metodológica da pesquisa com crianças, baseada, em grande medida, no campo da 

Sociologia da infância e dos Estudos da Criança. Foram realizadas onze oficinas na Oficina de 

Arte Sapato Florido, na Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre (RS), no período de 

agosto a outubro de 2015. As oficinas contaram com a participação de onze crianças, seis 

meninas e cinco meninos, com idades entre 05 e 12 anos, e foram organizadas a partir de 

proposições investigativas que contaram com diversos materiais como os livros de literatura 

infantil Guilherme Augusto Araújo Fernandes (2014) e A incrível fuga da cebola (2012), a 

poesia Memórias inventadas: a infância (2003), o filme de curta-metragem Dona Cristina 

Perdeu a Memória (2000), o filme de animação Divertida Mente (2015), duas propagandas 

televisivas Palhaço (2014) e Brinquedos Estrela (1987), as obras da Série Rever-retratos 

Ressiginificados (2012), além das relíquias e dos registros fotográficos das próprias crianças. 

Além de elevar a criança à condição de depoente privilegiado do seu próprio contexto, portanto, 

de narradora do seu tempo, espaço e cultura, foi possível observar, pelas narrativas infantis um 

elemento central: a emergência de uma infância não-escolar(izada), chamada Homeschooling 

ou Estudo em Casa. Trata-se, de um conjunto de práticas, micropolíticas que colocam em jogo 

as relações que são estabelecidas neste tempo com as verdades escolares. Mais do que isso, 

esboça-se, devido a prevalência decisiva deste tema na fala das crianças, uma forma de viver 

que se esgota politicamente, já que evita, a todo custo, os riscos impostos por este espaço 

chamado escola, ao passo que não evita os riscos impostos por um espaço chamado lar. 

Portanto, foram as narrativas infantis que permitiram delinear aquilo que denominamos neste 

estudo como um modo homeschooler de vida e suas implicações ao escolar. 

 

Palavras-chave: Memória. Narrativa infantil. Política. Homeschooling.  
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de Pós-Graduação em Educação, Universidade do Rio Grande do Sul, 2017. 
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ABSTRACT 

 

 

Children’s memory is the central topic of this investigation, which is inscribed in a wider 

research field that articulates the last Foucauldian studies (focusing on the subject constitution), 

some Benjaminian conceptual tools (such as memory, history and narration) and discussions 

about Homeschooling held by Michel Apple. the theoretical references also include  authors 

such as Hannah Arendt, Francisco Ortega and Carlos Roberto Cury. The thesis aims to analyze 

the ways through which children narratively constitute themselves by means of their childhood 

memories. Concerning methodology, the trajectory adopted to privilege children’s speech is the 

theoretical/methodological perspective known as researching with children, widely based on 

the field of Sociology of Childhood and Child Studies. Eleven workshops were carried out at 

Sapato Florido Art Room, in Mário Quintana Cultural Center, in Porto Alegre (RS), from 

August to October, 2015. Eleven children (six girls and five boys), aged 5 to 12 years old, 

participated in the workshops, which were organized considering investigation propositions that 

included several materials, such as the children books Guilherme Augusto Araújo Fernandes 

(2014) and A incrível fuga da cebola (2012), the poem Memórias inventadas: a infância (2003), 

the short film Dona Cristina Perdeu a Memória (2000), the animation movie Divertida Mente 

(2015), two television advertisements – Palhaço (2014) and Brinquedos Estrela (1987) –, the 

works from the Rever-retratos Ressiginificados Series (2012), besides the children’s own relics 

and photographical records. Besides taking children to the position of privileged testifiers of 

their own context, i.e. narrators of their time, space and culture, from the children’s narratives, 

it was possible to notice a central element: the emergence of a non-school(ed) childhood, which 

is called Homeschooling. This is a set of practices, micro-policies that put at stake the 

relationships established with school truths in the present time. Moreover, from the children’s 

speeches, we can notice a way of life that politically vanishes as it avoids the risks imposed by 

that setting called school at all costs, while it does not avoid the risks imposed by a setting 

called home. Therefore, the children’s narratives enabled us to delineate both what we have 

here denominated as a homeschooler way of life and its implication to the school. 

 

Keywords: Memory. Children’s narrative. Policy. Homeschooling.     
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1 MEMÓRIAS: “A CRIANÇA É FEITA DE CEM...” 

 

[...] cem mãos, cem pensamentos, cem modos de pensar, 

de jogar e de falar. 

Cem, sempre cem modos de escutar as maravilhas de amar. 

Cem alegrias para cantar e compreender. 

Cem mundos para descobrir. Cem mundos para inventar. 

Cem mundos para sonhar. 

A criança tem cem linguagens (e depois, cem, cem, cem), 

mas roubaram-lhe noventa e nove. 

 

 (MALAGUZZI, 1999) 

 

Como seria se, no lugar de nos fixarmos2 a ideias há muito inventadas, conseguíssemos 

fazer do tempo um espaço crítico de suspensão de algumas certezas que ainda hoje circundam 

a infância. Ou ainda, se no lugar de unicamente sancionar essas certezas, desarmássemos nosso 

olhar sobre as crianças para que pudéssemos enxergá-las como outro, aquele que escapa toda a 

vez que se tenta reduzi-lo ao mesmo; aquele que, exatamente por escapar, por não responder 

aos nossos anseios e convicções é capaz de nos convocar a pensar de outras formas a infância. 

Nesta direção, concordamos com Larrosa, faz-se fundamental pensar a infância como o outro, 

ultrapassando aí uma ideia fundamental: “[...] a infância como um outro não se reduz ao que já 

fomos.” (LARROSA, 2010, p. 185, grifos do autor); afinal, a infância é, pois, sempre outra, 

aquilo que não podemos imaginar simplesmente porque, como outro, ela não se limita ao já 

sabido, já dito, enfim, ao mesmo. 

É com base em tais colocações que encaramos esta investigação como “[...] uma 

experiência de escuta atenta a outro pensamento, uma constante insatisfação frente ao que se 

sabe, uma abertura dinâmica diante daquilo que nós não somos ou não pensamos” acerca da 

infância (KOHAN, 2007, p. 21). Para isso, escolhemos uma temática muito particular – as 

memórias infantis -, que entendemos ser potente no sentido de pensar as linguagens da criança: 

as formas a partir das quais elas se reconhecem como objeto de suas memórias. 

Muito mais que investir, então, em uma concepção de “memória de infância” que dê 

visibilidade à perspectiva infantil ou que a represente (e a defina consecutivamente) de alguma 

forma, a presente investigação sustenta o conceito memória como uma espécie de caminho, um 

trajeto não-normatizado o qual somente se conhece explorando-o. A intenção, portanto, é 

pensar de outras formas as crianças e suas infâncias mediante tensionamento da própria 

                                                           
2 Com o intuito de privilegiar as muitas vozes que participaram da investigação informamos que ela será escrita 

na 1ª pessoa do plural.  
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perspectiva infantil de memória. Assim, se recorremos às memórias infantis, o fazemos como 

um esforço no sentido de problematizar aquilo mesmo que se entende por criança e infância e, 

num sentido mais amplo, por educação – daí justamente a importância de discuti-los. 

Para tanto, importou a este estudo criar espaços de debate com algumas crianças, 

propondo-lhes atividades que evocassem a narrativa de suas memórias e, mais propriamente, a 

forma como essas foram operacionalizadas em suas vidas. Nesta perspectiva, esta tese propõe-

se analisar os modos pelos quais as crianças se constituem narrativamente por meio de suas 

memórias de infância. Além de um diálogo, a intenção foi discutir junto às crianças as relações 

que mantêm com esse tempo/espaço chamado presente, tendo como pauta a posição assumida 

em relação: 1) ao jogo dinâmico que envolve os atos de lembrar, esquecer, criar; 2) a relação 

que se estabelece junto ao outro, a partir da memória; e, 3) o quanto isso possibilita tensionar 

algumas verdades hegemônicas que inscrevem a criança e suas infâncias em determinados 

tempos e espaços e, assim, as excluem de outros (neste caso, merece destaque o lugar da escola).  

Isso posto, lançamos mão de alguns questionamentos que, acreditamos, atuarão como 

norteadores da discussão a ser empreendida. Trata-se de recortes, ângulos teóricos, perspectivas 

analíticas cujos caminhos nos interessam trilhar, já que os entendemos como um modo de 

privilegiar o estudo das infâncias. Referimo-nos a inquietações que, por certo, nos levaram a 

perguntar: como seria analisar as memórias de infância por meio da perspectiva das crianças? 

Mais precisamente, o que as crianças entendem ser suas “memórias de infância”? A ideia, 

portanto, é uma tentativa de operacionalizar o conceito “memória de infância”, propondo-lhe 

nuances que escapem ao modo como é tradicionalmente pensado, qual seja, pelo viés da 

adultez. 

Destas perguntas, certamente derivam outras: que tensionamentos de tempo e espaço, 

de infância e de criança estariam aí implicados? Aliás, como a narrativa infantil dá conta de 

uma política do presente que enlaça lembrança e esquecimento? Enfim, o que implicaria às 

crianças criar e narrar suas memórias de infância? E qual o significado de um movimento 

teórico que problematiza, a partir da memória, o campo da infância – ou, mais propriamente, o 

campo da infância a partir da memória?  

A intenção é aprofundar a temática deste estudo a partir de alguns autores como Walter 

Benjamin e Michel Foucault, somando-se ainda a esse referencial teórico, autores como Hannah 

Arendt, Francisco Ortega e Michel Apple. Além de um diálogo entre tais pensadores, o que 

faremos neste estudo é tensionar, a partir de algumas de suas discussões, aquilo que as crianças 
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pensam, lembram e/ou narram acerca de suas memórias e das relações que estabelecem consigo, 

com outros por meio delas.  

Diante então do desafio posto por este estudo, qual seja, tomar a infância como outro, 

arriscamo-nos por um caminho investigativo, ele mesmo teórico e metodológico, que não se 

ocupa em determinar as infâncias, mas antes compor sentidos com elas, junto a elas. Daí o 

investimento na construção de um caminho teórico/metodológico inscrito em uma pesquisa com 

crianças e por entender, a partir disso, que não há um caminho pronto, mas um percurso 

produzido – neste caso, pelo permanente diálogo para com elas, as crianças.  

Além de um esforço no sentido de privilegiar a perspectiva infantil, tal caminho também 

se refere a uma posição que se assume diante de um campo – neste caso, o dos estudos da 

infância, e das crianças, os sujeitos desse campo. Com isso, observamos a criança não como 

um sujeito do estudo em si, mas como um colaborador do que aqui é proposto; alguém ativo 

socialmente, politicamente, seja no meio em que vive, seja no espaço da investigação. Trata-se 

de considerar a criança alguém que atua de formas diversas no seu espaço e tempo social; 

alguém que, em alguma medida, interfere nesse contexto por sua própria existência, ou seja, 

pelo próprio fato de ser vista singularmente. 

Tendo essas considerações e pressupostos como centrais, metodologicamente, o campo 

investigativo foi composto por meio da realização de oficinas com crianças. De forma mais 

específica, foram propostas onze oficinas (com duas horas de duração cada uma) que 

privilegiaram a temática as crianças e suas memórias de infância. Elas foram realizadas na 

Oficina de Arte Sapato Florido, junto à Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre (RS), 

no período de 05 de agosto de 2015 a 28 de outubro de 2015. O encerramento das atividades 

foi marcado por uma exposição de trabalhos e produções expressivas das crianças, de 04 de 

novembro de 2015 a onze de novembro de 2015, cujo final ganhou as proporções de uma 

“finissage3” que não apenas encerrou formalmente a exposição como marcou a devolução de 

tudo que foi produzido às crianças.  

As oficinas contaram, especificamente, com a adesão de onze crianças, seis meninas e 

cinco meninos, entre 05 e 12 anos; destas crianças apenas quatro eram escolares, ou seja, 

frequentavam a escola. As restantes eram adeptas do homeschooling, isto é, estudavam em casa 

e por isso consideravam-se e enunciavam-se como “estudantes domiciliares”. Neste contexto, 

Ana (10 anos), Laureen (12 anos), João Pedro (10 anos), Maria Clara (10 anos) e Sarah (07 

                                                           
3 Cerimônia de encerramento da exibição das produções expressivas das crianças.  
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anos) frequentavam a escola, ao passo que Alícia (11 anos), Andrew (06 anos), Kal-El (07 

anos), Mayara (05 anos), Ruan (08 anos) e Thomas (09 anos) consideravam-se estudantes 

domiciliares.  

O encontro em campo de tais crianças [escolares e estudantes domiciliares] foi 

fundamental para determinar os caminhos desta investigação. Mais do que isso, tal 

particularidade lançou a este estudo uma urgência que sequer poderíamos considerar, não fosse 

as narrativas infantis – a emergência de uma infância não-escolarizada. Em suma, foram as 

memórias de uma infância não-escolar que possibilitou a este estudo investir numa discussão 

decisiva, que emergiu como temática preponderante nas oficinas: um modo homeschooler de 

vida.   

Com o tema memórias de infância dominando todo o cronograma de atividades, é 

preciso dizer que cada encontro privilegiou uma forma narrativa muito particular. Alguns 

encontros foram, neste sentido, dedicados à literatura infantil, outros à poesia, ao cinema, à 

fotografia, até as narrativas em circulação nas respectivas famílias tiveram vez, por meio de 

textos e/ou contação de histórias familiares pelas quais as próprias crianças ficaram 

responsáveis.  

O esforço de trazer para as oficinas múltiplas linguagens (poesia, cinema, literatura 

infantil, fotografia...) concentrou-se na possibilidade de que atuassem como elementos 

deflagradores da fala (e da produção expressiva) infantil. Assim, nas oficinas, foram usados 

materiais como os livros de literatura infantil Guilherme Augusto Araújo Fernandes (2014) e A 

incrível fuga da cebola (2012), a poesia de Manoel de Barros Memórias inventadas: a infância 

(2003), o filme de curta-metragem Dona Cristina Perdeu a Memória (2000), o filme de 

animação Divertida Mente (2015), duas propagandas televisivas Palhaço (2014) e Brinquedos 

Estrela (1987), as obras da Série Rever-retratos Ressiginificados (2012) de Rochelle 

Zandavalli, entre outros. O critério básico de seleção para estes materiais foi sua ênfase nas 

temáticas “memória”, “infância” e “narrativa” (ou seja, que fosse a temática não apenas 

frequente, mas decisiva nos materiais).  

Considerando tais pressupostos centrais que regem e pautam a pesquisa, apresentamos 

agora o modo como o trabalho está organizado. Na primeira seção, Memórias de infância(s), 

algumas considerações, temos como objetivo apresentar e discutir o conceito “memória”, 

central à investigação, entendendo-o como um acontecimento político que dinamiza a noção de 

infância. No curso da pesquisa, pontuamos o quanto a memória pôde servir às crianças como 
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espaço político de resistência a algumas verdades do tempo presente – sobretudo, à medida que 

escapam de uma concepção de memória dita individual e particular. Assim, além de não 

restringir a memória a um único tempo [o passado], e de assumir a perspectiva política da 

memória como algo potente ao estudo, tais posicionamentos não ignoram, por exemplo, algo 

que se faz central: a perspectiva infantil de memória. Assim, a ideia foi investir, a partir da 

discussão conceitual sobre “memória”, na forma como as crianças problematizam suas práticas 

e a própria infância, tendo por objeto suas memórias de infância. 

Nesta direção, é preciso considerar o fato de que comumente se relaciona ao termo 

“memória de infância” algo a ser enunciado por um adulto. Afinal, estamos acostumados a 

perceber a junção “memória” e “infância” deste modo, ou seja, a partir de uma perspectiva do 

adulto sobre o passado. Porém, é importante assinalar que, se as crianças, de um lado, são vistas 

como os “sem passado”, os adultos, de outro, recorrem costumeiramente a ele como uma 

espécie de retorno, de recuperação daquilo que jamais voltará. Paradoxalmente, isso significa 

que, quando se fala em memória, ou negamos a infância (dizendo que, ainda que indiretamente, 

que elas não possuem passado), ou evidenciamos sua supremacia (dizendo que é lá que 

encontramos algo essencialmente “nosso”). Trata-se de posições extremas e que, ainda que por 

vias completamente distintas, nos fazem pensar sobre as relações mais amplas entre tempo e 

infância. 

Na tentativa de escapar de tais posicionamentos, discutimos, na segunda seção, A 

infância em memória: histórias de uma pesquisa com crianças, a capacidade narrativa das 

crianças. Mais do que isso, apostamos na argumentação em favor da criança como um 

“depoente privilegiado” do seu próprio contexto, a narradora, portanto, do seu espaço e tempo, 

da sua cultura. Assim, se, no capítulo anterior, discute-se a potência do conceito memória 

enquanto instrumento político, parece importante agora se debater sobre a figura do narrador, 

por mais problemática que ela seja.   

Ainda nesta seção, serão detalhados todos os procedimentos metodológicos, ou seja, 

aqui buscaremos apresentar o percurso de todas as oficinas e proposições, bem como os recortes 

e escolhas, que igualmente forjaram o campo do estudo. Além disso, complementam o capítulo 

alguns apontamentos sobre as produções teóricas que têm se debruçado sobre a temática 

“memórias de infância” no campo da educação.   

Em seguida, e já iniciando as discussões mais propriamente analíticas, buscamos 

debater, a partir das narrativas das crianças e suas famílias, o ponto central que emergiu nas 
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oficinas: a relação com a escola e, mais particularmente, o estudo escolar(izado). Iniciamos a 

seção com o texto A escola é chata: a relação problemática com a verdade chamada escola, 

nele apresentamos alguns pontos estratégicos, para não dizer obrigatórios, que precisam ser 

confrontados – sobretudo àqueles que se dedicam a investigar as problemáticas, ou seja, todo o 

contexto mais amplo sobre a questão do homeschooling, a questão jurídica que garante a 

obrigatoriedade escolar, a importância da educação institucional e a autonomia familiar. Trata-

se de mostrar, em outras palavras, como as narrativas infantis das crianças adeptas ao Estudo 

Domiciliar tornaram-se uma potente ferramenta política, capaz de convocar elas próprias, além 

de seus pais obviamente, a uma posição de resistência diante dos outros sujeitos da educação: 

as outras crianças, seus respectivos pais, a comunidade escolar, assim como aqueles que 

legislam e/ou julgam o ensino no Brasil.  

Dito isso, na primeira análise, Homeschooling e a ação política infantil, destacamos as 

formas de resistência que emergem por meio do Estudo em Casa e do quanto a aversão ao 

espaço escolar e toda a discursividade que a circunda se instauram no interior de uma crise mais 

ampla: no esvaziamento ou enfraquecimento do sentido (político) de coletividade, de “estar 

junto” e no sentido mesmo de público aí presente. Apostamos no quanto tal discursividade, 

visível também nas falas e gestos das crianças, paradoxalmente se utiliza da estrutura 

organizativa comum/coletiva de que tradicionalmente dispomos (associações, instituições, 

sindicatos, meios jurídicos, legislativos, internet, mídias no geral) para, de alguma forma, 

legitimar a esfera privada e familiar. Referimo-nos, portanto, a uma espécie de falsa politização 

do privado, só possível porque o que parece estar em questão aqui é um sentido particular de 

organização coletiva, porém que se faz a serviço da manutenção e, mais do que isso, elogio do 

privado.   

Na próxima análise, Por que você não vai para a escola?, se procurou discutir o modo 

como as crianças (escolares e estudantes domiciliares) e seus respectivos pais, em diálogo com 

todo um contexto social, educacional, jurídico e legislativo, se inscrevem nos jogos de verdade 

em relação à escola. Ou seja, por meio dos debates com as crianças buscamos percorrer a trama 

narrativa que, a partir das crianças, vem enredando indelevelmente no contemporâneo escola, 

verdades, subjetividades. Para tanto, foi necessário perceber que, obviamente, a escola não é a 

priori um espaço natural à vida, mas que sua obrigatoriedade é sustentada por um conjunto de 

enunciados considerados verdadeiros que instrumentalizam os sujeitos a entrarem de uma 

determinada forma nestes jogos de verdade, por neles se reconhecerem – e isso não sem 

implicações, mais uma vez, políticas. 
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Na sequência, em Eu não tenho nenhum amigo na escola, discutimos, também a partir 

da problemática do homeschooling as relações entre as crianças. Mais propriamente, nosso 

terceiro eixo de análise busca pensar concepções das crianças no que diz respeito às relações 

de amizade, sobretudo, nos âmbitos escolar e familiar. Trata-se de acompanhar aquilo é 

enunciado pelos estudantes domiciliares como sendo amizade no jogo com o que chamamos 

aqui de modo homeschooler de vida. As relações de amizade emergiram como centrais no 

trabalho porque, segundo as crianças homeschoolers, a escola parece não ter se mostrado um 

espaço profícuo no quesito amizade, ao passo que o lar é percebido por estas crianças como um 

lugar apoiado em relações de amizade pretensamente mais acolhedoras e hospitaleiras do que 

aquelas que se tecem no contexto escolar.  

Por fim, em Eu quero é ser livre, enfatizamos as práticas homeschoolers, na tentativa 

de ampliar o foco dessas práticas na medida em que discutindo seus efeitos à escola 

contemporânea enquanto instituição democrática, livre e de direito, num mundo cada vez mais 

regido pelas políticas de mercado. Analiticamente, privilegiamos debater, a partir da fala das 

crianças, as implicações da vida homeschooler à escolar frente sua expansão, ou mesmo, sua 

(provável) futura legalização no país.  

Assim, se nos inspirarmos mais uma vez em Malaguzzi (1999), talvez pudéssemos 

concluir que potencialmente a criança possui sim cem linguagens: cem modos de pensar, cem 

modos de viver, cem histórias para contar, e depois cem, cem, cem, afinal, essa foi a aposta do 

estudo. Contudo, roubaram-lhe noventa e nove, o que nos convoca em sua conclusão a retomar 

tais discussões com o intuito de ilustrar quem então, no contexto desta investigação, roubou da 

criança noventa e nove de suas linguagens. A saber, noventa e nove formas de ser, modos de 

pensar e de fazer-se sujeito.  
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2 MEMÓRIAS DE INFÂNCIA(S), ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

 

Como adultos, recorrentemente pensamos na infância como algo ligado ao passado; 

mais do que isso, a infância é, muitas vezes, localizada como algo que “já passou”, ao que foi 

superado, vencido, ultrapassado. No entanto, buscamos discutir, com esta pesquisa, a infância 

a partir de outro tempo: um tempo presente. Para tanto, o objetivo desta seção será apresentar 

o conceito “memória”, entendendo-o como um acontecimento político que dinamiza a própria 

noção de infância. Investe-se, portanto, a partir da potencialidade da memória, na forma como 

as crianças problematizam suas práticas e a própria infância, tendo por objeto suas memórias. 

Tensionar aquilo que entendemos como o tempo da infância pressupõe discutir o próprio 

sentido de “tempo” e de “memória” no qual aqui se pretende apostar. Aliás, a própria concepção 

de memória nos remete quase que diretamente a uma relação que é estabelecida com o tempo. 

Isso quer dizer que o primeiro elemento que lembramos quando mencionamos a palavra 

“memória” é a relação desta com o tempo, bem como a posição por nós assumida em relação a 

ele – o tempo das nossas recordações. 

Gostaríamos, assim, de enveredar por uma perspectiva de tempo que não nos é dada de 

antemão, simplesmente porque deve ser criada e tensionada junto às nossas práticas. A forma 

como tratamos o tempo não se separa do modo como dele nos apropriamos, do modo como o 

incorporamos à nossa vida, como o tornamos, literalmente, prática. Daí faz sentido dizer que o 

tempo ao qual nos referimos é aquele mesmo da vida, uma vez que não há como pensá-lo sem 

vinculá-lo à vida que o anima. Vida e tempo são, então, inseparáveis. 

Neste sentido, uma importante questão a se problematizar sobre a relação que travamos 

com o tempo quando ele se vê situado em meio à origem, a um tempo onde, supostamente, 

“tudo começou”. Ao contrário do que comumente se pensa, não há em nossas vidas qualquer 

momento no tempo que já esteja preestabelecido e que nos diga de onde devemos 

obrigatoriamente partir. Na perspectiva que assumimos, nada é dado, fixado de antemão: o 

momento “original”, a partir do qual a ideia de princípio emerge nada mais é que o resultado 

de um momento histórico particular. 

Ao comentar Nietzsche, Foucault (2010) alerta sobre esta noção de origem entendida 

como essência, ou seja, aquela que situa origem como um “tempo-primeiro”. Para tanto, ele 

argumenta que assumir o conceito de origem, em seu sentido literal, “[...] é tomar por acidental 
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todas as peripécias que puderam ter acontecido, todas as astúcias, todos os disfarces, é querer 

tirar todas as máscaras para desvelar enfim uma identidade primeira.” (2010, p. 17). Para o 

filósofo, a “essência” que por tanto tempo buscamos, não existe, porque nada preexiste ao 

tempo, senão a inconstância, a discórdia e a dispersão. Dizendo de outra forma, “O que se 

encontra no começo histórico das coisas, é o disparate.” (FOUCAULT, 2010, p. 18). Segundo 

Foucault, é preciso, constantemente, tensionar a noção de origem entendida como essência – a 

dificuldade disso talvez emerja justamente do fato sedutor a partir do qual “[...] se acredita que 

as coisas em seu início se encontravam em estado de perfeição.” (Ibid.). 

Opondo-se, então, a esta noção de origem como início coerente e unificador de todas as 

coisas, Foucault aposta que a história, ao contrário, é “[...] um sistema complexo de elementos 

múltiplos, distintos, e que nenhum poder de síntese domina [...]” (2010, p. 34). Para o filósofo, 

“[...] o verdadeiro sentido histórico reconhece que nós vivemos sem referências ou sem 

coordenadas originárias [...]” (Ibid., p. 29). Isso significa que não há um porto seguro ou um 

local sagrado, onde nos é sempre possível atracar. Tampouco existe em nossas vidas um lugar 

tão acolhedor de onde pudéssemos sempre partir, a fim de encontrar, por exemplo, uma flama 

do que somos. Como se houvesse, em nossas recordações, um único momento em que 

pudéssemos, a qualquer instante, voltar – como se a própria origem se reduzisse a um a priori 

como lugar da verdade. 

Tal como Foucault, Benjamin (2012) foi um autor que também investiu no conceito de 

origem (Ursprung). A primeira consideração que o filósofo fez no intento de problematizá-lo 

foi ressignificar o próprio sentido desse conceito, já que o mesmo é particularmente importante 

para uma reflexão acerca da sua interpretação da história. Contrariando o sentido usual do 

termo, mais do que “[...] um suposto retorno às fontes [...]”, tal conceito, em sua perspectiva, 

refere-se ao “[...] estabelecimento de uma nova ligação entre o passado e o presente.” 

(GAGNEBIN, 2011, p. 16). Em outras palavras, a “origem” benjaminiana também não é aquela 

entendida como o princípio “imaculado da história, mas, sim, a figura temporal de sua 

redenção.” (Ibid.), ou seja, aquilo que fragiliza e multiplica a própria história. 

Num esforço de simplificação, pode-se dizer que origem é a perspectiva de tempo que 

escapa à mera cronologia e continuidade histórica. Origem é, assim, o próprio trabalho de 

quebrar a linha do tempo (Ibid.), o momento exato de ruptura na percepção que temos desse 

tempo; a estreia de uma outra temporalidade baseada na incompletude e no inacabamento 

(BENJAMIN apud GAGNEBIN, 2011). Enfim, origem é, na concepção benjaminiana, uma 

possibilidade sempre ameaçada que se estabelece com o tempo. Daí o entendimento de origem 
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como algo dinâmico, “[...] a saber, que a dinâmica da origem não se esgota na restauração de 

um estádio primeiro, quer que tenha realmente existido ou que seja somente uma projeção 

mítica do passado; porque também é inacabamento e abertura à história, surgimento histórico 

privilegiado [...]” (GAGNEBIN, 2011, p. 18). Fala-se então em origem, no caso de Benjamin, 

como algo dinâmico paradoxal, uma vez que a busca pela origem “[...] indica, certamente, a 

vontade de um regresso, mas também, e inseparavelmente, a precariedade deste regresso [...]”, 

a sua impossibilidade (Ibid., p. 14). Portanto, origem é, acima de tudo, uma categoria histórica, 

pois só se inscreve e se constitui historicamente, ou seja, é apenas na densidade do histórico 

que surge o originário (Ibid.). 

Esta concepção de origem traz efeitos fundamentais na compreensão de outros conceitos 

– como é o caso do conceito de memória. Dizendo de outro modo, também a memória passa a 

ser compreendida como ruptura, como descontinuidade – ou seja, como ausente e distante de 

uma origem primeira, como algo que pudesse ser recuperado, intacto, de um passado. Pensar a 

memória por essa perspectiva significa a oportunidade de (re)colocar, (re)inscrever e 

(re)ordenar a sua história, bem como de fragmentá-la, desarticulá-la, tomando-a não apenas 

como aquele instante primeiro de salvação, no sentido de um gesto de mera conservação e 

preservação do próprio passado, mas, antes, fazendo de cada instante um momento de risco e 

provocação. 

Não há em Benjamin, portanto, um ponto único de partida para as nossas recordações; 

não existe um único momento ao qual devemos obrigatoriamente nos remeter. Há, antes muitos 

pontos, uma infinidade deles. Neste sentido, cada lembrança tornar-se-á, provisoriamente, 

ponto de partida, ou seja, será transformada em ponto de inflexão. E é isto origem: cada um 

desses pontos, desses momentos, esses tantos instantes no tempo que nos implicam cada vez 

mais numa frágil ordenação. 

Assim, o entendimento de Benjamin sobre origem propõe pensar a memória como 

dispersão, como um começo que está sempre a se deslocar, a se reinventar de acordo com as 

contingências do tempo ao qual responde, assim como as aspirações daqueles que se dedicam 

a lembrar. Nessa perspectiva, pensar numa origem em relação à memória, implica ter em conta 

as memórias que escapam a uma continuidade; ao contrário elas se fazem aos saltos, mediante 

interrupções, oscilações; qualquer ideia de começo que tenhamos ao recordar é, desde já, outro 

começo, recomeço(s), aberturas que criamos ao lembrar. São esses recomeços, essas aberturas, 

pois, que Benjamin chama de “origem”; esses tantos momentos singulares lapidados junto ao 

tempo. Como se pode perceber, falar de tempo é, para Benjamin (2012), falar de movimento, 
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da fundação de novos sentidos, de temporalidades que se inter-relacionam nas práticas diárias. 

Daí entende-se que, quando se trata da memória, estamos diante de uma relação muito particular 

que é estabelecida com o tempo. Tal relação não se limita a uma mera visita ao passado, mas 

ao modo como no presente as mais diversas situações evocam o passado, transformando-o. 

Num esforço de simplificação, significa dizer que toda memória é, desde já, uma ação do 

presente e uma forma de entendê-lo; ou seja, falar em memória implica considerar a questão do 

agora, especificamente, a memória entendida como agora. 

Benjamin pensa o presente como o tempo do Agora4 (Jetztzeit), ou seja, o autor 

fundamenta um conceito de presente entendido como Agora, “[...] um tempo no qual se 

incrustaram estilhaços do messiânico.” (2012, p. 20). Conforme Benjamin, é “O Agora 

(Jetztzeit) que, como modelo do tempo messiânico, concentra em si, numa abreviatura extrema, 

a história de toda a humanidade [...]” (Ibid.). Ou seja, para o autor “A história é objeto de uma 

construção cujo lugar é constituído [...] por um tempo preenchido pelo Agora [...]”, pois é só 

do Agora, que podemos ressignificar as nossas histórias (BENJAMIN, 2012, p. 18, grifo nosso). 

Daí dizer que é no Agora que se dá sentido ao passado, e não o contrário. 

Ainda segundo o autor, é a partir do Agora que potencialmente significamos qualquer 

rastro do passado, que o renovamos, recortando determinados fenômenos à medida que passam 

a nos fazer sentido. Portanto, é no Agora, e somente por meio dele, que atualizamos o passado, 

que o reordenamos, o ressignificamos, fazendo de cada recordação uma experiência única 

(BENJAMIN, 2012). 

Como dito anteriormente, trata-se, em suma, de uma percepção do tempo que o apreende 

de outra forma, qual seja, em termos de intensidade. Isso quer dizer que, na relação com o 

tempo, não é a tradição, nem a causalidade, tampouco uma consciência evolutiva ou a própria 

cronologia que definem as nossas lembranças, mas a intensidade com que elas emergem no 

presente. É o presente que, de algum modo, significa o passado, mais propriamente, é o sujeito 

numa relação intensiva com o presente que dá sentido a ele. 

Mais do que intensificar qualquer relação que se tenha com o passado, trata-se de 

entendê-lo como algo que não se desvincula do próprio presente. Assim, quando recordamos, 

é também o presente que queremos questionar. Ou seja, são as questões do presente, sobretudo 

as nossas, que nos proporcionam uma atitude diante do tempo. Em suma, se existe mesmo um 

                                                           
4 Sempre que fizermos referência ao conceito benjaminiano “Agora” (Jetztzeit) usaremos a grafia utilizada por 

Walter Benjamin (com a primeira letra maiúscula). 
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tempo na memória, se há como nomear o tempo da recordação, o momento em que ela se faz 

lembrança, ele se chamará presente. 

Assim entendida, toda e qualquer memória é uma ação que só existe em ato, no tempo 

do agora, no momento presente de nossas inquietações. Antes de qualquer definição mais 

apressada de memória que a compare com a onipresença do presente, entende-se que a própria 

ideia que se tem de presente deve ser tensionada, isto é, entendida em toda a sua fragilidade e 

parcialidade. Valer-se disso implica considerar a própria memória tanto como o recomeço 

possível de todo instante, como aquilo mesmo que escapa e/ou se desloca a todo o momento; 

em uma palavra: “[...] esse tempo em que já estamos e não estamos mais [...]” (FERRAZ, 2002, 

p. 58). Assim, o presente nada mais é que um tempo itinerante e escorregadio que não se deixa 

fixar. 

Entender o presente em sua fragilidade e, ao mesmo tempo, em sua potencialidade para 

transmutar-se, nos convoca a pensar aqui em sua proximidade com a noção de acontecimento, 

tal como elaborada por Foucault (2010) – sobretudo considerando sua ênfase à descontinuidade; 

a algo inscrito em um tempo não só caracterizado por rupturas epistêmicas como constituído 

por elas. Ao dizer isso, e apesar de aqui estarem relacionados, presente e acontecimento não 

são, em si, sinônimos. Posicionar o presente como o tempo do acontecimento, isto é, o momento 

em que as coisas acontecem (e nos acontecem, evidentemente), não significa que o presente 

seja todo ele acontecimento. O acontecimento, portanto, na perspectiva que aqui se assume, não 

é o presente em si, mas o que dele emerge, suas interrupções, aquilo que potencialmente lhe 

altera e o reelabora constantemente. 

Se interessa a este estudo apostar nessa concepção de memória, entendendo-a como um 

acontecimento, isso se dá porque partimos do pressuposto segundo o qual a memória não apenas 

surge do e no presente, mas justamente ela é algo que o fragiliza. Para tanto, cabe entender a 

própria memória como uma ação, como um trabalho realizado sobre o presente, um jogo de 

forças que então se altera, um saber que agora se dissolve. Mais que um momento de 

rompimento e dissolução, trata-se de um instante de criação, de outra aposta que se faz não no 

tempo em si. Assim, no caso desta pesquisa, propor às crianças que narrem suas memórias, 

mais do que a mera repetição, é convocá-las ao agora e, justamente por isso, pensar com elas e 

junto a elas, possibilidade de criação entre passado e presente – e isso partindo de algumas 

perguntas: qual o sentido de fazer da memória elemento central de investigação junto às 

crianças se ela não nos permitisse intervir sobre o presente – não de modo linear e literal, mas 

na perspectiva de acreditar na possibilidade da criação de espaços para as crianças pensarem o 
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próprio espaço/tempo em que habitam. Enfim, com que finalidade estudar memória se não for 

para problematizar, em alguma medida, a própria infância pela infância? 

Ao mesmo tempo, entendemos que pensar a memória implica pensar as relações 

estabelecidas socialmente, intersubjetivamente, já que assumir a dimensão histórica, mas, igual 

e inseparavelmente, a dimensão social da memória nos permite escapar de uma análise pessoal 

(pessoalizada) da memória por parte daquilo que as crianças enunciam. Ou seja, quando 

falamos em memória não estamos nos referindo a uma perspectiva particular, tampouco 

entendendo-a como uma aquisição individual. Ao contrário, referimo-nos a uma memória que 

não se esgota e/ou não se reduz ao contexto pessoal, pois é também composta e até construída 

no social.  

Por mais singular que pareça, a memória sempre extravasa o âmbito particular; ela está 

enraizada na experiência coletiva (GAGNEBIN, 2011). Assim, esboça-se uma perspectiva de 

memória que reverbera não na ausência, mas na suspensão do sujeito singular em detrimento 

do sujeito social – e isso porque se entende que “nossa própria história também nos escapa e se 

desenraiza [...]” (Ibid., p. 95), uma vez que ela só é nossa enquanto advento social. Daí a 

importância das relações sociais para aquilo que chamamos memória – e, consequentemente, o 

investimento no caráter eminentemente político que ela abarca, somente possível porque se 

entende que ela se efetiva face ao outro. 

O conceito outro aqui é importante porque as formas pelas quais se dá sentido ao 

passado não se separam de um trabalho de criação só estabelecido a partir da presença constante 

do outro naquilo que é narrado pelo sujeito. Por outro então se entende “algo que não sou eu”, 

em toda sua complexidade: 

 

[...] algo que não sou eu significa também algo que não depende de mim, que 

não é uma projeção de mim mesmo, que não é resultado de minhas palavras, 

nem de minhas ideias, nem de minhas representações, nem de meus 

sentimentos, nem de meus projetos, nem de minhas intenções, que não 

depende nem do meu saber, nem de meu poder, nem de minha vontade. Que 

não sou eu significa que é outra coisa que eu, outra coisa do que aquilo que 

eu digo, do que aquilo que eu sei, do que aquilo que eu sinto, do que aquilo 

que eu penso, do que eu antecipo, do que eu posso, do que eu quero 

(LARROSA, 2011, p. 05, grifos do autor).   

 

 Assim, dizer que a memória é uma experiência política, já que estabelecida junto ao 

outro, pressupõe considerar, nesta pesquisa, a forma como as crianças aderem e/ou resistem a 

um conjunto de ações, gestos, práticas operacionalizadas por tudo aquilo que elas não são. 
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Afinal, não existe, em uma perspectiva política de memória, reencontros imediatos com o 

passado, e sim uma promessa de realização sempre ameaçada (GAGNEBIN, 2011) graças à 

constante presença do outro naquilo que se narra sobre si e/ou na forma como somos narrados, 

num tempo (e espaço) precisos. 

Talvez se possa dizer, ainda nesta proposição entre o outro e o si mesmo na construção 

da memória, que, em termos foucaultianos, é mediante a relação com o outro que o sujeito 

estabelece uma relação consigo. Nesta perspectiva, ao referir-se ao papel da intersubjetividade 

na constituição do sujeito, Ortega argumenta que “o papel do outro é indispensável para a 

produção de um esboço de si compreensível.” (1999, p. 133). Necessitamos, portanto, do 

confronto com o outro, sua alteridade, sua singularidade, como modo de pensarmos e narrarmos 

a nós mesmos. Neste entendimento, é a própria presença do outro que oferece elementos ao 

sujeito no sentido de forjar sua própria narrativa, o que torna a memória, enquanto espaço de 

uma relação com o outro, uma atividade igualmente ética. 

Ao analisar as possibilidades de constituição ética do sujeito em Foucault, Ortega (1999) 

demonstra como os processos de subjetivação possuem uma dimensão intersubjetiva 

incontornável, não sendo, portanto, um processo que se dá tão somente no âmbito individual. 

Antes disso, trata-se de um processo que ocorre sempre na coletividade, na relação com os 

outros. Ortega chega a entender essa relação na qualidade de uma intersubjetividade agonística: 

[...] uma noção extrovertida de subjetividade, uma consciência orientada para fora, o caráter 

reflexivo de si mesmo descrito pelo movimento de desprender-se de si [...]” (1999, p. 124, 

grifos do autor).  

Como se pode perceber, falar então da memória, enquanto algo que não se separa de 

uma experiência intersubjetiva da infância em seu tempo, é considerar aquilo que não somos, 

mas que potencialmente poderia de alguma forma nos interpelar, já que é isso que a enriquece: 

a relação entre os sujeitos. Daí o investimento no caráter político da memória, a saber, a forma 

pela qual a mais completa alteridade que habita tudo aquilo que as crianças não são pode de 

algum modo as atingir, as convocar e as transformar.  

Segundo Sarah, uma das participantes da pesquisa (7 anos), “a memória é tudo que está 

lá [fora de nós]; e cada pontinho, cada cor é uma memória nova que podemos ter”. Ora, Sarah 

nos dá pistas, de como a memória é o mundo, em uma relação que só surge no ato do encontro 

com o outro (seja ele nosso passado, seja ele outra pessoa). Portanto, percebemos a memória 
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como fruto de um escutar/narrar agonístico, enfim, a capacidade de recordar é resultado ato 

coletivo sem fim, afinal, não se pode lembrar sozinho, e as crianças sabem disso. 

 

 
Imagem 1: Sarah (07 anos) – Fonte: Oficina 

 

 

2.1 O QUE AS CRIANÇAS DIZEM SER MEMÓRIA? 

“AS COISAS QUE A GENTE LEMBRA”  

Laureen (12 anos) 

 

O passado, diz Benjamin (2013), é irrecuperável, irreversível. Ele somente existe (no 

presente) enquanto eco, enquanto criação. Isso sugere que, nesta pesquisa, a memória, enquanto 

fruto de um investimento infantil, implica um trabalho do sujeito sobre ele próprio e sobre o 

espaço/tempo em que vive. Lembrar pressupõe, àquele que recorda, posicionar-se não em 

relação ao passado em si (já que isso não é possível), mas, sobretudo, em relação a este tempo 

e lugar chamado presente e a tudo que ele abrange.  

Assim como Sarah (7 anos), que inverteu a maneira como as recordações são 

comumente pensadas (geralmente como algo vindo de “dentro”), dando-nos pistas para 

pensarmos a dimensão intersubjetiva (com aquilo que está “fora” de nós) da memória, outras 

crianças do campo também compartilharam aquilo que entendem e/ou os sentidos que atribuem 

à atividade de lembrar. Se trazemos estas considerações é porque desejamos pensar o conceito 

de memória na tessitura com as próprias falas infantis. De um lado, nossa intenção é dialogar 

com os sentidos que as crianças produziram. De outro, nosso movimento, tal como tentamos 
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fazer com os autores nos quais nos baseamos para esta pesquisa, não é aquele de “tradução” ou 

de “explicação” dos ditos, mas aquele que investe na possibilidade de seu desdobramento e 

ampliação. 

Laureen (12 anos), por exemplo, definiu memória como “as coisas que a gente lembra” 

– aquelas que, mesmo diante da irrecuperabilidade do passado é possível, mesmo que de forma 

fugidia, lembrar; as coisas, enfim, que somente a emergência de uma ligação singular com o 

mundo a permite lembrar, uma vez que entendemos a memória como a presença de algo, mesmo 

estando ausente.  

 

 
Imagem 2: Ruan (08 anos) – Fonte: Oficina 

 

 

Tendo isso em conta, Ruan (08 anos), ao entender a memória como “aquilo que a gente 

pensa aqui [na cabeça] e sente ali [no coração]”, isto é, algo de que compõe a própria carne, 

não está se referindo a qualquer essência da memória, tampouco ignora a potência do caráter 

político contido nas recordações. Ao contrário, ao mencionar a simetria que parece haver entre 

razão e emoção, ele está justamente se referindo ao momento em que uma determinada 

perspectiva deste exterior passa a nos fazer sentido.  

Mais do que a atualização deste jogo que chamamos então por memória, trata-se do 

instante privilegiado em que o sujeito, ao assumir um dado ponto de vista do exterior, acaba 

que por munir-se com outras armas que o impelem, a todo tempo, à intersubjetividade. A 

memória, portanto, como – utilizando o termo de Ortega (1999, p. 143) - o ser olhado pelo 

outro, desta dimensão que nos introduz, mesmo sem o desejarmos, numa relação ético-social. 

Afinal, aquilo que chamamos memória é, antes de qualquer coisa, “uma máquina para viajar no 
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tempo, mas que pode também nos teletransportar para qualquer lugar do planeta” (Ruan, 08 

anos), inclusive, o lugar do outro, mas isso só é possível devido a capacidade infinita de 

invenção que a memória evoca.  

 

 

Imagem 3: Ruan (08 anos) – Fonte: Oficina 

 

 

2.2 MEMÓRIA, ESQUECIMENTO E CRIAÇÃO 

“POSSO LEMBRAR DE UMA EXPERIÊNCIA QUE AINDA NÃO TIVE?” 

Laureen (12 anos) 

 

Falar do viés político da memória pressupõe considerar sua forma sempre potente de 

criação. Referimo-nos à ideia de uma memória incessante, já que “cada história é o ensejo de 

uma nova história, que desencadeia uma outra, que traz uma quarta etc. [...]” e assim por diante 

(GAGNEBIN, 2012, p. 12-13) Muito mais que uma dinâmica ilimitada da memória (Ibid.), 

importa considerar as formas sempre sucessivas e plurais de pensar-se e o quanto elas colocam 

em ação no sentido de nos experimentarmos de outros modos por meio de nossas histórias.  

Como referido, o conceito “memória” evoca uma multiplicidade de relações, de maneira 

que não cabe, numa análise de narrativas, por exemplo, o trabalho de fixar, estabelecer ou 

definir os limites do que é e do que não é, do que “existiu” ou não “existiu”, do que é “real” ou 

“inventado”. A própria palavra “memória” evoca sentidos diversos: ela tanto pode significar 

uma lembrança, quanto seu desaparecimento (aliás, “lembrar-se de algo” remete aos dois 
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movimentos simultaneamente). Ou seja, pode-se sugerir que somente há memória porque há 

vestígio de algo que já se esqueceu. 

Desta forma, gostaríamos de discutir justamente este caráter do conceito: o fato de que 

não há memória sem esquecimento; ou, dizendo de outro modo, sem o trabalho de esquecer, já 

que é ele que nos oferece as condições necessárias à criação de outras versões dessas 

recordações. Por isso, afirmamos uma concepção de memória inseparável do esquecimento e, 

mais do que isso, uma ideia de memória que se faz passagem, pois é somente no jogo, no 

intercâmbio, num inédito recomeçar entre essas ações (lembrar-esquecer) que conseguimos 

abrir espaço e nos dedicar a outras recordações. Se não fosse a capacidade de esquecer, 

ficaríamos todos confinados àquilo que Benjamin se referiu como um “castigo” (2012, p. 179). 

Por isso, é possível dizer que, sem esquecimento, não há memória, tampouco há criação. A 

criação depende, neste sentido, do esquecimento, o que nos sugere recolocar, pois, o próprio 

sentido de esquecimento. 

Ao mesmo tempo, o esquecimento não deve ser percebido como uma falha ou um 

“branco” da memória, mas como um esforço que apaga, renuncia e/ou recorta em favor de 

outras recordações (GAGNEBIN, 2011). Além disso, na perspectiva desta pesquisa, ele deixa 

de ser uma ação meramente automática ou, quem sabe, uma perda, uma dor, para ser entendido 

como algo potencialmente positivo, como algo produtivo. Em outras palavras, não nos 

tornamos o que somos devido à habilidade de lembrar, mas, antes disso, pela capacidade de 

esquecer, já que é ela que nos dá acesso a novas recordações. Em Benjamin (2012), o 

esquecimento assume-se como elemento fundamental, de modo que, sem ele, toda a 

oportunidade de escapar de um tempo homogêneo e vazio ficaria comprometida. 

Por isso, se há algo a dizer sobre o lembrar/esquecer é que são invenções – seja daquilo 

que agora sabemos e pensamos saber sobre a vida, os fatos, os acontecimentos, seja daquilo que 

por ora lembramos ou esquecemos sobre eles. Isto porque o trabalho misterioso da memória é 

“[...] afinal, a capacidade de fazer infinitas interpolações naquilo que já foi [...]”, ou seja, a 

capacidade infinita de transformar o próprio passado (BENJAMIN, 2013, p. 135). Portanto, 

quando as crianças declaram, por exemplo, “eu nem lembro direito o que eu lembro” (Thomas, 

09 anos) ou “eu mais esqueço que lembro” (Ruan, 08 anos), não se trata de um estado de 

confusão, mas do entendimento da memória em sua mobilidade – daí ser ela mesma invenção.    
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Assim, quando Laureen (12 anos) pergunta “se pode lembrar de uma experiência que 

ainda não teve”, é Maria Clara (10 anos) quem responde: “esta é a lembrança da viagem que 

ainda não fiz”. E é isso memória, a possibilidade infinita de produzir vida.  

  

 
Imagem 4: Maria Clara (10 anos) – Fonte: Oficina 

 

 

2.3 “EU NÃO GOSTO DA ESCOLA”:  

LEMBRANÇAS, ESQUECIMENTOS E INVENÇÕES DA CULTURA INFANTIL 

CONTEMPORÂNEA 

Alícia (11 anos) 

 

Como já referido, nesta pesquisa assumimos como fundamental discutir a forma como 

as crianças, no ato de narrar suas memórias, participam e se relacionam com o conjunto de 

saberes e práticas que constituem a própria noção de infância. Da mesma forma, importa-nos, 

analisar como percebem os lugares que lhes foram construídos e destinados ou como, de uma 

forma ou de outra, elas dialogam com aquilo que, em nome da memória (das tais “memórias de 

infância”), se diz, se pensa ou se faz em relação à infância.  

Com efeito, se foi importante para algumas crianças dizer o que significa “memória”, 

“esquecimento” ou “criação”, para outras restou a dúvida ao perceberem o quanto as “memórias 

de infância” que circulam hoje na cultura são, em geral, criações adultas acerca de um tempo 

nostálgico, que jamais voltará. Além disso, muitas fizeram questão de enunciar e, mais do que 
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isso, se inscrever na própria discussão da memória, afirmando que “todos [adultos e crianças] 

têm memória” (Maria Clara, 10 anos, grifo nossos); “não conhece[m] ninguém sem [memória]” 

(Thomas, 09 anos). Assim, a própria defesa da perspectiva infantil de memória por parte de 

algumas crianças do campo, já as inscreve nessa relação de força com o adulto. Neste sentido, 

a memória não é apenas um instrumento às crianças, mas uma forma de produzir cultura e com 

ela dialogar. 

 

 
Imagem 5: João Pedro (10 anos) – Fonte: Oficina 

 

Para João Pedro, por exemplo, há uma clara distinção entre a vida adulta e a infantil. 

Em sua divisão, pode-se observar pequenos acessos, algumas passagens, enfim, zonas de 

contato entre ambos os mundos. Por mais que ambos os personagens desconheçam as urgências 

um do outro, o adulto é posicionado pela criança de uma forma nostálgica, como aquele que se 

ocupa com a infância de outrora, enfim, aquele que já fez muito e, portanto, pouco parecer ter 

com que se ocupar; a criança, no sentido oposto, situada entre as exigências do presente e as 

responsabilidades futuras, o observa como se vislumbrasse o caminho que dele, muito 

possivelmente, se espera.  

 

*** 

 

Como já referido, as memórias escolares foram uma constante no campo desta 

investigação, já que as crianças, ao contarem sobre suas memórias, sobre aspectos que 

consideravam relevantes, fizeram da escola o principal alvo de seus diálogos nas oficinas. 
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Obviamente que se nos remetermos, em suma, a uma espécie de memória em sua condição de 

escolar é porque a escola é uma parte importante daquilo que consideramos, a partir da 

modernidade, cultura infantil. 

Mais precisamente, algumas crianças, a partir daquilo que narram de si, de sua história 

(pregressa, atual), se mostravam engajadas em práticas recentes que dispensam a formação 

escolar em prol daquela ocorrida no lar. Trata-se de crianças adeptas do Estudo em Casa 

[Homeschooling], as quais, mais do que enunciar um modo de se posicionar em relação à escola, 

narram em suas memórias infantis a emergência de novos embates entre formas de ser, pensar 

e viver, tanto das crianças para com os adultos (e vice-versa), como das crianças para com seus 

pares.  

Parece estranho dizer que estamos hoje diante da emergência de uma cultura em que a 

infância prescinde da escola, uma vez que há poucas décadas atrás a escola era (e ainda é, 

obviamente) um espaço exclusivo de formação institucional. Na série de livros Tempos de 

escola: memórias I, II, III (FISCHER, 2011a; 2011b; 2012), composta pelas memórias 

escolares oriundas da infância de alguns professores e pesquisadores do campo da educação, 

somos confrontados com a onipresença da escola. O livro inicia com a seguinte afirmação: “Se 

o Brasil de oitocentos pode ser identificado como um tempo em que a educação das crianças 

ocorreu majoritariamente com mestres ensinando em casas, nos novecentos é a escola quem 

aos poucos, torna-se o principal cenário dos processos educativos formais” (FISCHER, 2011a, 

p. 09). Isso ocorre, conforme aponta Maria Stephanou, uma das professoras que participaram 

da composição do livro, porque a escola não era, para a infância que estava a ser narrada, apenas 

um lugar de muitas vivências, mas o lugar de “[...] um exercício de identidade, em sua 

provisoriedade e instabilidade” (2011a, p. 11).  

Em seu conjunto, as narrativas destes professores sugerem:  

 

[...] que criança tinha que ir à escola [...]. Isso não se discutia. [...] Portanto, 

nem pensar a possibilidade de alguém não ir para a escola (KREUTZ, 2011, 

p. 29). 

 

O curso primário não era objeto de discussão, era obrigatório pelo Estado. 

(CURY, 2011, p.73), 

 

[...] vontade de ir para a escola, antes mesmo de saber o real significado de 

estudar, ou mesmo de frequentar uma classe escolar! (ABRAHÃO, 2011, p. 

53). 
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Naqueles tempos, mesmo as famílias com maiores dificuldades financeiras 

sabiam exatamente o valor dos estudos, tinham clareza quanto à necessidade 

de os filhos completarem o ensino primário [...] todos remavam na mesma 

direção. (BUFFA, 2011, p. 69, grifos nossos) 

 

Que a condição de escolar era uma parcela muito significativa em sua infância de 

outrora, o que não significa que a vida e a cultura escolar tenham sido pacíficas, isto é, livre de 

qualquer embate e/ou negociação. Já que é somente do interior de tais lutas que estes depoentes 

hoje adultos poderiam, de alguma forma, reconhecerem-se e narrarem-se como escolares – 

sujeitos, em suma, engajados na cultura escolar.  

Contudo, no decorrer desta investigação, algumas crianças (e suas famílias) 

dispensaram sumariamente a escola – e, por consequência, os sentidos e o modo de vida que 

ela evoca. Em função disso, uma outra questão passou a nortear este estudo, devido à ênfase 

dada pelas crianças em suas narrativas: como elas [as crianças] são convocadas a um 

posicionamento que faz emergir certos tipos de histórias, memórias acerca da infância – que, 

justamente por tentar excluir a escola, a coloca em lugar de destaque no debate? Enfim, a que 

práticas se referem, especificamente, quando narram a emergência de uma subjetividade não-

escolar? 

 

*** 

 

Propusemos aqui tratar a memória não como um lugar cristalizado, mas como uma 

prática que, em sua transitoriedade, produz sujeitos, culturas, modos de vida. A ideia deste 

estudo não se resume a analisar o modo como o outro é contemplado nas memórias infantis, 

mas a forma como as crianças investem numa política de invenção de memórias; falamos, pois, 

de uma política de invenção de memórias que, por partir da problematização do presente da 

infância, convoca as crianças a se tensionarem constantemente (diante do outro) a partir daquilo 

que dizem de si no tempo, a partir do ato mesmo de construir suas narrativas – tema da próxima 

seção. 

 

 

 



36 

 

3 A INFÂNCIA EM MEMÓRIA: 

HISTÓRIAS DE UMA PESQUISA COM CRIANÇAS 

  

O que pode uma criança? 

                                     (KOHAN, 2007)  

 

Narrar memórias, contar histórias, falar de si. Porém, o que isso significa no âmbito de 

uma investigação? Se pensarmos neste estudo em especial, que se propõe a analisar as 

memórias de infância junto às crianças, tais questões talvez sejam profícuas no sentido de 

refletirmos acerca da participação das crianças nas pesquisas em Educação. Trata-se da 

oportunidade de indagarmos sobre o esforço teórico e metodológico de pensar a fala infantil 

(CRUZ, 2008) e, mais precisamente, de pensar, em relação à criança, sua condição de 

narradora (BENJAMIN, 2012). Assim, se, no capítulo anterior, discutimos a potência do 

conceito memória, parece-nos importante que agora reflitamos sobre a figura do narrador, por 

mais problemática que ela seja. Para tanto, esta seção tem como objetivo dar a ver a capacidade 

narrativa das crianças, bem como, vinculado a isso, apresentar as escolhas metodológicas que 

forjaram o campo da própria investigação. 

 

 

3.1 OS CAMINHOS DA NARRAÇÃO INFANTIL 

 

Teoricamente só é possível falar da criança na posição de narrador devido à ampliação 

dos sentidos daquilo mesmo que entendemos por “criança”, por “infância” hoje. As novas 

ferramentas investigativas produzidas pelos Estudos da Criança, sobretudo nas últimas décadas, 

oferecem nova legitimidade à criança e possibilitaram percebê-la como um sujeito histórico e 

agente social; alguém que, mesmo sujeito às condições do seu tempo, participa e/ou interfere 

politicamente no contexto em que vive. 

O entendimento da infância como um tempo de preparação para a vida social adulta 

vem sendo fortemente problematizado. Tal concepção, por certo, não desapareceu por 

completo. Ainda são recorrentes as afirmações em prol de uma infância que precisa, em alguma 

instância, ser tutelada pelo adulto (o que inscreve a adultez como lugar legítimo e único de 
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responsabilidade e maturidade). Segundo Sarmento, isso se deve porque “[...] as crianças não 

têm capacidade jurídica de decisão autónoma, necessitam de proteção e têm uma 

responsabilidade social em parte depositada em quem exerce o poder paternal.” (2004, p. 19).  

No entanto, tal como Kramer (2002), entendemos que “a dependência da criança perante 

o adulto é um fato social e não natural e o sentido dessa dependência varia de acordo com a 

classe social: as relações entre crianças e adultos são heterogêneas, e é diverso o valor dado às 

crianças.” (Ibid., p. 43). Mais do que superar então o mito do adulto como autônomo e 

independente, como sugerem Delgado e Müller (2005a), trata-se de considerar a própria 

“dependência” como um conceito a ser relativizado e associado ao contexto de vida de cada 

criança.  

Não há assim um único modelo de infância e criança; junto a uma versão tradicional de 

infância, outras noções emergiram e se multiplicaram, muitas delas entendendo a criança como 

um agente ativo, logo, um ser que resiste e que não se deixa capturar. Ou seja, é por ser um 

sujeito social que a criança interage, se insere nas instituições e desenvolve estratégias de luta 

na cultura em que está inscrita (DELGADO; MÜLLER, 2005b). Trata-se de cidadãos, sujeitos 

da história, pessoas que produzem cultura (KRAMER, 2002) na mesma medida em que são 

produzidas por ela.   

Referimo-nos a uma concepção de infância erigida por meio de um conhecimento 

sempre provisório, dinâmico, flexível, sempre em processo de constituição (KRAMER, 2002) 

– o que a torna um campo conceitual complexo, lugar de embate político e participação social, 

exigindo de sua análise uma postura cada vez mais contextualizada. A criança, que até então 

era apenas narrada pelos adultos, escapa progressivamente da própria história que deveria 

interpretar.   

Romper com a noção hegemônica e idealizada da criança exigiu que os adultos: a) 

confrontassem seus posicionamentos adultocêntricos (DELGADO; MÜLLER, 2005b); b) 

reconhecessem as competências das crianças, assim como, a pluralidade dos seus modos de 

existência; o que ao final, c) engendrassem novas formas de conhecê-las. Não se trata de novo 

reconhecimento da criança pelo adulto, tampouco é a insurreição de outra versão da criança que 

substituirá a anterior, mas uma postura nova, que coloca as relações entre adultos e crianças a 

outro patamar, a saber, que podemos aprender mais com elas do que simplesmente sujeitando-

as.  
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A ideia então de uma criança imersa em práticas dinâmicas como algo que escapava do 

olhar adulto, lançou às ciências humanas um desafio traduzido em questões, que aqui buscamos 

concentrar: “Primeiro, se as relações sociais e a cultura das crianças em si merecem estudo, 

então quem é mais qualificado para pesquisar alguns aspectos de suas vidas do que as próprias 

crianças?” (ALDERSON, 2005, p. 424). “Segundo, se crianças podem ser participantes ativos, 

[...] também podem ser pesquisadores ativos?” (Ibid.). E, finalmente, se é a criança sujeito da 

cultura, da história e do conhecimento é também sujeito da pesquisa? (KRAMER, 2002). 

Ora, é claro que tanto o campo da Sociologia da infância quanto o dos Estudos da criança 

apostam que sim, as crianças são suficientemente competentes para falarem de si e por si e seus 

contextos de vida, o que as torna evidentemente potenciais pesquisadoras e/ou valiosas 

colaboradoras investigativas. Uma prova disso são os exemplos citados por Alderson5 (2005), 

que demonstram o quanto as crianças já ocupam a posição de pesquisadoras em seus projetos 

escolares cotidianos, no envolvimento das crianças nas pesquisas criadas e conduzidas por 

adultos ou em casos menos comuns, porém em plena expansão, as pesquisas iniciadas e 

dirigidas principalmente por crianças e adolescentes.  

Ciente disso, Soares (2006) distingue, a partir de Hart e Shier, a participação infantil em 

três possíveis patamares: o da mobilização (processo iniciado pelo adulto, sendo a criança uma 

parceira convidada), o da parceria (a criança parceira é implicada em todo o processo) e o do 

protagonismo (realizado exclusivamente pela criança, sendo o adulto apenas seu consultor). 

Contudo, embora haja variações, a presença e o ponto de vista das crianças são indispensáveis 

nesses estudos, elevando-as à condição de pesquisadoras.   

Neste entendimento, não há como desvincular a participação infantil nas pesquisas da 

legitimidade e reconhecimento que sua contribuição merece galgar. No entanto, um dilema 

                                                           
5 Em escolas britânicas, Alderson cita exemplos como “[...] Adam, de 5 anos, [que] montou um gráfico com os 

bichinhos de estimação que as crianças de sua turma possuíam, e Helen, de 16 anos, [que] gravou entrevistas com 

seus amigos a respeito dos divórcios de seus pais, para seu muito bem avaliado projeto de psicologia. O projeto de 

fim de ensino médio (GCSE) em geografia de Tariq [que] tratava dos loteamentos locais ameaçados de serem 

fechados e levou-o a pesquisar os cadastros da prefeitura e a assistir a reuniões do Conselho Municipal. Turmas 

de crianças entre 9 e 11 anos assistiram a um vídeo sobre lagos, e organizaram uma sessão de exibição de ideias e 

discussões em pequenos grupos para planejar e desenhar um lago para o pátio de sua escola. Calcularam um 

orçamento e, com a ajuda de adultos, criaram e povoaram o lago.” (ALDERSON, 2005, p. 424-425). Já nas escolas 

ugandesas, muitas crianças “[...] se tornaram educadores em pesquisa e saúde para a comunidade. Graças ao Child-

to-Child Trust [organização ligada ao Instituto de Educação e Saúde da Universidade de Londres] que promove a 

educação pelos pares, as 600 crianças da escola primária de uma aldeia mostraram-se preocupadas com o fato de 

os animais usarem o reservatório de água principal. As crianças falaram com o líder da aldeia, que convocou uma 

reunião na qual as crianças apresentaram poesias e dramas a respeito do valor da água limpa. Como resultado, 

crianças e adultos trabalharam juntos para limpar o lago e construíram uma cerca para impedir a aproximação dos 

animais.” (Ibid., p. 425). 
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ético parece ainda se impor: como proteger e, ao mesmo tempo, reconhecer a colaboração 

infantil? Como resolver este impasse? 

Não há consenso. O que há, em suma, são pesquisadores desafiados a reconhecer as 

crianças enquanto sujeitos colaboradores da investigação, sem, contudo, desrespeitá-las em 

seus direitos. Um desafio diário, já que cada criança, ao aceitar participar de uma investigação, 

torna-se potencialmente um depoente do seu próprio contexto; o interlocutor, portanto, de uma 

polifonia de vozes. 

A percepção sociológica da infância enuncia, assim, uma forma singular de pensar as 

crianças e dialogar com elas no campo investigativo – o que repercute diretamente no modo 

como o conhecimento é negociado, construído e narrado nas próprias ciências humanas. 

Referimo-nos à emergência de uma outra história acerca da infância em que a criança está, de 

fato, presente em sua própria narração (SOARES, 2006), uma vez que se torna parceira do 

adulto junto às pesquisas em educação. Parece simples, no entanto, esse acordo de parceria 

convoca as crianças a uma dupla posição, já que são tanto investigadas quanto investigadoras 

de um estudo. Elas são fonte primária de conhecimento sobre suas próprias visões e 

experiências de vida (ALDERSON, 2005), além de coprodutoras dos dados das pesquisas 

realizadas com e por elas (Ibid.) - o que indica um reconhecimento quanto à competência social 

da criança e a capacita a interpretar a realidade na qual ela mesma está inserida (SOARES, 

2006).  

Em relação aos adultos, o acordo de parceria exige, da mesma forma, uma dupla 

atribuição. Afinal, eles tanto são desafiados a investir em metodologias suficientemente 

inventivas, adequadas e pertinentes quanto precisam redefinir sua identidade como 

pesquisadores (SOARES et al., 2005). Daí a importância de se atentar à natureza das diferenças 

históricas entre adultos e crianças. 

Cabe ainda observar, conforme argumenta Soares (2006), que a proposição de uma 

parceria entre crianças e adultos nas pesquisas educacionais não se reveste de uma apologia, 

que colocaria as crianças em primeiro lugar, mas de um processo de construção de uma 

sociedade inclusiva para os cidadãos mais novos. Se, por um lado, infantilizar as crianças 

ocultaria e/ou subestimaria a atuação infantil, supervalorizá-las, por outro, seria negar o 

complexo jogo (como vimos, muitas vezes de dependência, submissão) no qual elas estão 

inseridas, ainda que não de modo exclusivo, porém em diálogo constante com o outro, sejam 

eles adultos ou não. Enfim, numa pesquisa que privilegie a fala e a escuta das crianças “[...] os 



40 

 

significados e valores que estão aí presentes [na própria investigação], terão sempre uma dupla 

interpretação: a dos adultos e das crianças.” (SOARES, 2006, p. 29). Negar isso, seria 

desconsiderar o caráter polifônico que o ato investigativo propõe.   

Portanto, uma investigação na perspectiva sociológica da infância é um lugar de 

confronto que nos oferece um diálogo multilateral. Um espaço, então, intersubjetivo (SOARES 

et al, 2005), pois se manifesta tanto como um acontecimento no mundo, como um modo de 

participar dele (PEREIRA et al., 2009). Enfim, trata-se de um processo mútuo de participação 

social e comprometimento político em que a parceria investigativa começa a ser firmada bem 

antes do encontro em campo, no momento em que o adulto toma como ponto de partida o 

respeito pelo grupo pesquisado por suas próprias visões e habilidades (DELGADO; MÜLLER, 

2005b).  

A criança, assim, essa portadora de novidades (SARMENTO, 2004), é um sujeito 

atravessado por relações de gênero, raça, sexualidade, credo, etnia e classe social. Alguém 

histórico, portanto, que vive em determinado tempo e lugar, participa de determinada cultura e, 

mais importante, faz isso por meio da linguagem, da sua linguagem, sua forma de ver, pensar e 

narrar o mundo. Daí considerá-las narradoras de suas próprias práticas torna-se fundamental. 

Mudam-se então as perguntas: se a criança é uma interlocutora social, se o seu ponto de 

vista é privilegiado perante as pesquisas infantis, como não considerá-la hoje como narradora 

de si mesma e de suas transformações? Assim, como elas narraram-se, reatualizando e 

compondo os rastros de suas experiências junto ao outro?  

 

 

3.2 ERA UMA VEZ...A EMERGÊNCIA DE UMA OUTRA HISTÓRIA:  

CRIANÇAS NARRADORAS 

 

Embora Benjamin (2012) seja constantemente lembrado como aquele que, 

tradicionalmente, privilegiou a palavra adulta, uma vez que se pressupõe em O narrador: 

considerações sobre a obra de Nikolai Leskov que é o adulto quem estaria apto a dedicar-se à 

arte de contar, não podemos reduzir sua concepção de narrativa/narração/narrador a um único 

texto e contexto. Dada a abrangência da sua obra, a complexidade do seu pensamento e as 

profundas transformações sociais de sua época, qualquer sistematização da narrativa 



41 

 

benjaminiana se tornaria, como diria Dos Santos (2015) em um texto intitulado Walter 

Benjamin e a experiência infantil, imprecisa e problemática.  

Benjamin (2012) sugere, no texto dedicado ao narrador, que aquele que narra é (ou seria) 

a priori alguém experiente, alguém que viveu muito e, por isso, teve diversas oportunidades de 

conhecer e aprender sobre seu tempo e lugar. No entanto, o autor não estaria, necessariamente, 

fixando os limites da narratividade, assim como da função narrador. Nem, tampouco, 

engessando a criança à condição de ouvinte. Mas, antes, o que ele faz é um diagnóstico crítico 

do seu tempo ao denunciar “[...] o definhar da experiência na modernidade e, por outro, 

esboça[r] simultaneamente, a necessidade de sua reconstrução” (SANTOS, 2015, p. 230). Ou 

seja, “ao fazer uma denúncia acerca da decadência da experiência [narrativa] no mundo 

moderno, Benjamin anuncia também a sua reformulação.” (Ibid., p. 231).  

Assim, se analisarmos outro texto benjaminiano como Infância berlinense: 1900 (2013), 

por exemplo, logo perceberemos, pela ênfase na experiência infantil, uma mudança 

fundamental na perspectiva do autor. Segundo alega Marchi, em Walter Benjamin e a infância, 

o que o autor faz ao escrever sobre “[...] fatos, emoções, personagens e objetos que marcaram 

sua infância é atualizar [a experiência mesma de infância] para além da sua particular 

experiência do passado [...]” (2011, p. 225). Por mais que pareça tratar-se então do adulto que 

rememora o tempo da infância, a partir de uma posição privilegiada, precisamos acompanhar 

algumas complexidades que marcaram esse exercício narrativo em particular (a narração), e 

que hoje proporcionam um olhar diferenciado sobre a criança, a infância e sua educação de um 

modo geral (Ibid.).  

Pode-se dizer que em Infância berlinense: 1900 (BENJAMIN, 2013), o autor suspende 

aquilo que no texto Narrativa (2012) Kearney chamaria de narrativa linear tradicional: uma 

forma de vida em que o mais velho conta ao mais novo, e assim por diante, sucessivamente, 

indefinidamente. Mais do que isso, o autor suspende, ele mesmo, sua vida, sua história pela 

narrativa, fazendo com que a velha transmissão passada de geração em geração se dissolvesse, 

se fragmentasse e se reinventasse em outras tantas histórias.  

Benjamin (2013), neste caso, não apenas se desfez dos limites da própria infância como, 

exatamente por fazê-lo, “[...] [evocou] o modo de ver das crianças, suas sensibilidades e seus 

valores, numa espécie de relato de criança que assiste à cultura e à história de seu tempo, à 

margem do mundo social adulto.” (DOS SANTOS, 2015, p. 231). Afinal, ao plantar a dúvida 

se o texto é do adulto que escreve sobre a criança que fora ou é da própria criança que escreve 



42 

 

no calor dos fatos (MARCHI, 2011), o autor provoca também na percepção do ouvinte/leitor 

um deslocamento necessário quanto ao seu entendimento de narrativa infantil. É o próprio 

alargamento, portanto, das concepções de narração/narrativa/narrador de que se trata, de modo 

que seus escritos assumem, neste contexto, “um sentido político relevante, na medida em que a 

valorização da vida infantil se vincula a uma nova leitura da história”, como explica Schlesener 

(2011, p. 129) em Educação e infância em alguns escritos de Walter Benjamin.  

Infância berlinense: 1900 (BENJAMIN, 2013), neste sentido, não foi apenas um texto, 

mas a narrativa de um tempo, a história de suas transformações. Isso só foi possível porque 

Benjamin, no momento da narração, dissociou-se ele mesmo do sujeito narrador (GAGNEBIN, 

2011). É a ampliação da própria dimensão social do sujeito que, a partir da função narrador, 

permitiu que a contrapelo outras histórias pudessem então ser contadas. 

De algum modo, o autor realizou, via narrativa, algo extremamente difícil em tempos 

de individualidade já exacerbada: se retirou da narrativa, como sujeito psicológico, 

privilegiando assim outras formas de vida. Como diz Gagnebin, Benjamin conseguiu abandonar 

“[...] as encenações projetadas pelo eu, para se consagrar às descrições de um teatro cujo 

desenrolar não controla.” (2011, p. 83, grifo da autora). Enfim, o autor “esqueceu-se” de si, 

resistindo a suas certezas e previsibilidades para que a criança assumisse provisoriamente a 

função narrador. 

Além disso, merece destaque o fato de que foi em Infância Berlinense que o espaço, ou 

melhor, a cidade, foi elevada “[...] ao estatuto de objeto pensável, de objeto filosófico [...]”, 

como alega Marques em Berlim revisitada ou a cidade da memória (2009, p. 39). O espaço 

tem, então, em Benjamin uma função fundamental: ser o lugar da experimentação, de uma 

aprendizagem que se faz pela exploração, um caminho de digressão, enfim, um espaço em que 

a descoberta do outro e a descoberta de si são possíveis pelo exercício de dispersão da palavra. 

Longe de serem pontos fixos ou ancoradouros, os lugares narrados são uma espécie de 

passagens: “[...] ao mesmo tempo dentro e fora, particular e público, interior e exterior.” (Ibid., 

p. 41). Em outras palavras, o relato do menino berlinense tem como princípio o caráter espacial 

e não o cronológico (Ibid.). Neste sentido, galerias, portas, soleiras, varandas, degraus não são 

somente lugares, mas estados intermediários da percepção, isto é, estados de desorientação que 

nos conduzem ou nos possibilitam um estado de reflexão (Ibid.). Daí um entendimento 

importante: a importância dos espaços da memória, entendidos, eles mesmos, como espaços de 

aprendizagem. 
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Há outros momentos da obra de Benjamin, especificamente, em que é possível perceber 

o interesse do autor por eventos e objetos que desde já destacam o lugar político da infância 

ante as “concepções distorcidas” que se tem dela (BENJAMIN, 2009d, p. 68). Referimo-nos a 

livros, brinquedos, cartilhas e programas de teatro infantil que reunidos não só contam uma 

certa história da infância, como assumem, na perspectiva do próprio Benjamin, outros tantos 

sentidos. Afinal, antes mesmo de infância berlinense ser escrita o autor já se dedicava à temática 

infância  

Em outras palavras, Infância berlinense: 1900 (BENJAMIN, 2013) não foi a única 

narrativa benjaminiana que, à contramão de sua época, deu visibilidade à criança. Em textos 

como Livros infantis velhos e esquecidos (2009c), Benjamin se dedica a confrontar a fidelidade 

e a alegria que os antigos livros infantis provocavam em muitos casos, especialmente ante a 

aridez e a falta de significado que adquiriram no Iluminismo (Ibid.). Já em outros como Visão 

do livro infantil (2009e), o autor nos permite visualizar o que um livro poderia/deveria significar 

à criança ao sugerir que: “Não são as coisas que saltam das páginas em direção à criança que 

as vai imaginando – a própria criança penetra nas coisas durante o contemplar [...]” (Ibid., p. 

69). À sua maneira, cada um destes textos são uma crítica do autor àquilo que, no lugar de 

despertar a palavra na criança, quer direcioná-la.  

Em suas discussões, ao discorrer sobre a pretensão e a crença adultas de quem sabe do 

que a criança gosta ou não, Benjamin também questiona a necessidade dos adultos de produzir 

as coisas para as crianças. Mais do que isso, o autor considera “[...] ocioso ficar meditando 

febrilmente na produção de objetos – material ilustrado, brinquedos ou livros – que seriam 

apropriados às crianças.” (BENJAMIN, 2009c, p. 57). Podemos assim concluir, dando a 

entender que nada disso é necessário, pois elas [as crianças] estão inclinadas a buscar, nos mais 

minúsculos locais e espaços, detritos, produtos residuais com os quais formam o seu próprio 

mundo de coisas (2009c; 2009d). Isso ocorre em Canteiro de obras (2009d), por exemplo, um 

dos excertos de Rua de mão única, em que restos de construção ganham tantos outros sentidos, 

de modo que as crianças estão menos empenhadas em reproduzir as obras adultas do que criar 

e estabelecer em suas brincadeiras e, dentre os materiais mais diversos, uma relação nova e 

incoerente (BENJAMIN, 2009d). 

Talvez por isso Benjamin (2015) tenha se dedicado, entre 1927 e 1932, a escrever e 

apresentar programas de rádio para um público especial e pouco comum à época: as crianças 

alemãs. Mais do que delimitar então o lugar da criança no mundo, tratava-se de narrativas 

radiofônicas em que o autor compartilhava com elas [as crianças] algumas das temáticas (arte, 
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técnica, política, cultura, história, memória e experiência) que atravessariam toda a sua obra. 

Dizendo de outro modo, quando Benjamin (2015) narra às crianças algumas das questões que 

marcaram, em seu entendimento, a cultura de um tempo, e que discutiu em seus livros, o autor 

não estava subestimando a compreensão infantil, tampouco dedicava-se a uma espécie de 

transmissão do adulto à criança, e sim as oferecia fragmentos, detritos, produtos residuais das 

quais, tal como em um canteiro de obras, as crianças mesmas iriam se ocupar. Neste contexto, 

o livro A hora das crianças: narrativas radiofônicas de Walter Benjamin, ao compilar alguns 

destes textos, restos na verdade de uma história recente, destaca desde já o lugar privilegiado 

que o autor reservava às crianças na história, na política e na cultura de um modo em geral.  

Em outras palavras, a singularidade da criança ante o adulto não a aparta do mundo, 

nem a impede de agir sobre ele. Uma prova disso é O Diário de Anne Frank (2017), uma história 

atemporal em que a amizade, a esperança e a descoberta do amor se sobrepõem à diversidade. 

A narrativa de uma criança judia que teve que deixar sua terra natal (a Alemanha) e se esconder 

com a família num sótão para fugir do Nazismo, ser marcada com uma estrela no peito, se 

restringir a uma escola judia, perder posses, amigos, colegas, familiares e, por fim, a vida. Seu 

diário, neste sentido, não foi um legado, mas a criação narrativa de uma menina em resposta ao 

mundo ao qual viveu e que não a absolveu de nada simplesmente por ser criança. 

Assim, quando tomamos como exemplo sua narrativa é para mostrar a potência da 

palavra infantil. Mais do que isso, a capacidade que ainda hoje tem de nos interpelar. Afinal, de 

uma narrativa prosaica em seu diário, Anne foi alçada a uma das figuras mais conhecidas do 

século XX, pela sensibilidade demonstrada ante um tempo marcado pelo horror. Totalmente o 

oposto do que pensava a própria Anne quando escreve em 20 de junho de 1942 as seguintes 

palavras: “Ter um diário é uma experiência realmente estranha para uma pessoa como eu. Não 

somente porque nunca escrevi nada antes, mas também porque acho que mais tarde ninguém 

se interessará, nem mesmo eu, pelos pensamentos de uma garota de 13 anos.” (FRANK, 2017, 

p. 16). 

Por suas palavras, pode-se dizer que Anne considerava improvável que os sentimentos, 

sonhos, interesses e aspirações de uma menina, pudessem num futuro próximo, de alguma 

forma, interessar a alguém. A autora não imaginava o impacto, tampouco a força, nem mesmo 

o apelo de sua narrativa, sobretudo aos adultos. Provavelmente nem poderia, já que na Europa 

da época em que viveu sua infância ainda era comum subestimar a experiência das crianças. 
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Isso ocorre basicamente porque, de um lado, a experiência ainda se constitui na máscara 

do adulto (BENJAMIN, 2009a), especialmente, se relacionada à narração. Porém, de outro, 

“Fantasiada com todas as cores que capta lendo e contemplando, a criança [denuncia o autor] 

se vê em meio a uma mascarada e participa dela.” (Id., 2009e, p. 70). Mais do que uma crítica 

ao adulto ante as potencialidades da infância, isto é, ante a incapacidade de se reconhecer a 

complexidade e/ou o papel da experiência infantil em sua própria cultura, o que Benjamin fez 

“[...] de forma muito sutil e, talvez por isso mesmo, tão marcante, foi elevar, já nos anos 20 do 

século XX, a criança ao estatuto de sujeito digno de observação e nota.” (MARCHI, 2011, p. 

222).  

Com efeito, em paralelo à crítica à modernidade e sua forma de contar, Benjamin tece 

uma crítica à educação de sua época; uma crítica atualizada recentemente pela narrativa de outra 

menina que, tal qual Anne Frank (2017), teve que lidar com os reveses e as intolerâncias do 

mundo no qual vive (embora no seu caso a sanção se deva ao fato de ser mulher e não judia). 

Referimo-nos à obra Eu sou Malala: a história da garota que defendeu o direito à educação e 

foi baleada pelo Talibã (2013), um manifesto contra todo tipo de violência e intolerância 

sofrido por meninas/mulheres, e que tornou sua autora – Malala Yousafzai – conhecida no 

mundo inteiro simplesmente por tentar fazer jus ao seu direito irrevogável à educação. 

Ao transformar sua vida em história, ao compartilhá-la com milhares de pessoas, Malala 

vai narrando fatos inconcebíveis, à medida que os vai entrelaçando a outras tantas vidas de 

mulheres e meninas pachtuns6, afegãs e paquistanesas7 que viveram e/ou que ainda vivem sob 

a sentença abominável de terem cometido um único erro: terem nascido meninas. Nas palavras 

da própria Malala:  

 

No dia em que nasci, as pessoas de nossa aldeia tiveram pena de minha mãe, 

e ninguém deu os parabéns a meu pai. [...] Nasci menina num lugar onde rifles 

são disparados em comemoração a um filho, ao passo que as filhas são 

escondidas atrás das cortinas, sendo seu papel na vida apenas fazer comida e 

procriar (YOUSAFZAI, 2013, p. 21). 

 

                                                           
6 Nas palavras de Malala, “Os pachtuns são um povo orgulhoso, composto de muitas tribos, dividido entre o 

Paquistão e o Afeganistão.” (YOUSAFZAI, 2013, p. 22). 
7 Hoje o Swat, o nome do vale onde Malala e sua família moravam, “[...] é parte da província de Khyber 

Pakhtunkhwa, ou KPK, como muitos paquistaneses a chamam, mas costumava ser separado do resto do Paquistão 

[...]” (YOUSAFZAI, 2013, p. 24). Porém, “Quando os britânicos concederam a independência à Índia, em 1947, 

e a dividiram, nós [os pachtuns] ficamos com o então recém-criado Paquistão, mas permanecemos autônomos. 

Usamos a moeda paquistanesa, a rupia, mas o goverso só pode interferir em assuntos de política externa.” (Ibid.). 
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Para a maioria dos pachtuns, o dia em qua nasce uma menina é considerado 

sombrio (Ibid.). 

 

A autora deixa claro por estas passagens a distinção feita às mulheres, a inferioridade 

de sua vida, ou melhor, a precariedade de sua condição se comparada aos homens, por exemplo. 

Porém, nada foi pior à Malala do que a imposição de que as meninas não poderiam estudar. 

Aliás, foi simplesmente por estudar, que, após diversas ameaças a sua vida, sofreu um atentado 

no ônibus que a conduzia à escola: levou um tiro à queima-roupa proferido por um membro de 

um grupo extremista do talibã e sobreviveu apenas para descobrir que teria que deixar, talvez 

para sempre, o vale em que nasceu. Porém, o que é tudo isso, avalia Malala, se comparado à 

tristeza de saber que escolas continuam sendo explodidas em seu país, ou pior, que meninas 

continuam sendo mortas, inclusive pela própria família, unicamente por desejarem estudar 

(YOUSAFZAI, 2013)? 

Como se pode perceber, a história de Malala, ao enunciar ao mundo os problemas 

sofridos pelas meninas em sua região, foi elevada ao status de interlocutora de um grande 

número de crianças que, assim como, ela “Só quer ir à escola.” (YOUSAFZAI, 2013, p. 15, 

grifos da autora). Mais do que isso, sua voz tornou-se a de milhares de crianças que dia-a-dia 

têm seus direitos educacionais tolhidos, renegados, execrados, em lugares em que quase não há 

voz alguma para ouvir. O desafio de Malala, neste sentido, não foi sobreviver, mas não se calar, 

narrando-se como “[...] um ser envolvido pelas questões culturais, sociais e históricas de seu 

tempo.” (DOS SANTOS, 2015, p. 232) e é por isso que pôde, portanto, denunciá-lo. 

Benjamin, ao narrar as mudanças na fabricação do brinquedo em História cultural do 

brinquedo (2009b) afirmava, já naquela época, que “[...] as crianças [e aqui talvez possamos 

destacar, as meninas] não constituem nenhuma sociedade isolada, mas antes são parte do povo 

e da classe a que pertencem.” (Ibid., p. 94). Ou seja, à guisa de profundas transformações sociais 

como individualismo, consumo, capitalismo, industrialização, além do próprio Nazismo (que 

ainda estava por ocorrer), o autor, por meio do brinquedo, inclui a criança no cenário mais 

amplo das disputas cotidianas, mostrando o quanto os mundos adulto e infantil, por mais 

distintos que possam ser tomados, se interpelam mutuamente. A narrativa de Malala, neste 

contexto, é um exemplo de como “[...] as crianças elaboram uma forma simbólica de relação 

com o mundo que lhes é próprio, embora em relação direta com a cultura adulta.” (DOS 

SANTOS, 2015, p. 232). 
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É por entender então, segundo argumenta Benjamin, que “[...] as crianças formam o seu 

próprio mundo de coisas, um pequeno mundo inserido no grande.” (2009c, p. 58; 2009d, p. 

104) que mencionamos outra forma de pensar hoje o tema central desta seção: a criança como 

narradora. Neste caso, referimo-nos à exposição itinerante As meninas do quarto 28: uma 

história de esperança, amizade, sobrevivência e arte em tempos de guerra (BRENNER et. al., 

2015-2016), realizada no Museu da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no período de 

outubro de 2015 a março de 2016. Trata-se de um conjunto de narrativas oriundas de um total 

de sessenta meninas (entre 12 e 14 anos) que durante o Nazismo foram separadas de suas 

famílias e confinadas em Theresiensdt8. Especificamente, tais narrativas correspondiam a mais 

de três mil desenhos, além de inúmeras páginas com mensagens, pensamentos, poemas, 

crônicas, aforismos etc., que contavam a história de respeito e amizade infantil da qual fizeram 

parte, contrariando todas as adversidades. 

A exposição, neste sentido, funcionava como uma espécie de passagem na qual era 

possível nos encontrarmos, mesmo que fugazmente, com essas meninas que viveram, morreram 

e sobreviveram no quarto 28 do alojamento L410. Suas histórias se dispersavam – e ao mesmo 

tempo se produziam – nos tantos desenhos, cartas, pinturas, fotografias, sons, objetos e até na 

réplica do próprio quarto a que temos acesso pela exposição. Este conjunto de objetos-vida nos 

conecta com os sentimentos, os pensamentos e as inquietações dessas meninas. Porém, não é a 

certeza do fim que invade nossos sentidos, mas o pacto9 de amizade e esperança firmado por 

elas e o cuidado que dispensavam umas às outras naquele que seria, muito provavelmente, um 

dos piores momentos de suas vidas.  

Ainda em relação à exposição As meninas do quarto 28: uma história de esperança, 

amizade, sobrevivência e arte em tempos de guerra (BRENNER et al., 2015-2016), 

gostaríamos de mencionar a matéria publicada sobre a exposição no encarte Boquinha10, em 

Porto Alegre, intitulada Criança tem história: liberdade (DOS SANTOS et al., 2016, p. 05-07). 

Trata-se, também aqui, de um outro conjunto de materiais, uma nova narrativa elaborada por 

crianças a partir da – e/ou em resposta à exposição, como a que segue abaixo:  

                                                           
8 Nome do campo de concentração existente na cidade de Terezín, antiga República Tcheca.   
9 “As meninas criaram uma sociedade: o Ma’agal. Em hebraico significa círculo, perfeição. Elas fizeram um 

juramento de amizade e prometeram ajudar-se quando necessário. Criaram um hino, um lema e uma bandeira.” 

(BRENNER et al., 2015-2016, s/p). 
10 Boquinha é um encarte infanto-juvenil elaborado por um grupo de 15 crianças e adolescentes em situação de 

risco social, a partir de oficinas e passeios por espaços culturais. Trata-se de crianças e adolescentes ligados aos 

integrantes do jornal Boca de Rua, que existe desde 2000, e é elaborado por um grupo de 30 pessoas em situação 

de rua na cidade de Porto Alegre/RS.  
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Olá. Somos estudantes brasileiros e fazemos parte do Boquinha. Fomos visitar 

o Museu da UFRGS e lá nos contaram a história de vocês, quando moravam 

no Quarto 28. Ficamos tristes, mas também gostamos de saber que faziam um 

trabalho parecido com o nosso. Além de fazer arte, a gente sai para a rua, vai 

a museus – como este que está mostrando os trabalhos de vocês – vai ao 

cinema e também outros passeios. Isso nos ajuda a pensar mais nas coisas e a 

ter criatividade. Depois, a gente fala sobre o que viu, desenha e pinta e aí tudo 

isso vira um jornal. Gostaríamos muito de conhecer vocês e conversar. Como 

somos jornalistas – e também muito curiosos – fizemos até uma entrevista, 

apesar de saber que não falam a nossa língua. Se falassem, a gente ia querer 

saber: como conseguiram sobreviver? Como fugiram? O que pensavam 

quando estavam lá dentro sem poder sair? [...] Gostariam de conhecer o 

Boquinha? Quando vocês eram crianças, a gente era um pouco parecido por 

causa das obras de arte, mas também um pouco diferente, porque vocês 

estavam presas e nós não. Mas agora podíamos sair todos juntos para conhecer 

a cidade, porque agora nós somos iguais. Nós somos livres. (DOS SANTOS 

et al., 2016, p. 07). 

 

As crianças, como se pode perceber, foram tocadas, impactas pela história daquelas 

meninas, fazendo do próprio encarte um lugar de interlocução no qual foi possível dialogar com 

as mesmas e/ou lhes transmitir mensagens de distintas ordens. Enfim, trata-se de crianças que, 

ao se sentirem interpeladas pelas meninas do quarto 28, acabaram se incluindo numa dinâmica, 

no fluxo vivo da linguagem, produzindo outras formas de narrar o encontro entre passado e 

presente; entre memória e história. 

É por entender que a linguagem não é estática, mas que pode sofrer mutações, 

sobreposições, estando a todo o tempo sujeita a transformações, que fazemos alusão à outra 

exposição: Histórias de infância (realizada no Masp em 2016) que recentemente também deu 

destaque à linguagem e perspectiva infantil. Foi visível, aliás, no espaço comum do museu o 

esforço de colocar em diálogo obras de artistas diversos que tensionam a temática infância com 

produções expressivas de crianças produzidas em dois momentos distintos: uma parte das 

produções infantis foi realizada por alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Desembargador Amorim Lima e do Colégio São Domingos11 e a outra garimpada nos arquivos 

do Museu, resultado de oficinas dedicadas à infância entre os anos 1970 e 2000. 

Acolher a criança no próprio espaço do museu, para além do observador/espectador12 

infantil e das representações de infância ali em circulação, implica incluí-la na multiplicidade 

                                                           
11 Uma escola pública e outra particular da cidade de São Paulo/SP. 
12 Toda a exposição foi rebaixada em até 30 cm em relação à convenção do eixo de visão do espectador nos museus 

de um modo geral (PEDROSA, 2016, p. 10).   
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de vozes que narram hoje o seu contemporâneo. Promover fricções e/ou, no caso da própria 

exposição, “[...] diálogos transversais entre diferentes acervos, movimentos, gêneros e técnicas, 

como provam as justaposições de trabalhos da arte sacra, barroca, acadêmica, moderna, 

contemporânea e a chamada arte popular” (MARTINS, 2016, p. 06), sugere somar a essa 

profusão de palavras, cores, sons e imagens a perspectiva infantil. Com efeito, se favorece à 

criação de espaços nos quais as crianças podem participar, ver-se narrada e narrar no ato mesmo 

de serem desafiadas pelo olhar. O desafio, portanto, não foi unicamente ouvir as crianças 

naquele espaço frente à multiplicidade narrativa surgidas, redescobertas, mas evitar a 

constituição de separações, hierarquias rígidas e discursos especializados (Ibid.).  

Assim, entende-se que não negligenciar a palavra e a experiência infantil implica 

considerar, como argumenta Benjamin (2009a), que há coisas que as crianças podem pensar e 

o adulto não. Ou seja, há coisas que só a criança pode dizer, vivenciar, experimentar e, 

consequentemente, lembrar, esquecer, criar porque tem outro campo de percepção que não é o 

do adulto, conforme também argumenta Gagnebin (1997) em Infância e pensamento. Ou seja, 

a criança que emerge das palavras de Benjamin não fala em nome de um conhecimento 

acumulado (SCHLESENSER, 2011), nem por isso deixam de ser “[...] sujeitos envolvidos pela 

complexidade da trama social, portanto imersas na problemática histórica do seu tempo.” (Ibid., 

p. 225); um tempo que, como mencionado, não as preserva de crises econômicas, nem das 

injustiças sociais, tampouco das atrocidades de um regime político totalitário ou da violência 

de um grupo extremista do talibã. 

Referimo-nos, especificamente, a uma nova gama de experiências que proporcionaram 

a adultos e crianças novas relações junto à palavra, devido à irrupção de um novo conjunto de 

histórias (sejam elas curtas ou com múltiplos enredos, de vozes diversas e em contextos 

distintos, histórias truncadas, ou mesmo paródias) que assumem outros tantos nomes como 

micronarrativas, pós-narrativas, apesar de ainda estarem ligadas a formas antepassadas de 

contar (KEARNEY, 2012). Logo, se a narrativa está cada vez mais diversa, não-linear e 

interativa, como argumenta Kearney (2012), muda-se a forma como se intercambiam tais 

experiências. Mais do que uma outra relação com a palavra, trata-se de uma outra percepção do 

mundo, uma forma outra de expressarmos a nós mesmos e o lugar do qual falamos – e isso 

inclui as crianças. Daí fazer tanto sentido a afirmação de Gilka Girardello no texto Histórias da 

infância distante: 
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Que não tenhamos de esperar os cabelos brancos para compartilhar nossas 

mais divertidas, assombrosas e emocionadas histórias de infância. Mesmo 

crianças de dez anos podem sentir suas próprias primeiras lembranças 

misteriosas e distantes como fotos desbotadas, o que envolve de encanto suas 

versões narradas (2014, p. 22). 

 

Quando argumentamos em favor da perspectiva infantil, elencando, inclusive, um 

conjunto de narrativas (tal como o Diário de Anne Frank) em que a criança assume a função de 

narradora damos ênfase a toda uma série de novas tensões que emergem entre o herdado e o 

criado, tendo a criança como fio condutor. Ou seja, a emergência da palavra infantil pode ser 

vista como um catalisador de novas possibilidades narrativas (KEARNEY, 2012): “[...] sempre 

haverá alguém para dizer conta-me uma história, e alguém que responderá era uma vez...” 

(Ibid., p. 410, grifos do autor).  

 

  
Imagem 6: Ana (10 anos) – Fonte: Oficina               Imagem 7: Imagem (11 anos) - Fonte: Oficina 

 

“O simples fato de que as formas narrativas sofram mutações de uma época para outra 

não significa que elas desapareçam.” (KEARNEY, 2012, p. 411). O empobrecimento, portanto, 

da narrativa moderna inaugura outras formas de vida e enunciação da palavra que se torna cada 

vez mais variada e plural. Neste contexto, a narrativa infantil é apenas mais uma oportunidade 

de vermos o mundo do ponto de vista do outro; a forma pela qual: 

 

[...] experimentamos o sofrimento de outros seres tal como se os fôssemos. E 

é precisamente este jogo de diferença e identidade – experimentar a si próprio 

como outro e o outro como a si próprio – que provoca uma reversão de nossa 

atitude natural diante das coisas e nos abre novas maneiras de ver e ser (Ibid., 

p. 419, grifos do autor). 
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Então, o que chamamos de fim ou de crise nada mais é que a abertura a novas formas 

de contar o outro e a possibilidade de interrogarmos e ressignificarmos a nós mesmos neste 

processo. De modo mais amplo, a narrativa infantil, no entendimento deste estudo, não é apenas 

aquilo que promove uma ponte da criança com o mundo, mas aquilo que cria o próprio mundo, 

possibilitando à criança se posicionar diante dele e de tudo que a ela importa. Isso equivale 

dizer que as crianças são, pois, aquilo que contam, aquilo que a presença do outro as convoca 

contar, e é neste labirinto de histórias que entrecruzam formas de pensar e modos de viver que 

a criança se constitui. Afinal, a existência humana não é outra coisa senão um tecido costurado 

por histórias ouvidas e contadas (KEARNEY, 2012, p. 428) – e a criança, neste ínterim, 

tampouco é a herdeira deste labirinto de histórias, mas um dos seus tantos pontos de intersecção. 

 

 
Imagem 8: Maria Clara (10 anos) – Fonte: Oficina   

 

Como já referido, um aspecto essencial da filosofia de Benjamin (2013) e, mais 

precisamente, daquilo que o autor investe como “memória”, diz respeito à sua teoria da 

narração. Trata-se da forma como narramos as memórias, como as constituímos simbolicamente 

e como, com efeito, constituímos a nós mesmos por meio da narração, e em cada narração. No 

entendimento do autor, “narração” e “memória” são aqui elementos inseparáveis. A narração 

seria, em relação à memória, aquilo que lhe dá sentido, mas igualmente e de modo simultâneo, 

aquilo que efetivamente nos transforma enquanto sujeitos de nossa própria linguagem – o que 

nos permite pensar no sujeito como aquele que está por fazer-se no tempo, no espaço, no 

pensamento e na linguagem. 

Em outras palavras, é a narração que atribui valor à memória e que lhe oferece outras 

tantas significações. Em síntese, é ela, a narração, que nos constitui. Além disso, é somente pela 

narração que a memória pode ser compreendida como um bem comum. Mais precisamente, é 
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pela narrativa, por aquilo que se diz e como se diz, que os sujeitos constroem para si uma 

experiência que tanto poderá ser um evento comunitário quanto uma experiência outra. No 

estudo, trata-se de considerar o que as crianças dizem (e como dizem) suas memórias e como 

isso as faz voltarem-se, elas mesmas, a partir de uma espécie de disponibilidade ao outro. 

Diante da importância da narrativa à constituição do sujeito e da problemática de 

constituir-se narrativamente, posicionamos a narrativa infantil como uma prática que permite 

às crianças contarem-se elas mesmas, possibilitando atribuir a si outras significações. Ao 

encontro disso, a ideia que norteou o campo desta investigação foi convidar as crianças 

participantes desta pesquisa a narrarem suas memórias de infância, num exercício 

compreendido como aquilo que as possibilita pensarem-se de outras formas possíveis. Falamos, 

assim, do caráter político da memória e, mais do que isso, da potência da narrativa à 

problemática constituição do sujeito infantil.  

 

 

3.3 O CAMPO E A ARTE DE FAZER ESCOLHAS  

 

Por certo, fazer pesquisa é fazer escolhas. Mais do que isso, são elas – as escolhas – que 

determinam os caminhos e, por meio delas, assumimos e/ou abandonamos perspectivas e, com 

elas, possibilidades.  

Ao longo desta investigação, nos deparamos com frequência diante de uma mesma 

questão: como planejar e propor atividades sem delimitar a própria infância de antemão? Ou 

seja, como planejar e propor atividades de modo que nossos pressupostos não nos impedissem 

de vislumbrar os caminhos que poderiam ser potentes às próprias crianças, convidando-as a 

narrarem a si mesmas de modo instigante e convidativo. 

O ato de escolher o que, afinal, apresentaríamos às crianças como atividades e 

encaminhamentos metodológicos foi precedido de uma busca incansável por materiais e 

experiências mais recentes que pudessem sugerir relações entre “infância” e “narrativa”. Neste 

sentido, inicialmente, fomos seduzidas pelo fato de haver uma oferta enorme de materiais – nas 

artes sobretudo –, acerca das rememorações dos adultos sobre a infância. Muitos caminhos e 

possibilidades metodológicas se apresentaram: se quase nada havia sobre as memórias infantis 

pelas crianças, na perspectiva adulta a oferta era vasta. Referimo-nos não apenas às artes 
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visuais, de um modo geral, mas também à fotografia, ao cinema, à literatura, ao teatro, à 

música... Trata-se de materiais como, por exemplo, as instalações da série Marrakech (2007), 

de Jean-François Fourtou, um artista francês que usa escalas para apresentar os espaços de sua 

infância e, com isso, brincar com os nossos sentidos; as fotografias da exposição A rua de minha 

infância13 (27 de fevereiro de 2016 a 01 de maio de 2016), tema do curso “A fotografia e os 

sentidos de ver”, promovido pelo Instituto Moreira Salles em Poços de Caldas (MG), e dedicado 

à multiplicidade de sensações que este espaço pode evocar; os famosos carreteis de Iberê 

Camargo que, em sua ludicidade, inspiraram uma vida inteira, assim como o livro Gaveta de 

guardados (2010) em que o pintor narra sua vida; além do filme Infância (2014) que não apenas 

reúne as memórias de infância do cineasta Domingos de Oliveira como nos permite hoje espiar 

a época em que esta ocorreu, a década de 50, a partir de um palco privilegiado e seu único 

cenário, o casarão da família.  

Além disso, mencionamos, neste contexto, as ilustrações de Jacek Yerka que 

surrealisticamente traduz os lugares, os sentimentos e os cheiros de sua infância; a primeira 

parte da autobiografia ficcional de Gabriel García Márquez, Viver para contar (2003), em que 

o autor fala de sua infância e juventude à medida que faz referência aos acontecimentos que 

inspiraram seus outros livros; ou as imagens poéticas da narrativa de Pablo Neruda em Confesso 

que vivi - memórias (1983), que já no primeiro capítulo se confronta com o menino e jovem 

provinciano que fora; a ludicidade e o romantismo de Velha Infância (2002), mítico álbum dos 

Tribalistas que traz a amizade como pano de fundo deste tempo e espaço tão rememorado; ou, 

ainda, a peça teatral Autobiografia autorizada (2015), em que Paulo Betti, por meio de um 

monólogo, divide com o público as experiências de uma infância pobre do interior paulista.  

Aliás, foi justamente este trabalho de imersão em materiais mais recentes nos permitiu 

perceber alguns elementos que sustentam as memórias de infância de um modo geral. O 

primeiro diz respeito a quanto tais memórias são potentes esteticamente e, ainda, 

subjetivamente, isto é, o quanto elas nos convocam de formas diversas (enquanto narradores, 

ouvintes e/ou espectadores). O que nos leva ao segundo elemento, a saber, que cada história 

contada, cada imagem evocada, cada narrativa, enfim, cada obra, nada mais é que uma relação 

muito particular de pertencimento a ser estabelecida com o tempo e o espaço, uma entre as 

tantas possíveis, visto que implicaria um gesto, um exercício que de alguma forma suspende, 

intensifica ou atualiza aquilo que é posto na narrativa como sendo “infância” e “memória”. 

                                                           
13 Informações no site do Instituto Moreira Salles: http://www.ims.com.br/ims/visite/exposicoes/rua-de-minha-

infancia-ims-pocos-de-caldas 
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Como terceiro elemento, destacamos a atualidade daquilo que nomeamos “memórias de 

infância”, uma vez que a temática está inequivocamente conectada às questões do presente, 

seus perigos, seus riscos, suas tantas lutas e dispersões.  

Justamente por encontrar tantos materiais que falam das memórias de infância pela 

perspectiva adulta, nosso interesse foi o de valer-se de uma referência singular: a própria fala e 

as produções expressivas das crianças que colaborariam com o estudo. A aposta, neste sentido, 

foi a de inscrever a pesquisa na perspectiva teórico-metodológica com crianças, trazendo então 

para a investigação a perspectiva infantil de memória, sem abandonar totalmente as referências 

e/ou materiais que não privilegiassem esse viés, pois, embora singular, não se pode ignorar que 

a memória é igualmente social, política e cultural.  

No que se refere, então, a essa abordagem, encontramos, inicialmente, dois estudos que 

privilegiem a criança na condição de narradora – ambos de Karin Cozer de Campos, Tecendo 

histórias: a criança e sua produção narrativa (2010) e Nossas vidas contam histórias: crianças 

narradoras (2016). Embora inscritos em outra perspectiva teórica, ambos se ocupam com a 

narrativa infantil nos contextos escolares; mais do que isso, são um verdadeiro inventário de 

algumas histórias compartilhadas pelas crianças sobre suas memórias e sobre sua condição de 

narradora. Assim, se um estudo permitiu que a pesquisadora conhecesse e compreendesse os 

processos de produção da narrativa infantil (KOZER, 2010, p. 14), o outro a possibilitou 

aprofundar tal temática com o intuito de “[...] compreender qual a importância de as crianças 

elaborarem narrativamente suas experiências e que contribuições isso pode trazer para sua 

formação.” (Id., 2016, p. 13).  

No caso deste estudo, como já referido, privilegiamos a fala e as produções expressivas 

das crianças, sobretudo, a partir de um caminho teórico/metodológico como o da pesquisa com 

crianças. O caminho teórico/metodológico conhecido como pesquisar com crianças é o 

resultado de uma postura outra em relação às crianças e o campo infantil nas pesquisas em 

educação, visto que se dedica à proposição de estratégias que elevem a criança à condição de 

colaboradora do estudo, isto é, à condição de depoente privilegiado (LEITE, 2008) do seu 

tempo e espaço, da sua cultura, tendo por instrumento o próprio estudo do qual participará. 

Trata-se de um investimento do campo da educação que, aliado aos esforços do campo infantil 

ou, mais especificamente, dos Estudos da Criança, possibilita outro ângulo para pensar a própria 

educação, algo que de um lado estimula a participação infantil enquanto que, por outro, 

privilegia a sua respectiva posição. Atualmente, esta forma de fazer pesquisa não é apenas 

mundialmente reconhecida como conta com um grande número de publicações; no Brasil, esta 
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forma de investigar e de perceber a criança na pesquisa já contabiliza mais de 30 anos de 

esforços, de maneira que seus números igualmente avançam ano a ano. 

Longe de um modo ingênuo e/ou romântico de perceber a criança, algo que ora a 

posicionaria como um ser exclusivamente dependente e vulnerável, ora a entenderia como 

alguém dotado de um intrínseco protagonismo, esta perspectiva aposta na criança como um 

agente político que interfere no meio em que vive. É dizer que numa investigação com crianças, 

todo o investimento que se faz na criança não a isola do seu contexto, ao contrário, amplifica 

suas relações, dá visibilidade a elas. Portanto, não se trata de apartar a criança da sua vida, de 

tomar sua fala de modo descontextualizado e sim situá-la em um espaço de encontro e debate 

que coletivamente lhe permita pensar sobre si mesma, a partir do mundo em que vive, além de 

permitir questionar o mundo em que vive, perante suas próprias conexões.  

O diálogo da criança com as coisas do mundo, enquanto aquilo que na pesquisa dá a ver 

a micropolítica da qual a criança mesma faz parte, expõe igualmente o trabalho do pesquisador. 

Referimo-nos aos cuidados teóricos, metodológicos e éticos, lugar comum em qualquer 

pesquisa infantil, mas que definem o respeito e o comprometimento do pesquisador para com 

as crianças. Afinal, as escolhas que sustentam uma investigação infantil não são apenas teóricas 

e metodológicas, porém éticas, acima de tudo. 

Logo, a forma como o(a) pesquisador(a) comporá a investigação de um modo geral 

sugere algumas escolhas: a) se ele(a) decidirá previamente acerca do próprio objeto da pesquisa, 

cabendo às crianças apenas participar de suas proposições; b) se negociará junto a elas todo e 

qualquer passo dentro do campo; c) ou se optará por incorporar ao campo esses dois momentos, 

opção que buscamos seguir.  

É certo que não há uma forma privilegiada que defina o que é, afinal, a pesquisa com 

crianças. Não existe um só jeito de colocar em diálogo as questões teóricas, metodológicas e 

éticas. No entanto, qualquer gesto do pesquisador será em vão se ele não conseguir o 

fundamental: inventar formas de (a todo instante) convocar as crianças à investigação, convidá-

las à (a). 

Nesta pesquisa, indicamos alguns procedimentos de ordem ética, a nós irrevogáveis, tais 

como, obviamente, de informar as crianças e suas famílias da realização da pesquisa, de 

convidá-las a participar da mesma, além de assegurar a sua autonomia quanto a interrupção 

desta participação, via convite, apresentação do estudo, explicações do mesmo, seguido do 
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Termo de Consentimento Informado e Esclarecido14, assinado tanto pelas crianças quanto por 

seus pais.  

Assim, após definirmos questões como tema e objetivo, e seus desdobramentos 

éticos/teóricos/metodológicos, a próxima escolha que fizemos foi pensar em um local que 

privilegiasse o diálogo com as crianças, as colaboradoras de fato da investigação. 

Imediatamente um certo lugar se apresentou como uma opção “natural”, o espaço escolar. 

Contudo, após muito refletirmos sobre a importância do espaço cultural à memória, à infância 

e à própria educação, se decidiu investir em um espaço cultural dedicado ao público infantil.  

A estratégia, primeiramente, era buscar um espaço não-institucional, e nisso alguns 

critérios foram se apresentando: que se tratasse de um espaço cultural, que se destinasse também 

ao público infantil, que oferecesse atividades variadas às crianças durante todo o ano e, mais 

importante, que fosse público, portanto, aberto à participação de qualquer criança, sem 

quaisquer exigências no que se refere à idade, condição social ou à escolaridade das mesmas. 

De fato, não se pretendia fazer qualquer exigência aos futuros participantes, sequer se solicitaria 

algum material a eles: queríamos apenas um espaço de encontro em que as crianças viessem 

até nós, seja por interesse ou curiosidade, e que nós, claro, pudéssemos ir até elas. Enfim, 

queríamos que as crianças pudessem escolher participar da atividade (ainda que não da 

pesquisa, linearmente) por meio da adesão à proposta das oficinas. 

Além disso, a possibilidade de realizar a presente investigação num campo como o 

espaço cultural não apenas foi ganhando força como adquiriu grandes proporções. A 

oportunidade de desbravar esse espaço, a expectativa de conhecer aqueles que por ali circulam 

tornou-se então um desafio que, como pedagogas e pesquisadoras, resolvemos aceitar. E foi 

assim que se chegou então ao espaço cultural, pedagógico e turístico muito conhecido na cidade 

de Porto Alegre/RS – a Casa de Cultura Mário Quintana. Referimo-nos, mais especialmente, à 

Oficina de Arte Sapato Florido, área destinada às crianças desde 1985, localizada no quinto 

andar deste espaço cultural, prédio que originalmente atendia pelo nome de Hotel Majestic, e 

que para muitos nada mais era que o antigo lar do poeta gaúcho. 

                                                           
14 Mesmo suscitada na Minuta de Resolução da Ética em Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais a possibilidade 

de tal consentimento não ser exclusivamente por escrito, ainda assim optei por fazê-lo, lembrando que essa 

possibilidade só foi, de fato, incorporada ao texto da próxima Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS n.º 

510/2016, art. 5º). Além disso, as questões enfatizadas no campo pelas crianças (e que mais adiante explicarei), 

também contribuíram para que o consentimento de ambos, crianças, pais e/ou responsáveis, fosse por escrito.     
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A história da Casa de Cultura15, apesar de suas muitas facetas, teve início originalmente 

com a aquisição do Hotel Majestic, primeiro pelo Banrisul, e após pelo Estado do Rio Grande 

do Sul, ainda na década de 80. Nesta época, chegou a ser inaugurado simbolicamente em março 

de 1983 como Casa de Cultura, porém somente em 25/09/1990 seus 12 000 m² foram 

inaugurados oficialmente, dando início a uma nova história: a Casa de Cultura Mário Quintana. 

Muito mais que um mero lugar de encontro e entretenimento, este espaço dedicado ao 

cinema, à música, às artes visuais, à dança, ao teatro e à literatura, tinha por objetivo tornar-se 

um lugar dinâmico e multifacetado16. Para isso, tanto conta com um pequeno acervo 

permanente, como é lugar das mais variadas exposições artísticas itinerantes, além de 

proporcionar a seus frequentadores múltiplas atividades sob a forma de cursos, oficinas, 

workshops, leituras dirigidas, contação de histórias, entre outras. Afinal, trata-se de um espaço 

multicultural que, além de receber artistas e turistas, também está aberto a toda a população, 

inclusive, claro, às crianças. 

Assim, restava-nos propor à coordenação do espaço infantil uma oficina. Feito isso, a 

oficina foi, desde o primeiro contato, feito por e-mail, bem recebida pela coordenadora da 

Oficina de Arte Sapato Florido, Gabriela Côrrea da Silva. Já no primeiro encontro presencial 

todos os acertos da proposição foram realizados: do período da oficina ao tempo de duração, 

do público alvo ao horário, da forma de divulgação até uma possível exposição das produções 

expressivas das crianças produzidas ao longo da oficina. 

Antes de apresentar diretamente as oficinas e o que as envolveram, é preciso falar da 

Oficina de Arte Sapato Florido17 e do seu significado à Casa de Cultura Mário Quintana. 

Primeiramente, o nome Sapato Florido não se deu ao acaso: ele foi inspirado em um livro 

homônimo de Mário Quintana (2005), que nos brindou com uma espécie de poema em prosa 

sobre as pequenas coisas do cotidiano. Já o espaço Sapato Florido caracteriza-se 

fundamentalmente pelo direcionamento de suas atividades ao público infanto-juvenil, 

oferecendo-lhes formas variadas de expressão como teatro, dança, artes plásticas, 

musicalização, fotografia entre outros.  

                                                           
15 As informações que aqui destaco também estão disponíveis no site oficial da Casa de Cultura Mário Quintana: 

http://www.ccmq.com.br/site/ 
16 A Casa de Cultura conta com três bibliotecas (além da Biblioteca Pública do Estado sediada temporariamente 

na Casa de Cultura Mário Quintana), um auditório para 100 pessoas, vários espaços para exposições, o quarto do 

poeta que ali viveu ainda com alguns móveis e objetos pessoais, sala de debates, sala para audições, salas de 

literatura, um laboratório fotográfico, uma sala cênica, salas de cinema e ainda dois teatros. 
17 Informações disponíveis no site: http://oficinadeartesapatoflorido.blogspot.com.br/p/apresentacao.html  
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Sem se limitar às questões artísticas, outra característica da Sapato Florido, enquanto 

espaço cultural, é a permanente busca por uma integração com novos temas ou tendências que 

hoje surgem e circundam o cotidiano infantil, como o acesso às mídias e tecnologias. Com isso, 

é comum vermos nas dependências da Sapato Florido crianças de todas as idades e realidades 

produzindo coletivamente, uma característica que marcou inclusive a presente 

oficina/investigação. 

Este estudo não é o primeiro que privilegiou o conceito memórias de infância em um 

espaço cultural. Segundo Vanessa Freitag, seu estudo, Lembranças de professores de artes 

visuais: a experiência estética na infância, “[...] objetiva[va] investigar algumas experiências 

com arte, desenvolvidas na formação continuada de professores de Artes Visuais da Casa de 

Cultura de Santa Maria/RS.” (2008, p. 86). No estudo realizado por Freitag (2008) merece 

destaque o fato de a pesquisadora tomar por campo um momento de formação dos professores, 

o que torna as memórias de infância, além de um conceito, um exercício de formação. 

Relacionar “memória” e “formação”, isto é, convocar as memórias de infância dos professores 

em seus momentos de formação, é considerado potente ao campo da educação.  

Um exemplo desta abordagem é o estudo de Gilka Girardello, Visitas à morada da 

memória: leitura e narrativa entre estudantes de Pedagogia (2015), que analisou ao longo de 

dez semestres o papel das lembranças da infância às alunas do curso de Pedagogia da 

Universidade Federal de Santa Catarina, isto é, a importância de tais memórias à própria 

formação destes futuros profissionais.  

Outro exemplo que poderíamos ainda citar é a formação realizada em Santa Maria/RS, 

num dos encontros do PNAIC – Pacto da Alfabetização na Idade Certa18, em que a atividade 

do mês de outubro de 2015, realizada por professores da rede pública de diversas cidades do 

interior do estado, foi destinada justamente às memórias de infância destes professores 

participantes.  

Com base nestes exemplos, há ainda outro estudo que muito embora não se dedique 

especificamente à formação de professores toma as memórias infantis como instrumento 

problematizador do conceito contemporâneo de infância. Referimo-nos ao estudo Infância: 

imagens e memórias de adultos, realizado por Bruna Breda, em 2010. Trata-se de um estudo 

que procurou “[...] identificar quais imagens da infância os adultos têm.” (BREDA, 2010, p. 

                                                           
18 Formação docente que, no Rio Grande do Sul, ocorre mensalmente nas cidades de Pelotas, Caxias do Sul e Santa 

Maria, sendo financiada pelo Governo Federal e destinada aos professores da rede pública que atuam nas Séries 

Iniciais do Ensino Fundamental. 
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06), ou melhor, quais imagens da infância os pais de algumas crianças da Educação Infantil de 

uma dada escola têm, a partir de suas memórias. Para tanto, a autora realizou entrevistas com 

nove adultos que em comum têm o fato de seus filhos frequentarem a mesma instituição pública 

de Educação Infantil (Ibid.). Teoricamente, ao utilizar o campo da Sociologia da Infância como 

referencial teórico da investigação, o estudo de Breda acabou por tensionar o conceito infância, 

a partir da perspectiva adulta de memória. Dizendo de outro modo, inspirada pela preocupação 

de um pai que alegava que o filho “não tinha infância”, a autora analisa as experiências vividas 

em relação à infância de alguns destes pais, a partir das imagens socialmente construídas desta. 

Seus achados indicam “[...] que tanto as experiências vividas pelos adultos quando crianças 

quanto as representações sociais da infância exercem influência na maneira de se conceptualizar 

e imaginar a infância hoje.” (BREDA, 2010, p. 06). Neste contexto, o estudo de Breda é mais 

um esforço no sentido de privilegiar uma perspectiva alteritária da infância, em suas múltiplas 

configurações espaço-temporais.   

Retomando, de modo mais preciso, a proposta da oficina, foi acordado com a instituição 

que a oficina se chamaria Jogos de Imaginação e Criação Colorida – atendendo aí a demandas 

inclusive de divulgação junto à comunidade. Além disso, decidiu-se que a oficina Jogos de 

Imaginação e Criação Colorida seria divulgada tanto no site, no blog e no Facebook da Oficina 

de Arte Sapato Florido, quanto em suas dependências físicas, por meio de cartazes destinados 

a este fim.  

A oficina aceitaria crianças de 05 a 12 anos de idade, mediante inscrição realizada pelos 

pais ou responsáveis junto à coordenação da Sapato Florido. A oficina teria encontros semanais, 

todas as quartas-feiras, das 14h às 16h e duraria em torno de três meses, iniciando suas 

atividades em 05 de agosto de 2015 e finalizando em 28 de outubro de 2015. Seu encerramento 

seria marcado por uma exposição de trabalhos e produções expressivas das crianças (de 04 de 

novembro de 2015 a 11 de novembro de 2015) – que, ao final, ganhou proporções de uma 

finissage. Para melhor apreciação da organização das proposições será disponibilizado nos 

apêndices deste trabalho o cronograma completo das oficinas. 
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Imagem 9: Cartaz de divulgação da oficina Jogos de Imaginação e Criação Colorida  

Fonte: Sapato Florido 

 

Inicialmente, a oficina contaria com a participação efetiva de doze crianças 

colaboradoras. Com a desistência de uma criança, ela foi composta por um total de onze 

crianças, cinco meninas e seis meninos, cinco delas escolares e seis estudantes domiciliares. 

Participavam do grupo as escolares Ana (10 anos), João Pedro (10 anos), Laureen (12 anos), 

Maria Clara (10 anos) e Sarah (07 anos), além dos estudantes domiciliares Alícia (11 anos), 

Andrew (06 anos), Kal-El (07 anos), Mayara (05 anos), Ruan (08 anos) e Thomas (09 anos), 

que serão apresentados na sequência. 

Ana (10 anos) é uma menina alegre e comunicativa que estuda na Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Porto Alegre e reside com a mãe (uma funcionária pública) e a avó. Com 

uma imaginação fértil, adorava desenhar e compartilhar com o restante do grupo suas 

produções.   

Os irmãos Laureen (12 anos) e João Pedro (10 anos) residem com os pais (um 

empresário e uma estudante de Pedagogia) e estudam no Colégio Adventista de Porto 

Alegre/RS. Laureen (12 anos) é uma menina doce e tranquila que adora a escola e as amizades 

conquistadas naquele espaço, enquanto João Pedro (10 anos), que sonha em se tornar um físico, 

solicitou aos pais dar continuidade a seus estudos em casa.    

Maria Clara (10 anos) é filha única, também mora com os pais (um advogado e uma 

dentista) e estuda no Colégio Marista Rosário. No campo, foi a criança que mais dialogou e 

confrontou os estudantes domiciliares. Tornou-se um ponto de resistência ao Estudo em Casa, 

convocando inclusive as outras crianças a se posicionarem.   
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Já Sarah (07 anos) estuda na Escola de Ensino Fundamental Pequena Casa da Criança e 

reside com a mãe (uma operadora de telemarketing), o padrasto (um técnico hidráulico) e suas 

duas irmãs. Uma menina muito sensível que adora música, pintura e teatro, de modo que sua 

sensibilidade marcou de forma muito especial o campo. 

Alícia (11 anos), por outro lado, é a caçula de uma família com três filhos, uma menina 

muito tímida que adora trabalhos manuais. Ela reside com os pais (ambos empresários) e antes 

de aderir ao Estudo em Casa frequentou as escolas Colégio Bom Jesus Sévigné, Colégio Nossa 

Senhora do Bom Conselho, Escola de Educação Básica Mãe Admirável, além de aguardar a 

abertura da Escola da Ponte em Porto Alegre/RS. Atualmente estuda em casa com a ajuda da 

mãe (que decidiu cursar Pedagogia exclusivamente para auxiliar a filha) e uma professora 

particular.  

Os irmãos Andrew (06 anos) e Thomas (09 anos) residem com os pais (uma blogueira 

e um programador de jogos) e outros dois irmãos menores. Ambos chegaram a frequentar o 

estudo formal, Thomas (09 anos), que deseja ser ator, foi matriculado em uma escola privada 

da capital e Andrew (06 anos), que sonha em se tornar jogador de futebol, chegou a frequentar 

uma creche municipal), contudo, após alguns problemas optaram pelo Ensino Domiciliar.  

Outros irmãos que participaram da oficina foram Ruan (08 anos), que adora videogame, 

e Mayara (05 anos), que quer ser médica. Ambos residem com os pais, contudo, enquanto Ruan 

(08 anos) chegou a frequentar a Escola Estadual de Ensino Fundamental Brigadeiro Silva Paes, 

antes de aderir ao Estudo em Casa, sua irmã Mayara (05 anos) nunca frequentou o ensino 

formal, portanto, sua formação será toda ela realizada em casa.  

Concluímos o grupo com Kal-El (07 anos), um menino muito ativo, apesar das poucas 

palavras. Ele reside com os pais e a irmã menor, assim como a maioria das crianças 

homeschoolers do grupo, chegou a frequentar uma escola privada da capital, no entanto, após 

pouco tempo e alguns problemas de adaptação optou pelo Ensino Domiciliar.  

 

3.3.1. Algumas memórias do campo 

 

Com o tema memórias de infância dominando todo o cronograma de atividades (já que 

tema central da oficina), é preciso dizer que cada encontro privilegiaria uma forma narrativa 

particular. Ou seja, alguns encontros seriam dedicados à literatura infantil, outros à poesia, ao 
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cinema, à fotografia, até as narrativas em circulação nas respectivas famílias teriam vez, por 

meio de textos e/ou contação de histórias familiares que as próprias crianças ficariam 

responsáveis.  

O esforço de trazer para o campo múltiplas narrativas, além de proporcionar às crianças 

um diálogo com estas tantas produções, também objetivou perceber como elas se posicionavam 

diante das mesmas. Apresentamos, então, os materiais utilizados, em sua multiplicidade: os 

livros de literatura infantil Guilherme Augusto Araújo Fernandes (FOX; VIVAS, 2014) e A 

incrível fuga da cebola (FANELLI, 2012), a poesia Memórias inventadas: a infância 

(BARROS, 2003), o filme de curta-metragem Dona Cristina Perdeu a Memória (AZEVEDO, 

2000), o filme de animação Divertida Mente (DOCTER, 2015), duas propagandas televisivas 

Palhaço (STRINGHINI, 2014) e Brinquedos Estrela (ORCHESTRA, 1987), as obras da Série 

Rever-retratos ressiginificados (ZANDAVALLI, 2012a; 2012b), as narrativas dos familiares 

(compartilhadas, porém, pelas crianças), suas relíquias (alguns objetos pessoais escolhidos 

pelas próprias crianças), culminando nos registros fotográficos da sua infância (também 

selecionados pelas mesmas). Ou seja, a escolha de cada material utilizado no campo não foi 

aleatória, porém, resultado de muita pesquisa e reflexão, além disso, contamos com a presença 

de outros estudos e discussões que facilitaram, em muito, esse processo.  

No que se refere à escolha dos livros de literatura infantil (Guilherme Augusto Araújo 

Fernandes [2014] e A incrível fuga da cebola [2012]) nos inspiramos, por exemplo, no trabalho 

de Zamboni e Fonseca, Contribuições da literatura infantil para a aprendizagem de noções do 

tempo histórico: leituras e indagações que “[...] aborda o desenvolvimento das noções do tempo 

histórico a partir das contribuições da literatura infantil.” (2010, p. 339). Não bastasse as autoras 

se dedicarem à potência dos campos da história e da literatura à vida humana, o estudo ainda 

analisa a obra Guilherme Augusto Araújo Fernandes (FOX; VIVAS, 2014), que compõe 

igualmente esta investigação. Dito isso, no quesito literatura infantil, se optou por narrativas 

que defendessem uma noção de tempo que não estivesse descolada do cotidiano das crianças, 

seja porque explora a complexa trama narrativa da qual a criança mesma tanto faz parte como 

interfere (Guilherme Augusto Araújo Fernandes [FOX; VIVAS, 2014]), seja porque as 

interpela a atuarem sobre o tempo, mediante as problemáticas: lembrança/esquecimento, 

ficção/realidade, memória/subjetividade (A incrível fuga da cebola [2012]). 

Contudo, a literatura sozinha não dá conta da amplitude que hoje atravessa a narração. 

Ela não é o único espaço capaz de convocar as crianças a um relacionamento espaço/temporal, 

de modo que o cinema neste contexto é tão potente quanto. Daí a escolha pelos filmes, de 
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animação Divertida Mente (DOCTER, 2015), e o curta-metragem Dona Cristina perdeu a 

memória (AZEVEDO, 2000), ancorados nos estudos Do tempo na infância às avessas 

(apontamentos sobre o Tempero da Vida e Dona Cristina Perdeu a Memória) (TEIXEIRA; 

PRADO, 2007) e Cinema: instrumento pedagógico na educação emocional (SCHORN; DOS 

SANTOS, 2016). Mais do que isso, por observar, a partir do cinema, como os tempos infância 

e velhice se interpelam mutuamente (TEIXEIRA; PRADO, 2007), não engessando as posições 

narrativas de crianças e velhos; e, ainda, por colocar em jogo as temáticas da memória e do 

esquecimento, que escolhemos levar ao campo desta investigação o filme de curta-metragem 

Dona Cristina perdeu a memória (AZEVEDO, 2000). Afinal, a infância aparece no filme, 

segundo argumentam Teixeira e Prado (2007), como anterioridade e alteridade em relação à 

velhice, pois ela tanto representa aquilo que antecede o presente (exemplo do que fora a 

personagem idosa, e que está ali recolocado na criança), como assume o papel do outro, aquele 

que é desconhecido e/ou se diferencia de adultos e velhos. 

Já a opção pelo filme de animação Divertida Mente (DOCTER, 2015), além de buscar 

uma narrativa cuja estética e proposta fosse totalmente diferente da anterior, foi assumida por 

tratar-se igualmente de um singular instrumento pedagógico no que se refere à percepção de 

sentimentos, emoções e conflitos inerentes aos processos e espaços educativos (SCHORN; 

DOS SANTOS, 2016). O filme traz como tema as emoções oriundas da memória infantil, para 

tratar, em síntese: 

 

[...] da passagem da infância e entrada da pré-adolescência, descrevendo os 

conflitos [...] de uma menina que deverá reconstruir suas relações em uma 

nova escola, com novos amigos e novas vivências. É a trajetória de todos nós, 

confrontados com nossas próprias experiências infantis e nossas relações 

interpessoais, no doloroso processo de desenvolvimento e amadurecimento 

como sujeitos no mundo. (Ibid., 2016, p. 08). 

 

Em relação à televisão, e mais especificamente, às propagandas televisivas, a escolha 

de tais narrativas tiveram como apoio o estudo Mídia, juventude e memória cultural (FISCHER, 

2008) que, ao conceber as imagens (mesmo as midiáticas e publicitárias) a partir de sua perda 

e incompletude, permitiu com que se formulasse no campo alguns questionamentos envolvendo 

o tempo, a cultura, e os arranjos (de ontem e de hoje) acerca da infância presentes em tais 

imagens. São elas: como as crianças narram sua experiência com o tempo presente, passado e 

futuro, tendo como centro de atenção as imagens [publicitárias e midiáticas] inventadas por 

outras gerações (FISCHER, 2008)? Ou ainda, como um tipo particular de experiência, a relação 
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com as imagens publicitárias e midiáticas, pode favorecer a narrativa infantil? E mais: como 

elas [as crianças] se relacionam com o imaginário infantil proposto então pela grande mídia 

(FISCHER, 2008) e seus possíveis atravessamentos às memórias de infância? Isto é, como 

estabelecem relações deste imaginário com o real cotidiano e como manifestam possibilidades 

de fuga, de resistência, a partir de experiências genuínas de simbolização? (Ibid.). Enfim, como 

se narram para além das formações imaginárias da mídia sobre os infantis (Ibid.) no seu tempo 

e no tempo de seus pais?  

Para tanto, selecionamos, especificamente, duas campanhas publicitárias, oriundas de 

dois tempos e espaços distintos, um mais próximo das crianças (Palhaço, 2014) e outro de seus 

pais (Brinquedos Estrela, 1987). Mais um esforço no sentido de convidá-las a confrontarem-se 

a esta espécie de memória recente da cultura infantil que, de alguma forma, enlaça o presente 

que as interpela, o passado mítico dos pais e o futuro, sempre um desconhecido (FISCHER, 

2008). 

Outro material utilizado no campo, devido à possibilidade iminente de ressignificação 

dos registros da infância, à oportunidade de agregar ludicamente camadas às lembranças 

infantis, e ainda, à capacidade de se distanciar, de suspender ou apagar tais memórias pela 

inclusão de outros elementos narrativos ficcionais pelas próprias crianças (ANDAVALLI, 

2012b), foram as obras da série “Rever: retratos ressignificados”, de Rochelle Andavalli 

(2012a; 2012b). Trata-se de um conjunto de registros fotográficos que foram ressignificados 

pela autora, ampliando assim seus sentidos. Contudo, ao contrário da artista, que criou outros 

afetos a partir de registros fotográficos que foram despidos de sua memória, já que privilegiou 

registros de desconhecidos, nesta investigação, se propôs às crianças que, de forma lúdica 

ressignificassem os próprios registros da infância, numa justaposição de tempos, espaços, 

imagens e narrativas.  

Já a poesia Memórias inventadas: a infância (BARROS, 2003), foi escolhida porque 

poderia significar às crianças, conforme argumenta Kohan em Infância e temporalidade (2007), 

mais um momento de ruptura com esse passado sucessivo e contínuo. Era a oportunidade para 

então, a partir da poesia, questioná-las quanto a potência da intersecção infância, memória e 

invenção. Afinal, a intenção era que as crianças refletissem, a partir de algumas problemáticas, 

sobre a relação entre autobiografia e ficção, ou melhor, oralidade/produções expressivas e 

invenção.  
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Sem mencionar que, foram estes materiais deflagradores (oriundos do cinema, da 

literatura, da televisão e das artes visuais) que permitiram junto às crianças que se apostasse 

num outro (que, obviamente, não poderia faltar num trabalho que privilegia as memórias 

infantis), as narrativas familiares. Refiro-me àquelas histórias contadas pelos próprios 

familiares diretamente às crianças e que, por isso mesmo, compõem o imaginário infantil. Para 

tanto, solicitamos a elas que recontassem no campo algumas histórias de família que, 

acompanhadas ou não de objetos preservados pela própria, contemplassem as mais diversas 

vozes sociais presentes hoje nas narrativas das crianças colaboradoras.   

Além disso, também investimos nos objetos das próprias crianças (roupas, brinquedos, 

registros fotográficos etc.), na tentativa de compreender o modo como elas, mesmo imersas na 

narrativa familiar, vêm compondo e preservando as relíquias de suas próprias histórias. Tal qual 

Benjamin (2013) em Desempacotando a minha biblioteca, trata-se de atentar para a relação do 

colecionador com as peças de sua coleção, neste caso, a relação das crianças com as lembranças 

evocadas a partir das relíquias ainda atuais de sua infância, e foram estes materiais que, ao final, 

compuseram o campo desta investigação. Um esforço que, mais do que qualquer coisa, 

esperávamos, se convertesse num exercício de criação narrativa no qual as crianças pudessem 

de alguma forma pensar nelas mesmas, tendo obviamente como mote o tempo em que habitam. 

Dito isso, o primeiro encontro ocorreu em 05 de agosto de 2015 e foi dedicado à 

apresentação da oficina/investigação às crianças, de modo que após nos apresentarmos, 

convidamos cada criança a se apresentar e contar porque decidiu participar da oficina. Este 

primeiro encontro, também serviu para explicarmos as atividades que seriam propostas a cada 

encontro (informando que elas poderiam fazer sugestões a todo instante), sanamos as dúvidas 

e perguntas, além de convidá-las a participar do estudo como colaboradoras (deixando claro 

que esta participação seria voluntária e que poderia ser retirada a qualquer momento). Após, 

inspirados pela leitura do livro de literatura infantil Guilherme Augusto Araújo Fernandes 

(FOX; VIVAS, 2014), conversamos sobre o tema da oficina memórias de infância, e sobre a 

temática daquele encontro em particular O que é a memória?, enquanto as crianças contavam 

oralmente ou desenhavam seus próprios pontos de vista.   

Neste primeiro dia, já pudemos ter uma noção de quantas e quais crianças participariam. 

Seriam, a princípio, 12 crianças inscritas, sete meninas e cinco meninos, de 05 a 12 anos. Os 

irmãos Thomas (09 anos) e Andrew (06 anos), João Pedro (10 anos) e Laureen (12 anos), Ruan 

(08 anos) e Mayara (05 anos), além de Kal-El (07 anos), Ana (10 anos), Alícia (11 anos), Maria 

Clara (10 anos), Sara (07 anos) e uma menina que não concordou em participar da pesquisa, 
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desistindo da oficina na sequência. Também foi neste dia em particular que fomos informadas 

tanto por Mônica, uma funcionária da Sapato Florido, quanto pelas próprias crianças que o 

grupo em questão seria formado por crianças que frequentavam regularmente a escola e outras 

que, com o apoio de suas famílias, sequer estavam matriculadas. Ou seja, metade das 12 

crianças que a princípio se deslocariam à Oficina de Arte Sapato Florido exclusivamente para 

participarem desta oficina/investigação, o fariam no contra turno da escola enquanto a outra 

metade faria da oficina uma extensão dos seus estudos domésticos. 

No segundo encontro, em 12 de agosto de 2015, dedicado à Memória coletiva, 

continuamos a conversa sobre a participação na pesquisa. Assim, após conversarmos e 

respondermos algumas perguntas das crianças, não tanto sobre o estudo em si, e sim acerca do 

nosso interesse particular pela temática memórias de infâncias, solicitamos o respectivo 

consentimento das crianças via preenchimento da versão infantil do Termo de Consentimento 

Informado e Esclarecido. Foi neste dia, aliás, que uma das crianças se negou a participar, 

informando apenas que gostaria de frequentar a oficina sem, contudo, fazer parte do estudo. 

Mesmo sem qualquer explicação, respeitamos sua decisão, claro, porém, esperávamos que mais 

adiante pudéssemos retomar tal conversa.  

Assim, passamos para a atividade prevista naquele encontro. Havíamos solicitado 

previamente às crianças que trouxessem um objeto pessoal de sua preferência, que poderia ser 

uma roupa, um brinquedo ou qualquer outro objeto (mantivemos a demanda em aberto 

justamente para que o critério de escolha pudesse ser construído pela própria criança), a única 

exigência era que o mesmo fizesse parte das memórias de sua infância. Com este gesto, 

esperávamos, em suma, que elas trouxessem à oficina alguma relíquia da infância que lhes 

convocasse à narrativa. O objetivo era, obviamente, discutir a importância de tais objetos à vida 

infantil, enquanto elementos de uma memória do presente, promovendo assim um espaço de 

diálogo e compartilhamento entre as crianças. No entanto, nos chamou a atenção o fato de que, 

além de roupas e brinquedos, celulares e tablets foram apontados como relíquias, algo 

inimaginável até poucos anos. 

Em 19 de agosto de 2015 ocorreu o terceiro encontro, que tinha como temática o 

Entrelaçamento de memórias. Neste dia, cada criança ficou responsável por compartilhar com 

o grupo histórias de infância recorrentes em sua família. Buscávamos então pensar a forma 

como as histórias de família eram operacionalizadas pela criança em suas narrativas. 

Atentávamos, assim, para a possibilidade de observarmos como e de que forma as crianças 

articulavam tais histórias às suas memórias. 
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Em outras palavras, se no encontro anterior a ênfase recaia sobre as relíquias infantis, o 

destaque agora ficaria por conta das histórias e dos objetos conservados pela família de um 

modo geral, já que ambos igualmente fazem parte da infância daquelas crianças. Neste sentido, 

não podemos deixar de notar o quanto essas pequenas histórias (sobre a bravura de um 

antepassado em tempos de guerra, a coragem dos que migraram ao Brasil, as travessuras de 

pais e avós, a perda de um familiar, o embate entre uma infância passada ante a atual), assim 

como, alguns objetos antigos preservados pelas famílias (fotografias, a imagem do busto de um 

antepassado, os primeiros brinquedos dos pais e avós) eram uma memória afetiva cara às 

crianças. Uma espécie de pertencimento, já que se incluir em determinado grupo implica de 

alguma forma ser parte de suas histórias.  

No quarto encontro, realizado em 26 de agosto de 2015, discutimos junto às crianças o 

seu entendimento acerca do tempo, tendo em vista os questionamentos operacionalizados pela 

obra de literatura infantil A incrível fuga da cebola (FANELLI, 2012). A intenção era que as 

crianças refletissem e construíssem suas próprias hipóteses (orais e pictóricas) acerca das 

relações que a obra disponibilizava. Também foi neste encontro que passamos a nos ocupar 

com a interferência da criança que não participaria da investigação na produção coletiva dos 

dados.  

Chegamos a acreditar, a princípio, que bastaria ignorar suas respectivas produções 

narrativas para respeitar sua decisão de não participar do estudo. Porém, por se tratar de 

produções coletivas que se interpelavam mutuamente, logo percebemos a dificuldade de se 

isolar qualquer ação dentro do campo. Começávamos então a perguntar: como seria possível 

ignorar uma narrativa em particular se, no campo, em si, cada fala, cada gesto, cada reação era 

muitas vezes efeito da anterior? Em suma, foi neste momento exato que procuramos por 

estratégias que não desrespeitassem a posição desta criança especificamente, nem 

prejudicassem a continuidade das produções dos demais. 

Em 02 de setembro de 2015, ocorreu o quinto encontro, que discutiria a temática 

Memória e esquecimento, a partir do filme de curta metragem Dona Cristina perdeu a 

memória? (AZEVEDO, 2000). Neste momento da oficina, pretendíamos que as crianças 

discutissem as formas pelas quais o esquecimento se faz potente à memória. Ademais, 

sugerimos às crianças que refletissem sobre a respectiva posição infantil em relação à narração, 

porém, dois eventos marcaram este encontro.  
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O primeiro foi que a criança que não havia aderido à investigação não compareceu, 

desistindo na sequência da oficina. Sobre isso, fomos informadas por Mônica, que a conhecia 

de oficinas anteriores, tratar-se de uma criança acostumada a participar dos cursos ministrados 

pela mesma na Sapato Florido, contudo, tais oficinas contavam com grupos menores e/ou um 

número maior de adolescentes. Diante disso, a única conclusão a qual chegamos foi que a 

referida criança se sentiu desconfortável em um grupo maior, ou quem sabe incomodada pela 

agitação que marcou os encontros deste estudo.  

Porém, mesmo com sua ausência, foi necessário traçar uma estratégia para decupar e 

analisar os dados produzidos pelos demais. Ou seja, nos quatro encontros em que a referida 

criança participou, optamos por excluir do campo toda e qualquer sequência de eventos que 

tivesse sido resultado da sua atuação. Por sorte, das poucas sequências cortadas, nada havia de 

significativo às crianças colaboradoras.    

Outro fato ocorrido foi que, à medida que as crianças se sentiam à vontade para 

compartilhar as histórias de sua infância, um tema em particular começou a se destacar, o 

Estudo Doméstico. Isto é, cada vez mais os adeptos do Estudo em Casa defendiam no campo 

as histórias de uma infância não escolar e, como efeito, cada vez mais as crianças que 

frequentavam a instituição escolar, seja por curiosidade, ou por discordância, se lançavam em 

tais discussões. Houve, claro, alguns debates acalorados que, com todo o cuidado, tive que 

mediar. E mais: embora não compreendesse, a princípio, a dimensão destas discussões ao 

estudo, já começávamos a atentar para a urgência do tema em si.    

O sexto encontro, realizado em 09 de setembro de 2015, teve como tema as Imagens da 

infância, de modo que assistimos a duas propagandas televisivas, O Palhaço (STRINGHINI, 

2014) e Brinquedos Estrela (ORCHESTRA, 1987), a proposta era convocar as crianças a 

pensarem sobre a memória cultural da infância em circulação nos meios 

midiáticos/publicitários. Esperava promover junto a elas uma discussão que tensionasse os 

lugares construídos por estes espaços às infâncias de hoje e de ontem. Aliás, foi nesta tarde que 

negociei com as mesmas os nomes que seriam divulgados na investigação, um esforço coletivo, 

já que negar a participação infantil não era uma opção, tampouco expô-las, especialmente, 

aquelas que não frequentavam a escola. Assim, ficou então combinado que todas as crianças 

seriam identificadas na pesquisa apenas pela idade e primeiro nome.  

Já o sétimo encontro, em 16 de setembro de 2015, teve como elemento central um debate 

envolvendo Memória e criação. Para tanto, além de solicitar às crianças que selecionassem e 
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levassem ao encontro alguns registros fotográficos da sua infância, apresentei o trabalho da 

artista Rochelle Andavalli, dando ênfase para uma série em particular, Rever: retratos 

ressignificados (2012a, 2012b). A proposta era que, após conhecer o trabalho desta artista 

gaúcha, nele se inspirassem para assim ressignificar, por meio de desenho, pintura e colagem, 

as imagens de sua infância. Ou seja, as crianças foram convidadas a criar, a partir de algumas 

das suas imagens da infância, outras imagens, memórias, infâncias. Também acordamos que 

tais criações, realizadas a partir de seus registros fotográficos, seriam divulgadas com muita 

cautela para não identificar as crianças adeptas ao Estudo em Casa.  

Realizado em 30 de setembro de 201519, o oitavo encontro foi dedicado à relação 

memória/poesia, de modo que procuramos desafiar as crianças, a partir da obra Memórias 

inventadas: a infância (BARROS, 2003), a transformarem suas palavras em imagens 

(desenhos, colagens, ilustrações). A intenção era tensionar, por meio da poesia, a relação 

palavra/imagem/ficção, sem mencionar que foi neste encontro em particular, que fomos 

interpeladas por dois pedidos especiais.  

O primeiro foi incluir um poema de Mário Quintana, solicitação que partiu da 

coordenadora da Oficina de Arte Sapato Florido, Gabriela. Uma homenagem tanto ao poeta 

quanto ao local que ele inspirou e que completaria 25 anos de existência. Escolhemos o poema 

Álbum para colorir (QUINTANA, 2006, p. 159) e foi com ele que iniciamos as atividades 

daquela tarde.  

Já o outro pedido partiu de Thomas (09 anos), que gostaria que sua avó participasse de 

alguma forma daquele encontro, já que a mesma era poetiza e tinha, inclusive, um livro de 

poesia publicado. A esse pedido também dissemos sim, primeiro porque percebemos o quão 

comum era às crianças que não frequentavam a escola este tipo de interação. Além disso, 

notamos o quanto ele gostaria de compartilhar com o grupo as experiências poéticas que 

marcaram sua infância, de modo que a recebemos na primeira parte do encontro. Em suma, ela 

se apresentou às crianças, explicou de quem era avó (Thomas – 09 anos e Andrew – 06 anos), 

contou a eles como a poesia entrou na sua vida, qual a importância da mesma, leu dois de seus 

poemas, e, finalizou com alguns versos que improvisou antes de se despedir.  

                                                           
19 Não houve encontro no dia 23 de setembro de 2015, devido as comemorações dos 25 anos da Casa de Cultura 

Mário Quintana. 
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No encontro realizado em 07 de outubro de 201520, e dedicado às Emoções da memória, 

as crianças assistiriam ao filme de animação Divertida Mente (DOCTER, 2015), seguido de 

uma conversa e produções expressivas sobre as impressões da narrativa fílmica. O objetivo era 

discutirmos junto às crianças as emoções que, neste caso, acompanham suas memórias de 

infância, porém, devo acrescentar que, neste dia, em particular, era visível o entusiasmo do 

grupo pela atividade. Tratava-se de uma novidade, o mais novo filme de animação, de modo 

que todas as crianças o conheciam, algumas haviam assistido a sua prévia e/ou campanha 

publicitária em circulação nas mídias, contudo, ninguém até aquele momento (embora tivessem 

solicitado aos pais) havia, de fato, visto a animação por completo.  

Por fim, o décimo e o décimo primeiro encontro realizados, respectivamente, em 21 de 

outubro de 2015 e 28 de outubro de 2015, foram então destinados à organização da exposição 

das produções infantis. Para tanto, as crianças foram convidadas a eleger critérios para definir 

quais produções expressivas seriam expostas e quais não. Uma tarefa difícil, uma vez que a 

ideia inicial das mesmas era expor tudo o que foi produzido na oficina, algo impossível devido 

ao espaço destinado para este fim. Na sequência, optaram por defender suas próprias produções 

expressivas, até que perceberam a importância de selecionar e expor aqueles trabalhos que 

melhor contemplassem a temática memórias de infância. Além disso, aproveitamos para 

comemorar, no fim do primeiro encontro, o décimo aniversário de João Pedro, um dos 

participantes.  

Assim, no período disponível (de 04 de novembro de 2015 a 11 de novembro de 2015) 

ocorreu a exposição As crianças e suas memórias de infância, de modo que seu encerramento 

foi marcado por uma finissagem (e um coquetel de balas) que possibilitou a devolução dos 

materiais expostos às crianças, seguido ainda da divulgação parcial dos dados produzidos pelas 

mesmas.  

 

                                                           
20 Não houve encontro na semana posterior, pois a Casa de Cultura Mário Quintana realizou uma programação 

especial, dedicada às crianças.  
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Imagem 10: Convite da finissagem da exposição As crianças e suas memórias de infância   

Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Como se pode perceber, procuramos privilegiar ao longo das oficinas atividades que, de 

alguma forma, contemplassem a narrativa das memórias de infância das crianças colaboradoras. 

Afinal, o corpus de análise desta investigação foi tanto composto pelas falas das crianças como 

pelas suas produções expressivas. Contudo, a combinação de textos e imagens não significa a 

esta pesquisa uma forma de privilegiar a palavra em detrimento da imagem, mas uma forma de 

tentar, como sugere Susana da Cunha no texto Qual o lugar dos materiais visuais na pesquisa 

em educação?, utilizar “[...] as imagens para criar metodologias, considerá-las dados e outra 

possibilidade discursiva nos artefatos acadêmicos.” (2015, p. 72). Entendemos, com isso, que 

as imagens “[...] cada vez mais produzem nossas relações, concepções e conhecimentos no e 

sobre o mundo.” (Ibid., 2015, p. 70, grifos nossos), por isso a necessidade de utilizá-las, tendo 

o cuidado de não reduzi-las a descrições, explicações ou registros da própria pesquisa.   

Ademais, todo o campo foi filmado como modo de registro e suporte à análise, porém 

este material não será divulgado (foi utilizado apenas como recurso facilitador do processo de 

investigação). Sem mencionar que, com o objetivo de melhor entender o contexto de cada 

criança, se entrevistou as mães (com exceção apenas da mãe de Ana [10 anos] que não atendeu 

minha solicitação por falta de tempo e da criança que desistiu da oficina/investigação).  

Especificamente, foram realizadas sete entrevistas com as mães das crianças 

colaboradoras da investigação que ocorreram, em sua maioria, no próprio espaço da Casa de 

Cultura Mário Quintana. A única exceção foi a mãe de Maria Clara (10 anos) que preferiu nos 

encontrar em um café no centro de Porto Alegre/RS e a mãe de João Pedro (10 anos) e Laureen 

(12 anos) que solicitou que o encontro fosse realizado em sua própria casa na zona sul da cidade. 
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A duração em geral de cada encontro dependeu, em muito, da disponibilidade de cada mãe, 

variando entre 1h e 2h de conversa.  

Portanto, foi somente após estas tantas escolhas que, esperamos, tenham potencializado 

as práticas infantis, que foi possível analisar as formas pelas quais as crianças colaboradoras 

deste estudo se constituem narrativamente em relação ao espaço e ao tempo em que habitam. 

Para tanto, o próximo capítulo será, todo ele, dedicado às questões enfatizadas no campo pelas 

mesmas, tendo, claro, como ponto de partida as memórias de sua infância. Mais do que isso, 

passarei, na sequência, à análise de algumas condições de emergência desta infância não-

escolar, tendo como aporte quatro eixos analíticos (a ação política infantil, as relações do sujeito 

com a verdade, as relações de amizade e práticas democráticas) que, de alguma forma, 

sustentam as estratégias, os jogos, as lutas e os (re)arranjos deste modo de ser e, portanto, de 

narrar-se enquanto sujeito de um espaço no tempo, a partir das lentes infantis. 
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4 “A ESCOLA É CHATA”: 

A RELAÇÃ PROBLEMÁTICA COM A VERDADE CHAMADA ESCOLA 

 

 

 

 

Imagem 11: Ruan (08 anos) – Fonte: Oficina 

 

O que pensar quando uma criança, em sua apresentação à oficina/investigação, “assina” 

seu aceite de participação o desenho aqui trazido? Mais do que isso, o que dizer de um grupo 

composto por um total de doze crianças, em que metade foi categórica ao informar que não 

frequenta, nem frequentará a escola? Sem mencionar que, mesmo entre as escolares, havia ainda 

outra - João Pedro (10 anos) - que estava negociando com seus pais a possibilidade de 

abandonar os bancos escolares, com o único intuito de migrar para o Estudo Domiciliar. Apesar 

da surpresa, do choque e da confusão, há um dado em tais práticas difícil de ignorar: a educação 

escolar deixa de ser uma opção válida para algumas crianças e suas famílias.  

Muito mais do que uma escolha entre frequentar ou não a escola, esta primeira seção de 

análise discute, a partir das memórias das crianças, algumas das práticas narradas na medida 

em que colocam em jogo o estudo escolar(izado). Trata-se de mostrar, em outras palavras, como 

as narrativas infantis das crianças adeptas, neste caso, ao Estudo Domiciliar (Homeschooling), 

tornaram-se uma potente ferramenta, capaz de convocar elas próprias, além de seus pais 

obviamente, a uma posição de resistência diante dos “tradicionais” sujeitos da educação: as 

outras crianças, seus respectivos pais, a comunidade escolar, assim como aqueles que legislam 

e/ou julgam o ensino no Brasil.  

Entre os caminhos que se poderia tomar para discutir a temática do estudo domiciliar 

em nosso país, há, inicialmente, pelo menos três aspectos pontuais a considerar. Trata-se de 

pontos estratégicos, para não dizer obrigatórios, que precisam ser confrontados – sobretudo 
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àqueles que se dedicam a investigar as problemáticas: a questão jurídica que garante a 

obrigatoriedade escolar, a importância da educação institucional e a autonomia familiar que se 

coloca entre esses dois elementos. Em outras palavras, é em torno destes três eixos, ou do 

diálogo possível entre eles, que a maioria dos trabalhos publicados no Brasil tem, até então, se 

estruturado – seja para discutir a questão legal e a importância da escola como espaço 

privilegiado de educação (como faz Vieira [2011]), seja para pensar se o direito reivindicado 

pelas famílias poderia privatizar, mais do que “ampliar”, essa educação, segundo Barbosa 

(2016), ou reduzir ainda mais o campo de pertencimento social das próprias crianças, conforme 

alega Cury (2006, p. 685). Apesar de família, escola e legislação serem, em nosso país, 

fundamentais nas discussões que envolvem o Estudo Domiciliar, esta seção também percorrerá 

outros caminhos, quais sejam, aqueles que dizem respeito a questão ética, pois ao se demarcar 

a posição assumida pelas crianças (e suas famílias) junto ao outro, tal posição, também as insere 

em um jogo mais amplo com essa verdade chamada Escola.  

 

 

4.1 HOMESCHOOLING/UNSCHOOLING E A TRÍADE  

ESCOLA, FAMÍLIA, LEGISLAÇÃO 

 

Talvez se possa dizer que dificilmente se imaginaria encontrar em um campo de 

investigação, propositadamente escolhido e organizado por crianças em idade escolar, crianças 

que justamente não frequentam a escola. No entanto, este foi o primeiro dado de que se tomou 

conhecimento logo ao receber as crianças para os encontros (oficinas) que instituíam o campo 

da investigação, qual seja, que o campo de estudo seria formado por crianças que, em sua 

maioria, estudavam, porém não no espaço escolar. Referimo-nos às crianças adeptas ao 

Homeschooling, uma modalidade de Estudo Domiciliar ou, como diz Cury (2006), integrantes 

de uma educação no lar.  

Poucos minutos após conhecermos as crianças colaboradoras do estudo fomos 

informadas por Mônica21, uma funcionária do local em que as oficinas foram realizadas, acerca 

do caráter excepcional do grupo que então me acompanharia. Não há como esquecer o modo 

                                                           
21 Funcionária da Oficina de Arte Sapato Florido que, entre outras funções, também oferece regularmente às 

crianças e jovens frequentadores daquele espaço algumas oficinas culturais.  
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como a mesma justificou tal configuração diante do meu silêncio: - “Será interessante acredito, 

você, uma pesquisadora do campo da educação ter contato justamente com essas crianças”. 

Interessante foi no mínimo uma palavra interessante para definir essa situação paradoxal. Seria, 

pois, desafiador (uma palavra que se julga, todavia, mais apropriada). 

Embora recente no Brasil, o movimento chamado Estudo em Casa ou Estudo Domiciliar 

é reconhecido mundialmente pelo termo Homeschooling. De acordo com o Home School Legal 

Defense Association – HSLDA/EUA22, trata-se de um movimento educacional presente em 63 

países23, apesar de proibido e/ou configurar crime em outros24 (VIERA, 2012). Em nosso país, 

especificamente, este movimento educacional, segundo a Associação Nacional de Educação 

Domiciliar (ANED25/BR), apesar de não ter amparo legal solidificado, já conta com a adesão 

de mais de 2.500 famílias26 (BARBOSA, 2016) – uma parcela pequena, conforme os próprios 

dados da HSLDA-EUA, se comparado a países como Estados Unidos (com dois milhões de 

estudantes domiciliares), África do Sul (com cento e cinquenta mil), Rússia (que varia entre 

setenta e cem mil), Reino Unido (que oscila entre vinte e cem mil), Canadá (entre oitenta e 

noventa e cinco mil) e França (entre doze e vinte e três mil) (VIEIRA, 2012).  

Visto frequentemente como um estilo de vida, baseado no direito de escolha dos pais 

acerca da educação dos próprios filhos, esta “política da escolha”, segundo afirma Barbosa 

(2016), é, já de início, discutível em pelo menos um aspecto, considerando os dados da realidade 

brasileira: o Homeschooling não está ao alcance de todos, uma vez que depende, 

prioritariamente, de fatores como disponibilidade e condição financeira da família. Em outras 

palavras, a “escolha” não é uma opção gratuita, como ocorre no ensino público, mas antes exige 

que um familiar renuncie a lucros ou conquistas profissionais, em prol da educação de seus 

filhos (BARBOSA, 2016). Isso sugere um dado importante, segundo Kloh (2016): o perfil das 

famílias brasileiras que aderem ao Estudo Domiciliar é composto por pais dispostos a investir 

tempo e recursos na formação intelectual de seus filhos, uma vez que são estes recursos que 

garantem aos homeschoolers aspectos fundamentais como a própria disponibilidade de educá-

los em casa. 

                                                           
22 Associação americana de defesa jurídica do Homeschooling, sediada do no estado americano de Virgínia 

(VIEIRA, 2011).  
23 Como México, Canadá, Áustria, Bélgica, Inglaterra, Austrália, França, Noruega, Portugal, Rússia, Itália, Nova 

Zelândia e algumas partes dos Estados Unidos entre outros. 
24 Como a Suécia, a Alemanha, a Espanha e o Brasil. 
25 Associação criada em 2010, por quatro casais adeptos do Homeschooling no Brasil: Juliana e Luiz Starling, 

Keller e Bagordakis Tinoco, Cristiano e Fernanda Miranda e Ricardo e Lilian Dias (VIEIRA, 2012).  
26 Lembrando que estes dados são extraoficiais, já que até o momento o Brasil não conta com uma forma oficial 

de mensurar as famílias adeptas do Homeschooling.    
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No entanto, esta posição não é unânime entre os próprios pesquisadores. André Vieira 

(2012), por exemplo, discorda da concepção de que a questão financeira seja um impedimento. 

Segundo o autor, gasta-se pouco com a educação domiciliar dos filhos, especialmente, se 

comparado com os custos do ensino privado, porém admite que a grande maioria dos 

homeschoolers brasileiros pertence à classe média (VIEIRA, 2012). Dado também confirmado 

pelas crianças homeschoolers da oficina, já que apenas uma afirmou ter estudado anteriormente 

em escola pública, ou seja, a maioria delas é oriunda do ensino privado, o que sugere tratar-se 

de famílias com condições de custear a educação dos filhos, seja em casa ou em uma instituição 

privada. Tendo então por base estas considerações, talvez se possa dizer que, mais do que o 

aspecto econômico, a questão da desigualdade social seja uma preocupação pungente em 

relação ao Homeschooling.   

Uma preocupação que, a saber, não é exclusiva da realidade brasileira. Nos Estados 

Unidos, país em que esta modalidade possui certa tradição (se comparado ao Brasil, por 

exemplo), talvez se possa dizer que Michel Apple (2003) seja um dos autores que tem procurado 

discutir e problematizar intensamente a prática. Em seu livro Educando à Direita: Mercados, 

Padrões, Deus e Desigualdade, o autor propõe um diálogo da educação no lar com o cenário 

americano como um todo. Apesar de reconhecer que o estudo doméstico seja muito 

provavelmente benéfico para algumas crianças e famílias específicas, o autor vê com cautela o 

crescimento do Homeschooling às crianças escolarizadas (APPLE, 2003). Para o autor, as 

preocupações não devem se restringir aos adeptos da modalidade, ao contrário, “[...] essas 

preocupações estão ligadas a uma restruturação mais ampla de nossa sociedade [...]” (Ibid., p. 

212), e que pode sim implicar em desigualdades. O esforço de Apple (2003), neste caso, é 

analisar: a) em que condições este movimento educacional emerge e se torna viável para muitos 

pais americanos; e b) como seus desdobramentos podem transformar ainda mais o próprio 

cenário social e suas desigualdades já existentes. 

Para o autor, o avanço do Homeschooling está diretamente relacionado com o 

crescimento de uma espécie de consciência privatizada em outras áreas da sociedade. Mais do 

que isso, a ampliação do Homeschooling só é viável em sua concepção porque é, desde já, 

sustentada por diversas práticas sociais como as comunidades muradas, a privatização de 

bairros, lazer, praças etc. (APPLE, 2003). O Homeschooling seria, neste entendimento, não um 

fato isolado, mas uma prática relacional que emerge de um contexto cuja a própria cidade se 

transforma num conjunto de espaços privados que, por sua vez, reorganizam todo o social.  
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Talvez por isso, Apple teça duras críticas a essa forma de educar que se diz 

“progressista”, porém, em sua concepção, é mais conservadora do que parece, aquilo que ele 

mesmo chamou de “modernização conservadora” (2003, p. 06, grifos do autor). Em outras 

palavras, o Estudo Doméstico em seu entendimento, não renovaria a educação institucional, 

tampouco prestigiaria seu status público, mas sim traria à tona o que ela tem de mais tradicional 

em circulação na família e na igreja, à medida que usufrui do mercado financeiro. Por um lado, 

esta forma de educar reforça o que há de mais clássico na educação enquanto, por outro, avança 

por meio de novos acordos neoliberais que são legitimamente parciais, isto é, estão a serviço 

de uma única parcela da população formada por neoliberais, neoconservadores e populistas 

autoritários que compõem, segundo o próprio Apple (2003), a nova classe média.  

Recentemente, André Vieira (2012), na investigação Escola? Não, obrigado. Um 

retrato da homeschooling no Brasil, mapeou a modalidade de estudo, nos oferecendo um perfil 

bem mais detalhado do processo. Tendo por base a literatura americana, a pesquisa constatou 

que as famílias praticantes do Estudo em Casa nos Estados Unidos ainda são, de um modo geral, 

brancas, de classe média, protestantes, com pais casados, mães disponíveis em tempo integral, 

pais provedores, sendo eles bem mais escolarizados que a média da população e com vários 

filhos (VIEIRA, 2012). A partir deste contexto, o autor realizou sua pesquisa no Brasil, de modo 

a caracterizar o fenômeno em nosso país. Para tanto, Vieira realizou entrevistas com 8 pais, 

além de aplicar questionário com outros 62, totalizando assim 70 famílias brasileiras compostas 

de “pais-educadores” (denominação que emerge deste contexto), o que lhe permitiu afirmar que 

a maioria dos homeschoolers brasileiros são cristãos, casados, com mais estudo que a média 

brasileira, além de residentes em estados populosos como São Paulo e Minas Gerais (Ibid.).  

Nos termos específicos da relação estudo-crianças, a investigação de Vieira (2012) 

indica que, dentre as famílias pesquisadas, 84,26% dos pais-educadores brasileiros disseram 

oferecer um período mínimo de estudo aos filhos com duração de 4h/dia; 70% das mães 

assumem a educação dos filhos, apesar de a grande maioria não ter titulação para tanto. Da 

amostra organizada pelo autor, 53,84% das crianças já frequentaram o estudo escolar, antes de 

a família aderir ao Homeschooling, o que significa que as 46,52% restantes só conheceram o 

estudo em casa. Contudo, cerca de 3,4% dos pais entrevistados disseram ter interrompido o 

estudo doméstico dos filhos, por falta de tempo ou ordem judicial (Ibid.).  

Quanto aos gastos com a educação no lar em nosso país, a maioria dos pais entrevistada 

por Vieira (2012) informou que não excede um custo mensal entre R$ 100,00 e R$ 600,00 (cem 

e seiscentos reais), com a educação domiciliar do(s) filho(s) (2012, p. 73). Parece pouco, 
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sobretudo, se considerarmos que em 2015 o gasto mínimo por aluno na educação básica foi de 

R$ 2.545,31 (dois mil quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e um centavos), uma média 

de R$ 212,10 (duzentos e doze reais e dez centavos) por aluno/mês, segundo dados do Diário 

Oficial da União de 06/11/2015. Contudo, se observarmos, por exemplo, que no Brasil o salário 

mínimo está fixado no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), logo perceberemos a 

dificuldade daqueles que vivem unicamente desta renda em aderir a tal modalidade de ensino, 

além disso nenhuma das famílias da amostra de Vieira (2012) declarou possuir renda menor do 

que dois salários mínimos. 

Em seu texto já clássico sobre o tema no Brasil, publicado já há dez anos, Cury (2006) 

confronta a educação escolar e aquela do lar, lembrando que o estudo institucional representa a 

igualdade de oportunidade na oferta e na aquisição de conhecimentos e valores básicos. O autor, 

com isso, não nega que a família seja o agente original e imediato de socialização da criança, 

porém, destaca a importância da socialização ocorrida na escola, entendendo-a como um espaço 

sócio-político fundamental, que amplia a perspectiva da mesma. Para Cury (2006), o Estudo 

Domiciliar sozinho não atende às complexidades da vida contemporânea.  

Além disso, há dez anos, o autor considerava exótico o movimento de postulação da 

educação escolar no lar ser paralelo a um momento histórico em que, até hoje, cresce cada vez 

mais a importância social e estratégica da instituição escolar (CURY, 2006). Dito de outra 

forma, as políticas públicas que organizam no contemporâneo as ações educacionais no Brasil 

têm, nos últimos anos, se voltado cada vez mais para a ampliação do acesso à escola. São 

práticas que permitiram a constituição e regulamentação de um novo campo como o da 

Educação Infantil (Resolução nº 05/2009; Lei nº 13005/14), a intensificação de práticas 

inclusivas (Resolução CNE/CEB nº 02/2001; Parecer CNE/CEB nº 17/2001), a alteração do 

ensino fundamental para nove anos (BRASIL, 2007; BRASIL, 2009), além da alteração da 

própria lei educacional (LDB nº 9394/96) para melhor contemplar estes quesitos (Lei nº 

12796/13). Ou seja, quanto mais se trabalha para ampliar e assegurar o acesso à escola pública, 

mais a oferta de um ensino diferenciado e individualizado avança (BARBOSA, 2016). 

Apesar de genérico e amplamente reconhecido, o termo Homeschooling não é a única 

opção que dá nome à prática de não frequentar o estudo formal. Há que se considerar outros 

termos, como o Unschooling ou Desescolarização27 (numa tradução livre) que, embora menos 

                                                           
27 Segundo matéria publicada na revista Superinteressante, “[...] a desescolarização [...] consiste em expor a 

criança ao mundo, perceber seus interesses e facilitar para que cada situação seja uma chance de aprendizagem. 

Tudo isso fora da escola – e [obviamente] da lei.” (RIBEIRO, 2015).   
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usuais, também são associados a uma formação não escolar. Tais termos, no entanto, não são 

imediatamente intercambiáveis. O prefixo des, neste caso, mais do que indicar um afastamento 

entre criança e escola (como ocorre com o Homeschooling), aponta para uma ruptura radical 

com a mesma. Logo, não basta à Desescolarização afastar a criança da escola, mas, como diz 

Patrícia Sogaya (cofundadora do Programa Famílias Educadoras em entrevista à 

Superinteressante), “é preciso tirar a escola de dentro da gente” (apud RIBEIRO, 2015). 

Assim, se fizéssemos uma distinção entre ambos, poderíamos dizer que o 

Homeschooling ou o Estudo Domiciliar se dedica a uma educação escolar no lar, termo bem 

empregado por Cury (2006). Já o Unschooling ou a Desescolarização nega o currículo escolar, 

assim como a adoção de um calendário ou qualquer plano formal. De acordo com matéria 

publicada recentemente pela Folha de São Paulo, “A ideia é, justamente [essa], fugir de 

objetivos e regras da vida da escola.” (PINHO, 2017). Afinal, segundo explica a mãe de Alícia 

(11 anos), uma das estudantes domiciliares que participaram das oficinas: - “O Homeschooling 

é mais rígido porque parte de um currículo mínimo estabelecido pelos pais e conta com um 

grupo de apoio, já o Unschooling é mais livre, focado apenas nos interesses da criança” (grifo 

nosso). 

Basicamente, a adoção de um ou outro termo diz respeito, em muito, a uma questão de 

currículo, pois o Estudo Domiciliar é estruturado e tem como inspiração (mesmo que parcial) 

o próprio currículo escolar, o que pressupõe que os pais-educadores, ou ainda um professor 

particular, sejam responsáveis pelo planejamento e organização de tudo “o que” e “como” será 

ensinado à criança. Ao passo que, a Desescolarização, de acordo com seus adeptos, parte 

exclusivamente do interesse da mesma, dando a ver uma aprendizagem autodirigida, uma vez 

que é a criança que define seu próprio objeto de estudo e não o adulto-educador.  

Como exemplo de Desescolarização trazemos outra fala diretamente do campo desta 

investigação: - “Ultimamente a Maya [Mayara] está muito interessada em anatomia. Ela quer 

ser médica. Então eu busco materiais sobre o corpo humano” (Mãe de Mayara, 05 anos). O 

interesse de Mayara (05 anos) parece ser evidenciado, inclusive, em algumas de suas produções 

expressivas realizadas durante a oficina, por meio da presença, nos desenhos, de órgãos como 

o cérebro e o coração.  

 



80 

 

 

Imagem 12: Mayara (05 anos) – Fonte: Oficina 

 

Já Alícia (11 anos), segundo conta sua mãe, aposta em outra abordagem curricular 

conhecida pelos termos de Aprendizagem Eclética, Método Eclético ou Homeschooling 

Eclético, e como o próprio nome sugere é um misto das modalidades anteriores (o 

Homeschooling e o Unschooling):  

 

A Alícia faz meio a meio [meio Homeschooling/meio Unschooling], eu e a 

professora particular dela organizamos um currículo base com os conteúdos 

mínimos, sem desconsiderar os interesses dela. Assim, qualquer coisa pode 

virar tema de um projeto, um programa de TV, um livro, um filme. Neste 

momento estamos trabalhando em um projeto inspirado no Pequeno Príncipe, 

então aproveitamos tudo o que é disponibilizado no livro para estudar.   

 

Como se pode perceber, apesar da Desescolarização se opor ao estudo escolar no lar, 

dependendo da abordagem, assim como das necessidades de cada família, é possível alguns 

rearranjos domésticos cujas práticas permitam um certo grau de planejamento e antecipação.  

Além disso, as famílias adeptas ao Estudo em Casa alegam, em suma, que têm o direito28 

de gerir a educação de seus filhos, no entanto, é o Estado29 que no Brasil regulamenta e regula 

                                                           
28 A autonomia familiar é prevista em tratados internacionais como a Declaração Universal dos Direitos Humanos 

(ONU, 1948) e a Convenção Americana dos Direitos Humanos (OEA, 1969), ambos ratificados pelo Brasil. A 

primeira sustenta que “Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada a 

seus filhos [...]” (ONU, 1948, art. 26.3), já a segunda determina que “Os pais e, quando for o caso, os tutores, têm 

direito a que seus filhos e pupilos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias 

convicções [...]” (OEA, 1969, art. 12.4). Entretanto, ambos os tratados possuem status supralegal, o que significa 

que são inferiores hierarquicamente à Constituição, lei máxima e referência às demais leis brasileiras, porém 

superiores às leis ordinárias como o ECA, a LDB e, mesmo, o Código Penal.   
29 Por meio da Lei de Diretrizes e Bases da Educação que classifica como obrigatória a educação básica em todo 

o território brasileiro (BRASIL, art. 04, I) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA nº 8069/90) que foi, no 

Brasil, a primeira lei a garantir a obrigatoriedade da matrícula na rede pública de ensino (BRASIL, 1990, art. 54, 

I). Ambas amparadas pelo artigo 246 do Código Penal (CP nº 2848/40), que determina: não proporcionar aos 

filhos em idade escolar a instrução básica configura crime de abandono intelectual, sendo que a pena prevista é a 

detenção pelo período de quinze dias a um mês ou multa, seguida da exigência da realização da matrícula.  
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a educação. A partir disso, questiona-se neste contexto: até onde vai o direito individual? Até 

que ponto a educação, hoje um direito assegurado pelo Estado à criança, torna-se dever da 

família? (VIEIRA, 2011). Em que medida a legitimidade do Estado pode ser contestada por 

esta família? Enfim, até onde se estende a autonomia familiar? A educação no contemporâneo 

é um bem público, como sugere Barbosa (2016), ou caminha cada vez mais para uma questão 

de escolha individual?  

O que está aqui em jogo, entre a família e Estado, é o próprio princípio democrático da 

educação brasileira, pois, para o Estado democracia significa igualdade de condições no acesso 

e na continuidade escolar, como afirma a Constituição Federal (BRASIL, 1988, art., 206, I). Já 

para as famílias, adeptas desta modalidade educacional, democracia é o respeito às escolhas 

individuais. No primeiro caso, a educação é entendida como uma ação coletiva, logo, direito e 

dever de todos (BRASIL, 1988, art. 205); no segundo, a restrição aos direitos parentais acerca 

da educação dos filhos é vista como uma ameaça ao caráter democrático do Estado brasileiro 

(BARBOSA, 2016).  

O fato é que a própria Constituição Federal (BRASIL, 1988) assegura em sua 

introdução, entre outros direitos, o exercício dos direitos individuais. Porém, ao mencionar os 

princípios que regem a educação brasileira, prevê que o acesso ao ensino é um direito público 

(Ibid., art. 208, VII, § 1º), ou seja, se sobrepõe à esfera individual. Legalmente, talvez se possa 

dizer que o esforço de elevar a educação à esfera pública não implica restringir os direitos 

privados, ao contrário, significaria ampliá-los, garantindo-os a todos, sem distinção. 

Para Barbosa (2016), no entanto, a mera opção por um ensino individualizado, voltado 

às necessidades dos próprios filhos indicaria, como lhe sugere Lubienski, um investimento nas 

necessidades particulares em detrimento do coletivo. Conforme o autor, esta postura 

educacional interfere diretamente na manutenção da democracia (Ibid.), mais do que isso, 

interfere na forma como nos constituímos enquanto sociedade, enquanto sujeitos que são 

produzidos de alguma forma por ela. Por isso é tão importante, em seu entendimento, assegurar 

via legislação o direito de todos à educação escolarizada. 

Também devemos considerar, como alega Fabiana Kloh (2016), baseada em Fell, que 

seria muito difícil legislar para a exceção. Afinal, como saber se o ensino domiciliar está sendo 

ministrado, como separar os pais que realmente querem educar daqueles que não querem apenas 

que o filho vá para a escola (KLOH, 2016)? Ou pior, como definir quem pode e/ou tem 
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condições de educar os filhos em casa em um país em que o analfabetismo e a baixa 

escolaridade ainda são uma realidade? 

Embora André Vieira (2012) mencione em seu estudo o alto nível de escolaridade dos 

pais homeschoolers, não se pode ignorar a dura realidade brasileira. Ao pesquisar o Estudo 

Doméstico, Gláucia Vieira (2011) faz referência a um viés ainda pouco explorado, o 

analfabetismo e o baixo índice de escolaridade dos brasileiros de um modo geral. Neste sentido, 

como seria possível legalizar o Estudo em Casa se 8,3%30 da população adulta brasileira, ela 

mesma composta de pais, sequer foi alfabetizada, sem mencionar outros 20,3%31 desta mesma 

população considerada analfabetos funcionais? Enfim, como eleger critérios para legalizar uma 

prática educacional como a do Estudo Domiciliar (em que os pais educam seus filhos em casa) 

se praticamente um terço da população adulta sofre com o baixo índice de sua própria 

escolaridade? São questões pontuais como estas que indicam o quão problemático é discutir em 

nosso país a regulamentação de uma prática como o Estudo em Casa. 

É claro que nem sempre foi assim. Historicamente, o Brasil (como tantos outros países), 

em algum momento teve como referência uma educação regada pelo direito individual e 

parental, ou seja, sustentada exclusivamente pela autonomia e autoridade do pai sobre o filho. 

Essa educação privada, não só era uma prática amplamente aceita no século XIX, como uma 

forma de distinção social reservada à elite brasileira (CURY, 2006). Mais do que isso, era 

comum no Brasil Império (1822-1889) e início da República (1889-1930) que mestres e 

professores particulares (que não residiam com a família), preceptores, aias ou amos (que 

residiam com a família), além de clérigos ou mesmo um familiar assumisse a educação das 

crianças (VIEIRA, 2012).  

No entanto, muitas décadas após, a educação domiciliar volta à cena no Brasil, e com 

ela a discussão acerca dos direitos parentais sobre a educação dos próprios filhos, algo que 

sequer existia no Brasil Império, além de pouco considerado em sua transição à República. 

Segundo Barbosa, essa “nova problemática” (2016, p. 154, grifo do autor) tanto pode, no 

contemporâneo, ser indício de transformação de um sistema educacional taxado como 

ineficiente quanto retroceder em tais discussões como também alega Cury (2006).    

A noção de que a instituição escolar no contemporâneo tanto produz quanto contém as 

desigualdades é possível porque a “[...] escola, como qualquer outra instituição pública em uma 

                                                           
30 Segundo dados do IBGE/2007-2014. 
31 Segundo dados do IBGE/2001-2009. 
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economia capitalista, é inerentemente contraditória.” (BARBOSA, 2016, p. 160). Daí o 

desacordo entre o Estado que entende, de um lado, a escola como um espaço privilegiado no 

combate às desigualdades, diante das famílias homeschoolers que acreditam, por outro, que a 

escola é um espaço de alienação e reforço à estas mesmas desigualdades. Talvez o diferencial 

seja pensar, como observa Barbosa (2016), a partir de Lubienski, que se as escolas falham, 

falham como grupo e instituição pública, e não individualmente, de modo que tais falhas podem 

ser enfrentadas coletivamente, sem desconsiderar que estamos diante de um coletivo cada vez 

mais complexo.  

Embora não haja exemplos favoráveis no legislativo brasileiro32 até o momento, há três 

casos jurídicos pontuais que indicam importantes movimentos da sociedade civil em busca da 

legitimação (e, com efeito, provisionamento legal) da prática Homeschooling. Em 2002, o 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) indeferiu o pedido de educar os filhos em casa feito por um 

casal de Anápolis/GO (VIEIRA, 2012; CURY, 2006). Era a primeira vez que o Estudo em Casa 

se tornava objeto de discussão em um tribunal superior brasileiro. Cinco anos após, um casal 

(residente em Maringá/PR) conseguiu finalmente a autorização judicial para assim educar seus 

filhos (VIEIRA, 2012). Contudo, a família estaria, a partir de então, sujeita à verificação pelo 

Poder Público (BARBOSA, 2016). Já em 2015, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região em 

Brasília, concedeu a uma estudante domiciliar o certificado de conclusão do ensino médio. 

Além de uma decisão inédita em nosso país, não podemos desconsiderar que se trata da filha 

do presidente da Associação Nacional de Educação Domiciliar (ANED). A questão é: os casos 

aqui mencionados tornaram-se referência no país às demais famílias, ou seja, são um precedente 

legal aos homeschoolers brasileiros que almejam, de alguma forma, legalizar a educação de 

seus filhos. 

Como é o caso do processo movido pela comunidade homeschooler de Canela/RS e que 

está para ser julgado pelo STF (Supremo Tribunal Federal). Conforme publicado na Folha de 

São Paulo, “Desde novembro passado, todas as ações judiciais sobre educação domiciliar no 

                                                           
32 Apenas algumas tentativas legais como Proposta de Emenda à Constituição (PEC 444 de 2009) que partiu do 

então deputado federal Wilson Picler do PDT/PR. A proposta visava regulamentar diretamente a educação 

domiciliar mediante a alteração do Artigo 208 da Constituição Federal (BRASIL, 1988) que, por sua vez, trata, 

especificamente, do dever do Estado em relação à Educação. A outra, é o Projeto de Lei (PL 3.179 de 2012) 

proposto pelo também deputado federal Lincon Portela do PR/MG, que propôs adicionar um terceiro parágrafo ao 

Artigo 23 da Lei nº 9394/96, a de Lei de Diretrizes e Bases da Educação (BRASIL, 1996). A primeira (a PEC 

444/09) foi arquivada pela Câmara dos Deputados em dezembro de 2015, já o segundo (o PL 3.179/12) foi retirado 

da pauta em junho de 2016. Porém, cabe mencionar que o deputado federal Wilson Picler possui várias empresas 

no Paraná dedicadas ao Ensino Superior em EAD; já o deputado federal Lincon Portela é um pastor batista há mais 

de 38 anos e presidente da Igreja Batista Solidária sediada em Belo Horizonte.  
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país estão suspensas por determinação do ministro Luís Barroso [...]” (PINHO, 2017), relator 

do processo, até que o mesmo seja julgado. Talvez não seja ainda a legalização que os pais-

educadores tanto almejam, mas como afirma Pinho para a Folha de São Paulo, esta decisão 

pode sim dar uma sinalização jurídica favorável para a prática de se estudar em casa.  

Contudo, há ainda outros caminhos como o ENCCEJA (Exame Nacional para 

Certificação de Competências de Jovens e Adultos) e o próprio ENEM (Exame nacional do 

Ensino Médio). O primeiro, em vigor desde 2002, possui uma única finalidade complementar 

e concluir a formação de jovens e adultos, mediante a realização de exames comprobatórios nas 

mais variadas áreas de conhecimento. Sendo que, após sofrer duas mudanças consecutivas, no 

que se refere ao nível de ensino da certificação, o ENCCEJA em 2017 passará novamente a 

certificar tanto o Ensino Fundamental quanto o Médio.    

Já o Enem, de uma prova criada em 1998 para avaliar a qualidade do Ensino Médio no 

Brasil, chegou a certificar por alguns anos a conclusão deste nível de escolaridade. Atualmente, 

porém, seus resultados são utilizados como acesso à: a) universidade pública, por meio do Sisu 

(Sistema de Seleção Unificada); e/ou, b) particular, mediante o Prouni (Universidade para 

Todos) que distribui bolsas de estudos parciais/integrais ou ainda pela obtenção do Fies (Fundo 

de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior), um financiamento parcial ou integral do 

curso superior em questão. Enfim, apesar de apresentarem demandas distintas, tanto o ENEM 

quanto o ENCCEJA tornaram-se indiretamente uma opção aos estudantes domiciliares que 

desejam oficializar seus estudos e mesmo, na sequência ingressar no ensino superior.     

Por discutir as fronteiras, e possíveis rearranjos, entre família/escola/legislação em sua 

dinâmica mais ampla, o Homeschooling no Brasil levanta uma questão pungente, a relação 

público/privado da política contemporânea. Referimo-nos a uma política do cotidiano que 

convoca a todos, entendendo que o simples ato de aderir ou resistir a esse movimento é um 

gesto político acima de tudo, portanto, um gesto que nos constitui. Afinal, é neste contexto que 

as crianças, independente se são adeptas ou não ao Homeschooling, se posicionam (e, a partir 

delas, suas respectivas famílias). Daí a importância de se analisar a narrativa das mesmas e a 

complexidade do contexto nos quais emergem. 

Feitas estas discussões mais amplas sobre o Estudo em Casa, pergunta-se: o que as 

memórias de escola das crianças dizem sobre seus modos instituicionais e não institucionais de 

aprender? Ou, mais precisamente, que dizer do Estudo Domiciliar, a partir do campo desta 

investigação, tendo como base as narrativas das crianças e seu diálogo no grupo? O que as 
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narrativas infantis permitem pensar sobre o engajamento de adultos e crianças ao Estudo em 

Casa?  

 

4.2 HOMESCHOOLING E A AÇÃO POLÍTICA INFANTIL:  

“É QUE NEM FILME, VOCÊ FAZ ALGUMA COISA PARA ALGUÉM E AQUELA 

PESSOA FAZ ALGUMA COISA CONTIGO” 33 

 

Pode-se dizer, de acordo com as próprias crianças, que o campo desta investigação está 

afinado com aquilo que Ortega (2000) chama de crise, esvaziamento ou enfraquecimento 

político. Basicamente, uma destruição política do político (Ibid.), visto que se utiliza da 

estrutura pública de que dispomos hoje (associações, instituições, sindicatos, meios jurídicos, 

legislativos, internet, mídias no geral, além da própria narrativa – no caso das crianças) para, 

de alguma forma, legitimar a esfera privada e familiar. Referimo-nos a uma espécie de falsa 

politização do privado, só possível porque coloca em jogo o público, a serviço deste privado. 

Daí o caminho que se pretende então analisar – as formas de resistência que, no caso do Estudo 

em Casa, se utilizam das relações entre os sujeitos, corrompendo-as. 

A análise, porém, dessa política reversa toma como ponto de partida aquilo que Foucault 

(2007a; 2007b) e Arendt (1998; 2001) entendem ser “política”, isto é, contempla o fato de que 

ambos pensadores investiram na intersubjetividade, oferecendo uma alternativa à tradição 

política da modernidade ocidental (ORTEGA, 2000). Ambos agregam ao conceito “política” 

uma historicidade que permite pensar o “público”, o “comum”, enquanto lugares de emergência 

e visibilidade dos acontecimentos; lugares que, em Arendt, possibilitam a experimentação da 

identidade humana, e em Foucault, a criação de novas formas de subjetividade. 

Tanto Foucault quanto Arendt definem o exercício político como uma forma de viver 

inovadora, só possível a partir do encontro com o outro pela linguagem. O que significa que a 

formação da identidade ou a constituição de subjetividades são um processo público, um 

acontecimento no mundo que une ou separa as pessoas, mantendo sempre uma distância entre 

elas, condição básica à pluralidade (ORTEGA, 2000). Em outras palavras, as formas de vida 

não se esgotam na família, tampouco há um pertencimento original ou natural a qualquer outro 

grupo social, inclusive na escola – o que há então são relações flexíveis, contingentes e díspares 

                                                           
33 Thomas (09 anos) ao se referir às práticas entre as crianças escolares na época em que frequentava a escola. 
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que encorajam os sujeitos a experimentar (Ibid.) outras formas de sociabilidade, baseadas no 

modo como agem e se comunicam, e isso é política. A saber, a forma como habitamos, 

interferimos e nos constituímos no mundo e a partir dele. 

Mais do que recordar então determinados momentos relacionados à escola, analisa-se 

como tais recordações infantis tornaram-se às crianças uma potente ferramenta política. 

Referimo-nos, especificamente, àquilo que a princípio colaborou com a adesão a uma educação 

escolar no lar (por parte de algumas crianças da oficina e suas famílias); aquilo que as encorajou 

a criar estratégias que convocassem discursivamente os próprios pais ao Estudo Doméstico. 

Enfim, aquilo que as levou de distintas formas a atestar: a escola é chata (Ruan, 08 anos), como 

a narrativa de Thomas (09 anos), por exemplo:   

 

O problema é que a escola não deixa tu aprender o que tu quer. Eles [a escola 

de um modo em geral] dizem assim: tem que aprender isso, tem que aprender 

aquilo.  

 

E acrescenta: - Eu também tava sofrendo bullying, não deu nada certo [na 

escola] por isso minha mãe me tirou de lá (lembra entristecido).  

 

Se observarmos que, assim como Thomas (09 anos), todas as crianças homeschoolers 

do campo teceram críticas à escola, duras críticas aliás, talvez pudéssemos dizer que tais 

narrativas permitiram à essas mesmas crianças engendrar (via linguagem) estratégias de 

resistência à escola.  

Como se pode perceber, no caso da adesão ou não ao Homeschooling, há um equilíbrio 

delicado que mantém a dinâmica entre adultos e crianças. Cientes de que as relações entre os 

sujeitos são desiguais (especialmente entre pais e filhos), porém, acima de tudo, móveis, as 

crianças se valem da narrativa para agir, em condições de igualdade com os pais e assim, serem 

ouvidas de fato por eles. Um artifício que garante às crianças aquela condição de igualdade às 

ações entre os homens, e que Arendt (2001) alega ser essencial para um agir plural. 

Basicamente, são as crianças que produzem este equilíbrio na investigação pelo seu próprio 

agir plural. 

Discurso e ação seriam, neste sentido, ferramentas fundamentais para a dinâmica e a 

pluralidade da existência, uma vez que são eles que agem no espaço que existe entre as crianças 

e seus pais, o que torna as próprias crianças atores políticos (ARENDT, 2001). Mais do que 

isso, discurso e ação são objetos coevos e coiguais, o que posiciona o discurso como o próprio 
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instrumento da ação política (Ibid.).  Afinal, a ação só pode ser exercida pelo uso das palavras, 

o uso adequado das palavras (Ibid.), de modo que ambos não apenas compõem então a 

performance humana como permitem às crianças criar e/ou reinventar o próprio espaço de sua 

atuação. 

Mais do que investir então na potência de sua narrativa, o que se percebe é que as 

crianças criam os espaços dos quais falam, aproveitando assim cada oportunidade para se 

fazerem ouvidas. Vale lembrar que nenhum pai ou mãe homeschooler do campo tinha, 

anteriormente, qualquer contato com o Estudo em Casa, apesar de conhecerem o movimento. 

Isso não significa, por outro lado, que essa modalidade de estudo se tornou uma opção imediata 

às famílias, ao contrário, foi fruto de pesquisa e muita reflexão, além de um caminho tortuoso 

por vezes, regado a frustações em relação à escola. O que talvez destaque ainda mais a 

construção da narrativa infantil. 

Embora a maioria das crianças tenha, cada uma à sua maneira, aproveitado e produzido 

espaços de fala, gostaríamos de destacar outro efeito deste posicionamento, começando por 

Thomas (09 anos) e Ruan (08 anos). Na oficina, duas crianças que aproveitaram cada 

oportunidade para contar as agruras pelas quais passaram no espaço escolar. Em casa, dois 

irmãos mais velhos que, de alguma forma, colaboraram para a experiência fora da escola dos 

mais novos, Andrew (06 anos) e Mayara (05 anos), respectivamente.  

Daí dizer que a ação política dos irmãos mais velhos, por ser algo exequível diretamente 

pelas crianças e/ou entre elas e seus pais, talvez tenha sido fundamental para a “adesão” dos 

menores. Ou seja, o histórico de um irmão pode ter, de alguma forma, interferido nas 

experiências do outro. Não bastando, portanto, analisar as estratégias infantis, mas seus efeitos, 

principalmente no caso de irmãos. 

 

 

Imagem 13: Mayara (05 anos) e Ruan (08 anos) – Fonte: Acervo Pessoal 
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Algo que não ocorreu com Alícia (11 anos), por exemplo. Por ser a irmã mais nova, não 

teve, a princípio, qualquer referência sobre o Estudo em Casa. Afinal, seus dois irmãos mais 

velhos, uma universitária e um estudante do Ensino Médio, contaram com a formação escolar 

em suas vidas. O que sugere que Alícia (11 anos), juntamente com sua mãe, teve que trilhar seu 

próprio caminho até o Homeschooling.  

Além disso, se comparada ao restante do grupo, a atuação de Alícia (11 anos) foi uma 

exceção, no sentido de que a maioria das narrativas que envolvem sua breve trajetória escolar 

são oferecidas pela sua mãe e não por ela, como a que segue abaixo:  

 

Devido aos inúmeros problemas que enfrentamos em três escolas diferentes 

iniciei o curso de Pedagogia e comecei a pesquisar outras opções de 

aprendizagem até que cheguei no Homeschooling e a Escola da Ponte. No 

início de 2015 houve um movimento para abrir essa escola em Porto Alegre, 

participamos ativamente e a escola acabou não abrindo. O ano começou e 

decidimos pelo Homeschooling.   

 

Foi a mãe que nos alertou, numa conversa em particular, que a filha, que havia adorado 

a oficina, pediu para não ir ao próximo encontro. Alícia (11 anos) estava com receio de que a 

temática “escola”34 estivesse presente mais uma vez ou que ela tivesse que falar sobre a mesma. 

Mais do que isso, a mãe nos informou que caso insistisse neste assunto era possível que Alícia 

(11 anos) desistisse de participar da oficina.  

O fato é que não deixamos de falar com as crianças homeschoolers sobre a escola. 

Mudamos, porém, a abordagem (passamos a ter mais cuidado com o que falávamos, 

diminuímos as perguntas diretas, aguardamos a iniciativa das crianças, verificamos junto às 

mães e as próprias crianças se ficariam chateados de discutir tal assunto etc.), sem deixar de 

aproveitar cada instante em que a temática “escola” viesse à tona. Com estes pequenos 

cuidados, Alícia (11 anos) não mais faltou à oficina.  

O silêncio de Alícia (11 anos) no campo foi perturbador. É fundamental pensarmos aqui 

na questão da linguagem, sobretudo, porque é por meio dela que se age politicamente, é a 

linguagem, pois, que preenche o espaço entre os homens. Dizer que a ação da Alícia (11 anos) 

                                                           
34 Para Apple, este tipo de desconforto em relação à escola é muitas vezes “Baseado em uma crença de que a 

própria educação é uma instituição muito problemática (mas frequentemente com interpretações amplamente 

divergentes do que causou esses problemas), os promotores do ensino domiciliar criaram mecanismos nos quais 

histórias de horror sobre as escolas são compartilhadas, assim como histórias de ensino domiciliar de sucesso.” 

(2013, p. 167, grifos do autor).  
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foi comprometida, pela mediação da mãe, talvez seja exagero. Quem sabe então, não seria o 

caso de questionar a extensão de suas ações, ou melhor, de suas ações sobre ações. Neste 

sentido, até que ponto a aparente passividade de Alícia (11 anos) para conosco é uma forma de 

agir, ainda mais combativa e convocatória, em relação à sua mãe? Afinal, a manobra de Alícia 

(11 anos) não se vale de suas palavras, mas das de sua mãe, já que foram elas que ecoaram entre 

nós.  

Já outra criança, João Pedro (10 anos), chamou a atenção justamente por tornar, o mais 

explícito possível, sua pretensão de participar do estudo escolar no lar. Aliás, ele foi uma das 

crianças que mais aproveitou os espaços de interação e diálogo, a saber, que mais espaços criou 

para dar visibilidade a sua intenção de não mais frequentar a escola. Enquanto Thomas (09 

anos), Kal-El (07 anos), Ruan (08 anos) e Alícia (11 anos) contavam com a certeza de terem 

sido escutados em seu pleito, ao passo que Mayara (05 anos) e Andrew (06 anos) davam 

continuidade às experiências fora da escola iniciadas pelos irmãos, João Pedro (10 anos) estava 

no momento exato da oficina lutando por esta opção, isto é, em pleno embate com sua mãe.  

Talvez por isso sua narrativa tenha sido tão contundente. Segundo Ruan (08 anos), a 

conduta de João Pedro (10 anos) se justifica, uma vez que a permissão para estudar em casa não 

é dada facilmente. Em suas palavras: - “As mães acham que têm que ficar na escola e quando 

os alunos falam para a mãe que querem sair as mães nem ligam” (Ruan, 08 anos). 

Por isso, talvez tenha sido comum escutar de João Pedro (10 anos) ao longo das oficinas 

falas do tipo “Eu não gosto [da escola] porque não pode correr, não pode brincar, tudo não 

pode” ou “Me deu uma raiva da escola parece que lá é uma fábrica, uma prisão, tem que ficar 

parado toda a hora”. Apesar de suas falas, foi um e-mail que recebemos de sua mãe (também 

estudante de Pedagogia) que melhor demonstra a insistência do filho. Trata-se de uma tabela 

construída pelo próprio, com o intuito de convencê-la a aderir ao Homeschooling. 

Como é possível observar, ele discrimina nesta tabela35 as atividades permitidas na 

instituição em que estuda (pular corda, jogar bola, cama elástica, elástico e jogos). Para explicar, 

na sequência, o motivo pelo qual não participa das mesmas. Além de as contrapor com as 

brincadeiras (correr, pega-pega, pega-esconde, esconde-esconde, splasch36 e jogar fla-

flu/pebolim) que, por sua vez, gostaria de realizar nas dependências de sua escola. Esqueceu 

                                                           
35 Cabe dizer que a tabela confeccionada por João Pedro (10 anos) não fez parte das atividades realizadas durante 

a oficina, de modo que tivemos acesso a mesma por meio de sua mãe.   
36 Splash é um jogo de dois a quatro participantes em que o objetivo é não deixar que outro participante pise no 

seu pé. Resumindo, cada participante pode dar um passo para trás para evitar ser pego e tem direito a três tentativas 

para pisar no pé de alguém.     
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apenas de mencionar outras questões pontuais à escola como aprendizagem, professores, 

metodologia etc. 

 

  

 

Imagem 14: João Pedro (10 anos) – Fonte: Correspondência eletrônica 

 

Por não haver um espaço privilegiado para atuar, uma vez que a ação política pode 

irromper em qualquer lugar (ORTEGA, 2000), a atuação infantil não se restringiu aos 

estudantes domiciliares (ou aos candidatos à), já que as demais crianças da oficina também 

fizeram uso desta conduta. A diferença é que as escolares - Maria Clara (10 anos), Sara (07 

anos), Ana (10 anos) e Laureen (12 anos) recorreram à linguagem para confrontar a perspectiva 

das domiciliares; enquanto as adeptas ao Homeschooling expunham, de um lado, os motivos de 

sua respectiva opção, demarcando e reforçando sua negativa em relação à escola, por outro, as 

escolares não ficaram caladas, reagiram rebatendo e defendendo algumas das críticas atribuídas 

à mesma, assim como fez Maria Clara (10 anos): 

 

Eu quero falar a favor porque a escola tem muitas partes boas tipo, existem 

professoras diferentes (a minha se importa). Eu também não me entristeço 

quando tiro uma nota baixa ou qualquer coisa assim. Significa que eu preciso 

prestar mais atenção, então eu posso mudar isso, posso ter notas mais altas e 

tudo o mais.  
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Tamanha defesa, no entanto, provocou uma resposta imediata dos estudantes 

domiciliares. “É claro que estão contra a gente. A gente não está falando das coisas boas da 

escola, mas das que não são boas” (Thomas, 09 anos). Mais do que uma atitude recorrente no 

campo desta investigação e direcionada exclusivamente aos pais, a ação infantil se mostrou 

então potente, inclusive no embate entre as crianças.  

Em outras palavras, se os estudantes domiciliares fizeram de suas narrativas um 

caminho para dialogar, em pé de igualdade, com os adultos - seus pais, as escolares, por sua 

vez, fizeram de sua narrativa uma prática de resistência à educação domiciliar. Deste modo, 

embora ambos sejam exemplos de um agir plural, visto que dependem da presença do outro 

(seja ele adulto ou criança), há uma diferença crucial a considerar, uma conduta é dirigida à 

família e a outra não. 

Daí dizer que a estratégia infantil endereçada à família é vazia, que há aí uma falsa 

politização do privado, apesar de toda a ação política das crianças ante os pais. 

Discursivamente, a crítica infantil à escola, mesmo resultado da relação com o outro (colegas, 

monitores, professores) perde sentido gradualmente, pois se elas recorrem a esses pais, não o 

fazem com o intuito de enfrentar o cenário escolar, ao contrário, buscam meios e/ou criam 

estratégias com a única finalidade de escapar dele. Ou seja, a ação política das crianças se 

empenha para delimitar o seu próprio espaço de atuação, caso tenham êxito, claro, em sua 

empreitada, uma vez que criam alguns espaços de diálogo ante os pais (em prol do Estudo em 

Casa) para restringir outros (como o do estudo escolarizado). Politicamente, a criação então 

destes espaços é, antes de qualquer coisa, ferramenta de restrição.  

Trata-se de um temor já anunciado por Cury (2006), dez anos atrás ao se debruçar sobre 

os efeitos do Homeschooling ao campo de atuação das crianças. Para o autor, “Um processo de 

educação escolar limitado ao âmbito familiar corre o risco de reduzir o campo de um 

pertencimento social mais amplo e de petrificar a interiorização das regras (Ibid., p. 685). O 

que reduziria a atuação sociopolítica das crianças. Entretanto, Cury (2016) não previu dez anos 

atrás que esse processo contaria inclusive com a adesão e participação das próprias crianças, na 

condição de atores sociais e não apenas meros espectadores da opção dos pais.   

Com base nestas considerações, o esvaziamento político que aqui se aposta não é a pura 

e simples decadência ou déficit do espaço comum entre os homens. Não se trata unicamente de 

uma política que aniquila ou engessa a atuação humana, e que Foucault (2007a; 2007b) e Arendt 

(1998; 2001) tanto criticaram na modernidade. Tampouco se refere ao empobrecimento público 
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em detrimento do privado que contrapõe família/escola, discussão já trilhada pelo próprio Cury 

(2006), assim como Barbosa (2016), Vieira (2011) e Apple (2003). Mais do que qualquer 

“despolitização”, as narrativas das crianças (e, consequentemente, dos seus pais) indicam, ao 

contrário, uma forma de entrar no jogo político, de investir nele, sendo o mais combativo 

possível neste processo de divulgar, defender e, quem sabe até, legitimar o Homeschooling.  

Portanto, é a intensificação do próprio jogo, por meio de ações em que todos, as crianças 

especialmente, se esforçam (mesmo que temporariamente) para agir uns sobre os outros. 

Referimo-nos, especificamente, a um processo em que crianças e adultos atuam 

discursivamente no espaço de que dispõe no intuito de privilegiar algo que, mais do que 

qualquer coisa é, particular. E por ser expressamente particular, talvez pudéssemos dizer que se 

trata de um exercício político de fixação da vida. Uma forma então de viver que se esgota 

politicamente, intencionalmente, já que não nega o público em si, mas age sobre ele com o 

intuito de politizar o privado e familiar. Daí a ideia de uma política vazia, ou melhor, de uma 

falsa política que se empenha para incorporar na agenda pública a própria esfera familiar. 

Porém, se as crianças optam pela ação política, seus pais respondem hierarquizando a 

relação com os próprios filhos. Baseiam-se, basicamente, numa relação de soberania37 para 

assim agirem sobre e/ou em favor dos mesmos.  

 

Quem pensa que o Homeschooling se resume a uma educação dentro de casa 

está errado. Todo dia eu acordo e me pergunto: aonde vou levar meus filhos 

hoje? Que atividades irei proporcionar para eles? Meus filhos saem todo o dia 

de casa para algum programa, são mais socializados que muitas crianças que 

frequentam a educação escolar (Mãe de Thomas, 09 anos e Andrew, 06 anos, 

grifos nossos).  

 

Tu sabe qual é o problema, a criança não vai para a escola então, não faz 

socialização, sabe, a criança não convive com os outros. Não, minha filha de 

manhã vai para o teatro, ela vai amanhã para a aula de artes, ela vem de tarde 

aqui [na oficina], ela faz aula de culinária, coisas que ela não faria se ela 

tivesse na escola, entendeu? (Mãe de Alícia, 11 anos, grifo nosso). 

 

Minha filha nunca iria estudar em casa. Como fica a socialização? (Mãe da 

Sara, 07 anos, grifo nosso).  

 

                                                           
37 Sobre o investimento no conceito de soberania, gostaríamos de agradecer especialmente a colaboração da Prof.ª 

Dr.ª Karla Saraiva do PPGEDU/ULBRA-RS.  
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A princípio, pode parecer inusitado pensar em relações de soberania no contemporâneo, 

no entanto, se considerarmos que este conceito, embora pré-disciplinar, foi incorporado à 

sociedade moderna, ele não é tão inusitado quanto parece. Ou seja, convivemos todos ainda 

hoje com seus resquícios, e a fala das mães das crianças são a prova disso. O que ocorre é que 

as práticas soberanas se encontram diluídas, são atenuadas, apesar de ainda dispor em certa 

medida, da vida de outrem, neste caso, da educação dos próprios filhos.    

Tradicionalmente, o termo soberania sugere uma relação assimétrica do soberano para 

com seus súditos. Foucault argumenta, em História da sexualidade 1, que “Por muito tempo, 

um dos privilégios característicos do poder soberano fora o direito de vida e morte.” que 

concedia ao pai de família romano o direito de dispor da vida de seus filhos e escravos (2014, 

p. 145). Enfim, independente se estamos nos referindo a uma monarquia absolutista ou um 

direito patriarcal, trata-se, em suma, de uma forma jurídica baseada no direito de se apoderar 

da vida, suprimindo-a em último caso (FOUCAULT, 2014). 

Claro que há diferenças entre a velha soberania e aquela que circula então no campo 

desta investigação, enquanto a soberania tradicional expõe a vida, colocando-a em jogo, as mães 

do estudo (inclusive as escolares) dedicam-se a protegê-la. Dizendo de outro modo, o soberano 

sempre pôde dispor direta ou indiretamente da vida de seus súditos. Em contraste, as mães do 

estudo assumem uma posição de soberania em relação à educação de seus filhos com o único 

intuito de salvá-los, resgatando-os do cenário escolar (já que se tornaram adeptas do Estudo em 

Casa), ou mantendo-os neste cenário (uma vez que são contrárias ao Estudo Domiciliar). Numa 

distinção direta, digamos que a soberania em circulação nas falas das mães se refere muito mais 

a um poder simbólico sobre a vida do que qualquer outra coisa, contudo, nem por isso reprime 

menos politicamente a vida dos filhos. 

Para as mães a favor da educação institucional, a estratégia da soberania reforça sua 

posição em prol do discurso vigente que aposta na escola como um espaço privilegiado às 

relações sociais dos próprios filhos. Já para as mães homeschoolers, a soberania é instrumento 

de amparo, acolhimento, resguardo e preservação da vida dos mesmos, ante os demais sujeitos 

da educação. Num esforço de simplificação, as mães apostam, de um lado, que a soberania 

assegura (ou buscaria assegurar) aquilo que é do interesse dos filhos, defendendo-os, por outro, 

caso haja necessidade. O que faz da soberania tanto uma postura defensiva em relação aos filhos 

quanto uma atitude ofensiva em relação aos demais. 
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Além de um discurso afinado com a Modernização conservadora da nova classe média, 

a conduta de ambas as mães (escolares e homeschoolers) apresenta sinais de um grupo muito 

particular que, segundo Apple (2003), compõe esse movimento, os populistas autoritários. 

Trata-se de um grupo representado de um modo geral, mas não exclusivamente, pela direita 

cristã, apesar de neste estudo apresentar algumas distinções. As populistas autoritárias desta 

investigação, ao contrário das caracterizadas por Apple (2003), ao defender seus filhos daquilo 

que entendem ser os perigos do mundo, não fazem qualquer referência ao tópico religião. Ao 

contrário, no lugar da moralidade cristã e dos preceitos religiosos, o modo de ser populista 

autoritário, presente no campo deste trabalho, privilegia a defesa incondicional de seus filhos 

baseadas unicamente em suas próprias convicções.  

Ambas as mães [escolares e homeschoolers], neste sentido, assumiram uma postura 

populista autoritária à medida que investiram em relações de soberania como forma de proteger 

seus respectivos filhos de algum tipo de risco. De um lado, as mães das crianças escolares 

entendem que risco é tirar seus filhos da escola, que fazer isso seria como privá-los do diálogo 

estabelecido com o outro naquele ambiente. Já as mães dos estudantes domiciliares apontam 

que risco é manter seus filhos na escola, a saber, o espaço que tanto frustrou as expectativas da 

família. 

Assim, quando Thomas (09 anos) conta que sofreu bullying na escola, é sua mãe que 

esclarece as condições que a obrigaram a dispensar o estudo escolarizado: - “Lá na escola 

chamavam ele de bicha, de mulherzinha, até que um dia bateram nele. Aí não deu mais e tirei 

ele da escola” (Mãe de Thomas, 09 anos). É possível observar, por estas palavras, a postura 

soberana da mãe tanto em relação à escola quanto ao próprio filho em si.  

Para melhor entendermos tais posições, recorre-se àquilo que Ortega (2000), inspirado 

em Arendt, tem a falar da relação política/risco. Segundo o autor, a política está intimamente 

relacionada ao risco e não à segurança, ao conforto e à proteção, afinal, “[...] somente podemos 

ter acesso ao mundo público, que constitui o espaço propriamente político, se nos afastarmos 

de nossa existência privada, e do pertencimento à família, a que nossa vida está unida [...]” 

(Ibid., p. 32). Por este ângulo, Ortega entende que:  

 

A política é um risco, é difícil abandonar crenças, valores, tradições, sem saber 

o desenlace final, pois agir é um início que se define pela irreversibilidade e 

pela imprevisibilidade, mas, ao mesmo tempo, uma forma de sacudir as 

imagens e metáforas tradicionais, de experimentar e criar novas formas de 

vida (2000, p. 32). 
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Por isso dizer que viver é um risco que não pode ser amenizado, no sentido de que se 

incluir no espaço entre os homens, que dialogar com eles, implica correr riscos. O outro é, 

nestas condições, sempre um desafio, independente do espaço e do lugar do qual falamos, ele 

é aquele que nos questiona, que nos afronta, e, eventualmente, nos convoca. Aquele que, 

enquanto sujeito, usufrui das mesmas condições, porém age de um modo plural a nós. Enfim, 

o outro é sempre aquele que nos coloca ante o risco, o risco do desconhecido e, com efeito, o 

risco de desconhecermos nós mesmos neste processo, e é isso talvez que os participantes do 

Homeschooling não queiram arriscar, a própria vida.  

Assim, fugir do risco como fazem as crianças homeschoolers ou proteger seus filhos 

dos perigos do espaço escolar, seria como fugir da possibilidade de inventar outras formas de 

sociabilidade, junto ao outro e para consigo. Seria, pois, não permitir que os próprios filhos, 

então desafiados pelo outro escolar, não se exercitassem neste espaço de sociabilidade. Afinal, 

sem o enfrentamento a esse desconhecido, que aqui confronta as crianças e suas mães, não há 

pluralidade, uma vez que se investe em práticas que evitam, a todo o custo, os riscos impostos 

por este espaço chamado escola, ao passo que não evita, ao contrário, os riscos impostos por 

um outro chamado lar38. 

O esvaziamento então, como argumenta Ortega (2000), a partir de Arendt, subverte 

politicamente a condição de pluralidade entre os homens. Em lugar de se apostar no risco do 

devir que o outro representa, opta-se por formas de sociabilidade que enaltecem as relações 

cercadas de segurança e certeza, sentimentos que segundo Ortega (2000) suprimem o potencial 

político ainda contido nelas. Portanto, o perigo hoje não é ser aniquilado, mas se deixar aniquilar 

como fazem as crianças homeschoolers ao conquistarem o apoio de seus pais. 

No entanto, este não é o único caminho que nos permite pensar a política tecida ao longo 

das oficinas. Se observarmos unicamente a dinâmica apresentada acima, logo perceberemos 

uma espécie de embate, jogo ou disputa de múltiplos efeitos às crianças e adultos. Isto é, somos 

expostos a um confronto de verdades em relação à escola que constitui, sobretudo, aqueles que 

demarcaram no campo suas posições.   

                                                           
38 Riscos como os apontados por Cury (2006): concepção de que os filhos pertençam aos pais, restrição do espaço 

de ação infantil; Barbosa (2016): tendência de valorização dos bens privados sobre os públicos, privatização da 

educação, foco nos resultados individuais dos próprios filhos, sem quaisquer cuidados ou responsabilidades para 

com o coletivo, isolamento social dos filhos; e Vieira (2011): risco à democracia, risco de não desenvolver aptidões 

diversas como valores sociais, cidadãos e a própria noção de alteridade. 
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Com efeito, se procurará então esboçar na sequência o modo como as crianças (escolares 

e estudantes domiciliares) e seus respectivos pais, em diálogo com todo um contexto social, 

educacional, jurídico e legislativo, entraram nos jogos de verdade em relação à escola. Trata-se 

de acompanhar a trama narrativa que, a partir das crianças, enreda indelevelmente no 

contemporâneo escola, verdades, subjetividades.   

 

 

4.3 “POR QUE VOCÊ NÃO VAI PARA A ESCOLA?” 

 

Uma pergunta tão simples como a formulada por Maria Clara (10 anos), tem como pano 

de fundo uma das verdades mais disputadas do nosso tempo, a noção de que escola é um lugar 

privilegiado à criança. Mais do que isso, expõe a legitimidade de um espaço e, 

consequentemente, de uma noção de sujeito, que vem se constituindo desde a sociedade 

moderna. Além de assinalar o quanto este processo de manutenção das práticas escolares 

(tomadas então como verdadeiras) estão sob constante ameaça, e a possiblidade que de algumas 

crianças se reconheçam e se enunciem como estudantes domiciliares é, pode-se dizer, a mais 

recente destas ameaças.   

Considerada espaço de formação estratégico por muitos pesquisadores como Apple 

(2013; 2003), Cury (2006) e Barbosa (2016), a escola enquanto verdade, não é a priori um 

espaço natural à vida, porém “[...] o conjunto de procedimentos que permitem pronunciar a 

cada instante e a cada um, enunciados que serão considerados como verdadeiros.” 

(FOUCAULT, 2005, p. 253). Trata-se, pois, de algo construído por práticas diversas, elas 

mesmas, frutos de embates, confrontos e sanções. Referimo-nos, especificamente, a todo um 

conjunto de disputas que outorgaram à escola o tom de verdade atribuído a ela e que erigiram 

medidas concretas39 que, aliás, a tornaram o que é hoje. Em outras palavras, por não se tratar 

de algo arbitrário, não seria então o caso de se perguntar, com sugere Foucault (2012b), se a 

verdade conferida à escola não teria ela mesma uma história? 

                                                           
39 Como a criação do estatuto da infância, a organização de um espaço específico à educação, a formação de um 

corpo de especialistas (professores, além de outros profissionais imbuídos de proteger a infância recém 

descoberta), a desvalorização e/ou destruição das formas anteriores de ensino e formação e a institucionalização 

da própria escola como obrigatória (VARELA; ALVAREZ-URIA, 1992).  
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Uma resposta a tal questão foi ensaiada por Varela e Alvarez-Uria quando discutiram, 

em Maquinaria escolar (1992), o caráter contingente da escola ao observarem que o processo 

de controle e disciplinamento da infância coincidiu com a emergência deste espaço de ensino e 

formação. Ambos pesquisadores argumentam neste sentido que o aparecimento da escola, 

enquanto instituição pública, gratuita e obrigatória, lugar de saberes legítimos, dominantes e 

universais (VARELA; ALVAREZ-URIA, 1992), é uma construção coletiva. Ou seja, aquilo 

que se convencionou chamar de escola foi produzido por uma sociedade que necessitava, entre 

outras finalidades, de um espaço “apropriado” para educar suas crianças, transformando-a 

assim numa ferramenta política à serviço de uma racionalidade cujo discurso tornou-se um 

acontecimento enunciativo moderno.  

O caso é que a escola, seus saberes, seus tempos, suas práticas e tudo que dela se 

reconhece foi produzido, e justamente por ser produzido continua a se constituir, podendo 

inclusive neste processo, de alguma forma, se modificar. Afinal, cada prática, cada narrativa, 

cada confronto, enfim, cada aposta pode reconfigurar aquilo mesmo que se disse ser escolar. 

Por certo, a narrativa daqueles40 que atuam e/ou já atuaram no cenário educacional, inclusive 

os supracitados neste texto, nada mais são que posições de sujeito de um jogo há muito iniciado 

e que, no entanto, é ainda jogado. Aquele que conta a história de como a escola se transformou 

numa verdade do nosso tempo, aliada à história de como ela mesma se mantém (ou não) 

enquanto verdade deste tempo. 

O termo jogo aqui é importante, pois de acordo com o próprio Foucault 

 

[...] quando digo jogo, me refiro a um conjunto de regras de produção da 

verdade. [...] um conjunto de procedimentos que conduzem a um certo 

resultado, que pode ser considerado, em função dos seus princípios e das suas 

regras de procedimento, válido ou não, ganho ou perda (FOUCAULT, 2012a, 

p. 276, grifos do autor). 

 

Além de uma expressão cunhada pelo autor em História da sexualidade 2, a palavra 

jogos de verdade (FOUCAULT, 2007a), não se aplica à análise de suas relações com o saber, 

ou com o poder separadamente, mas destaca o papel do sujeito que dinamiza tais relações. Ou 

seja, dá ênfase às relações que o sujeito estabelece para si mesmo ao se inscrever ou escapar de 

dado discurso como o escolar, por exemplo.  

                                                           
40 Teóricos, pesquisadores, professores, pais-educadores, alunos, sacerdotes, legisladores, preceptores, estudantes 

domiciliares etc. 
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Jogo então porque a relação com a verdade escolar (que importa aqui analisar) não pode 

ser definida a priori, já que o próprio sentido de certo ou errado, verdadeiro ou falso, só é 

construído por meio destas múltiplas relações postas, literalmente, em jogo pelo sujeito, a partir 

do que ele próprio diz. Posições de sujeito, a saber, produzidas discursivamente, sendo que é 

apenas no embate destas posições que se define o que é de fato aceito ou não como verdade, 

uma vez que elas sequer existem fora do próprio jogo em si.   

Um exemplo então de jogo ocorreu justamente no campo desta investigação quando 

Maria Clara (10 anos) decidiu enunciar-se às outras crianças da oficina da seguinte forma: 

“Sabiam que o que eu mais gosto da escola é brincar e matemática.”. Mais do que compartilhar 

suas preferências em relação à escola, a fala de Maria Clara (10 anos) anuncia sua posição de 

sujeito escolar ante um grupo de crianças que propositadamente não frequentam a escola. E 

mais: ao se incluir no discurso dito escolar, ela não apenas o assume como se reconhece, a ponto 

inclusive de defende-lo perante os demais (como já mencionado neste texto). 

Pode soar estranho dizer que, em dado momento da oficina, foi necessário à Maria Clara 

(10 anos) defender a escola, já que ela é mais um dos tantos sujeitos que historicamente se 

engajaram neste discurso. Contudo, apenas o fato de a mesma considerar necessário reclamar a 

posição de escolar (algo até então natural para uma criança em sua idade) é, desde já, indicativo 

do momento histórico que se vive. Um momento em que a escola, apesar de considerada 

legítima e necessária, é alvo de muitas críticas e dúvidas por parte da sociedade contemporânea. 

Um momento, portanto, em que as relações dos sujeitos com a verdade escolar estão sendo 

reavaliadas continuamente, quiçá até reconfiguradas, sendo o próprio Homeschooling um efeito 

talvez deste processo. Enfim, um momento em que outras relações emergem, ampliando 

inclusive o jogo de verdade que na modernidade erigiu a própria escola. 

O que queremos dizer é que o simples fato de a oficina contar com crianças 

homeschoolers, uma vez que metade dos participantes são adeptos do Estudo em Casa, não é 

somente uma característica daquele grupo em questão. Trata-se de um aspecto importante da 

condição contemporânea que não pode ser ignorado, pois indica todo um conjunto de novas 

relações que são agora tecidas, no Brasil especialmente, em relação à educação. Relações que, 

a saber, interferem diretamente na dinâmica do discurso escolar vigente.  

As crianças do campo afirmam que não querem, não gostam, não vão ou não precisam 

ir à escola como segue abaixo: 
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Eu não vou (Thomas, 09 anos). 

 

Eu não gosto da escola (Alícia, 11 anos).  

 

Eu odeio a escola (Kal-El, 07 anos). 

 

Não é que eu odeie, eu não gosto muito (Thomas, 09 anos). 

 

Ou explicam alguns dos motivos que as levaram (com o apoio de suas famílias 

obviamente) a evadirem-se dos bancos escolares: 

 

Eu saí da escola por causa que eu fui para o segundo ano. Eu devia aprender 

outras coisas, mas eu tava aprendendo só o que eu já sei (Ruan, 08 anos). 

 

Eu também não concordo com a pessoa rodar de ano, só porque ela não 

entendeu (João Pedro, 10 anos). 

 

Talvez não estejamos diante de uma outra formação discursiva, porém de outras 

posições de sujeito que complexificam o próprio discurso educacional. Mais do que questionar 

então estas posições emergentes, pergunta-se: de que forma elas se constituíram neste contexto? 

E como daí se produzem outras formas de subjetividade?  

Em outras palavras, a narrativa das crianças permite ver a produção de um sujeito, 

inscrito num certo espaço, num tempo que têm seu regime de verdades; sujeito então que ao 

aderir, tal como faz Maria Clara (10 anos), ou resistir ao discurso escolar, assim como, Ruan 

(08 anos), Kal-El (07 anos), Thomas (09 anos) e Alícia (11 anos) participa, de alguma forma, 

desta disputa histórica, que faz muito mais que instituir verdades sobre a escola, já que 

possibilita às crianças jogar com essas verdades, reconhecendo-se discursivamente enquanto 

escolares ou estudantes domiciliares. 

Talvez isso explique então porque na oficina, ao se trazer à tona a temática da educação, 

houve tantos confrontos entre as crianças, mas também entre suas mães. Com Foucault, 

podemos pensar que as disputas educacionais são frequentes porque “Todo sistema de educação 

é uma maneira política de manter ou de modificar a apropriação dos discursos [...]” (2009, p. 

44). Como exemplo, segue a fala da mãe de Maria Clara (10 anos) que assume uma posição 

favorável à escola, isto é, enuncia sua posição de mãe de uma criança escolar, ressaltando com 



100 

 

isso a importância do ensino institucional, bem como as deficiências da modalidade 

Homeschooling:  

 

Não concordo com esse método [Homeschooling] porque acho que a criança 

precisa ter convívio com outras crianças, ter noção de rotina, aprender a 

respeitar professores, conviver com as diversidades, enfim, a criança precisa 

conhecer esse mundo fora do ambiente familiar. 

 

Obviamente que tal opinião não é compartilhada pelas mães-educadoras, como a mãe 

de Alícia (11 anos), por exemplo, que resume sua perspectiva dizendo unicamente que: “A 

escola é hoje uma instituição falida”. Chama a atenção o fato de que as críticas à escola, que 

emergem das falas das mães dos estudantes domiciliares, sugerem que “A defesa da educação 

domiciliar parece passar, necessariamente, por uma crítica em relação à instituição escolar [...]” 

(KLOH, 2016, p. 348). Todavia, para Gláucia Vieira (2011) os problemas enfrentados pela 

educação institucional no Brasil não a tornam menos importante, de maneira que não podem 

ser descartadas, mas entendidas como um caminho para repensar a própria escola. 

Embora discordem, uma vez que cada uma toma como verdade preceitos educacionais 

considerados questionáveis pela outra, apenas por se incluírem nesta disputa histórica, 

reconhecendo-se inclusive enquanto mãe-educadora (VIEIRA, 2012) ou não, já torna a 

narrativa de ambas um gesto muito pontual, no sentido que coloca em debate questões que no 

contemporâneo atravessam elas mesmas e a própria escola. Isto é, fazem parte deste jogo de 

verdades da educação. 

Conforme Apple (2013), um termo como “mães-educadoras” faz suscitar questões que 

são, obviamente, atravessadas por relações de gênero, uma vez que o termo em si é a resposta 

à pergunta formulada pelo autor: “Quem faz o trabalho?” de ensinar os filhos em casa (Ibid., p. 

169, grifo do autor). Se observarmos o lugar que o gênero ocupa na modalidade 

Homeschooling, podemos dizer que são as mulheres que, na maioria dos casos, ensinam os 

filhos em casa. São elas também, segundo a amostra de Vieira (2012) as mais escolarizadas, 

apesar da maioria não possuir emprego remunerado. Ou seja, da amostra organizada pelo autor, 

estima-se que cerca de 70% destas mulheres estão à frente do processo de educação dos filhos 

enquanto os pais têm empregos remunerados fora do lar. Assim, por mais que se trate de uma 

dupla função, ou ainda, uma dupla posição de sujeito (a de mãe e educadora), são posições que 

apenas fixam ainda mais a mulher aos papéis sociais tradicionais. E com este estudo, em 
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particular, não foi diferente, já que todo contato que tivemos com um familiar das crianças 

colaboradoras foi com suas mães, pois eram elas que acompanhavam os filhos à oficina.  

Questões, portanto, que não se resumem às crianças ou suas famílias, sendo fruto 

inclusive de embate entre pesquisadores que no Brasil tem se debruçado sobre esta temática. 

Autores como Carlos Cury (2006), Gláucia Vieira (2011), Luciane Barbosa (2016), Fabiana 

Kloh (2016) e André Vieira (2012) que, enquanto especialistas, assumem determinadas 

posições, ampliando com isso o próprio espaço de jogo e confronto entre as educações escolar 

e aquela do lar. Sujeitos em geral favoráveis à educação institucional, mas que também 

demonstram que, ela própria, já não é uma unanimidade.    

Em outras palavras, enquanto Cury (2006), por exemplo, posiciona a educação escolar 

como uma importante agência de socialização da criança, sendo seguido de perto por Barbosa 

(2016) que entende que, mesmo passível de falhas, a educação institucional tem um papel 

importante na redução das desigualdades sociais. Gláucia Vieira (2011), por outro lado, embora 

também reconheça a importância deste espaço, se restringe à declaração de que a escola é, por 

excelência, o ambiente para se desenvolver a educação formal, um precedente importante ao 

Estudo Domiciliar, assim como, a postura de Kloh (2016) que se limita em certa passagem a 

reafirmar a necessidade de se discutir o assunto. Sem mencionar que há entre os pesquisadores 

aqueles que, como André Vieira (2012), percebem como infundadas algumas afirmações (e 

acusações) feitas contra a Educação em Casa. O que só demostra o quanto este confronto de 

ideias, mas, sobretudo, de verdades e por que não dizer de vidas, ainda pode render. 

Dito isso, vale mencionar outras posições que, apesar de emergirem do legislativo, 

repercutem em todo o social e nas pesquisas educacionais, acima de tudo. Trata-se da sanção 

(apresentada anteriormente) que tornou alguns anos atrás a educação institucional obrigatória, 

impondo aos pais de um modo geral a obrigação de matricular seus filhos na escola. Mais um 

procedimento de controle e delimitação do discurso, diria Foucault (2009), convocado, 

especificamente, para fortalecer o ensino escolarizado.     

Tal interdição não apenas classifica os pais como cumpridores ou não da lei como 

criminaliza diretamente a prática41 até então aceita, de educar os filhos em casa. Assim, se 

fizéssemos uma retrospectiva, do ponto de vista legal, observaríamos que a lei que primeiro 

desautorizou a educação familiar em prol da escolar foi a Constituição Federal (BRASIL, 

1988), seguida pelo Estatuto da Infância e do Adolescente (ECA nº 8069/90) e pela Lei de 

                                                           
41 Referimo-nos ao crime de abandono intelectual, previsto no artigo 246 do Código Penal (CP nº 2848/40). 
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Diretrizes e Bases da Educação (LDB nº 9394/96). Muito mais que uma transição na 

interpretação jurídica e social sobre quem de fato deve educar as crianças brasileiras (se a 

família ou o Estado), o discurso jurídico, além de revogar o direito dos pais de educar os filhos, 

determina que a educação passa a ser um direito irrevogável da criança (e não dos pais), o que 

eleva a responsabilidade dos mesmos de zelar pela educação escolarizada dos filhos.    

Do ponto de vista legal, trata-se de uma conquista histórica que favorece e/ou reforça a 

educação institucional, além de garantir às crianças brasileiras igualdade de condições. Porém, 

se analisarmos a força do discurso legal sob o ângulo do verdadeiro e do falso, o que se 

observará são estratégias, ou melhor, o momento exato em que surge no discurso educacional 

uma outra estratégia jurídica, política, econômica e social que sustentará a educação. Nesta 

perspectiva, é preciso considerar que a matrícula compulsória das crianças na escola, entendida 

como um avanço para muitos, não passa para outros de uma imposição que interfere no modo 

como se gostaria de educar ou não os próprios filhos.  

Basicamente, este é o caso da grande maioria dos pais e mães homeschoolers brasileiros, 

já que ao aderir ao Homeschooling assumem e se reconhecem num outro papel que é aqui 

evocado pela mãe do Ruan (08 anos) e da Mayara (05 anos) ao dizer: “Nós somos tudo fora da 

lei”. Além de se incluir no coletivo do Estudo em Casa autointitulado (e intitulando-se) como 

fora da lei, o caso é que essa mãe não desconhece sua condição legal, pelo contrário, assume 

conscientemente o risco de não a obedecê-la, assim como fazem tantos outros pais. 

Vale ressaltar que um efeito direto desta estratégia legal é justamente sancionar quem 

pode ou não falar da educação no Brasil, isto é, estabelecer uma espécie de status do enunciador. 

Neste caso, professores, especialistas, políticos, legisladores e, claro, os pais que mantém ativa 

a matrícula de seus filhos na escola são os que estão “aptos” ao discurso educacional. Já os pais-

educadores que, por sua vez, discordam do atual discurso legal, uma vez que o consideram uma 

interferência em sua vida privada, teriam seu próprio discurso interditado, socialmente, 

culturalmente e criminalmente. Por isso o uso da expressão fora da lei, lembrando que neste 

jogo de verdades esta expressão não significa exclusivamente estar a margem da lei 

propriamente, mas antes, do próprio discurso em si. Daí a pergunta de Maria Clara (10 anos) 

ao perceber a existência dos estudantes domiciliares: “Não tinha uma lei que crianças a partir 

de seis anos têm que ir para a escola?” [Silêncio absoluto].     

O caso não podemos desconsiderar que a lei é um saber privilegiado, o que indica o 

quanto o próprio discurso não é livre de todo. Contudo, embora haja interdições, não se pode 
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ignorar por outro lado que os discursos são também aquilo pelo qual se luta (FOUCAULT, 

2009). Daí a importância de se pensar o modo como o sujeito produz, se apropria, conserva ou 

faz circular determinados discursos que, a saber, dizem mais dele e das lutas que considera 

legítimas do que qualquer outra coisa. Em outras palavras, a relação com a verdade é sempre 

produtiva, independente se a interdição ocorre ou não, sendo que neste caso a posição de fora 

da lei, produzida discursivamente, é apenas mais um efeito (e exemplo) destas tantas lutas que 

se travam, em nome de uma dita verdade educacional. Uma verdade que os pais e as mães-

educadores também querem se apoderar, como se pode conferir em seu breve histórico jurídico 

ou mesmo nas tentativas legislativas de regularizar o Estudo em Casa no Brasil. 

No centro então deste conjunto de posições (escolares, estudantes domiciliares, mãe-

educadora, mãe de escolar e fora da lei) que extrapolam lugares comuns como os contrários e 

os a favor do ensino escolarizado, o que vemos é o surgimento de estratégias que atualizam o 

próprio jogo que institui, no Brasil, as verdades educacionais. Um jogo que reivindica, de um 

lado, a normatização e a própria prática do Homeschooling (BARBOSA, 2016) enquanto, por 

outro, tem na instituição escolar o lugar específico de transmissão de conhecimentos e de 

valores que desempenham funções significativas para a vida social como um todo (CURY, 

2006). Sem desconsiderar que há ainda, neste jogo mesmo, aqueles que como Barbosa (2016) 

investem na escola, isto é, acreditam nela, sem deixar de indagar se:   

 

após séculos de entendimento sobre a escola como local de ensino, se de fato 

essa instituição é o lugar ideal para se educar: é possível alcançar uma 

educação de qualidade que cumpra os objetivos legalmente previstos na 

escola? A escola é o espaço ideal para a educação que desejamos às crianças 

e jovens brasileiros, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de 

solidariedade humana? É possível formar, na escola, cidadãos ativos com 

autonomia para satisfazer suas necessidades como indivíduos e participar da 

coletividade em prol da manutenção de uma sociedade democrática e 

buscando-se a qualidade do exercício dessa democracia? (Ibid., p. 164, grifos 

do autor). 

 

Como se pode perceber, as relações tidas como verdadeiras acerca da educação 

interferem em toda a trama social. Afinal, é uma questão pungente não apenas para as crianças 

do campo e/ou pais de um modo geral, mas também para professores, legisladores, políticos, 

profissionais da educação, além de teóricos que defendem ou não o tema. Segundo Apple 

(2003) o Estudo Domiciliar, neste contexto, não se resume a pais que rejeitam a escola pública 

para ensinar seus filhos em casa. Trata-se, pois, de uma prática que adquire e, vem adquirindo 

cada vez mais, status social.  
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Aliás, é por não se tratar de algo isolado que se faz necessário observar as condições de 

possibilidade que tornaram o Estudo em Casa uma realidade no mundo e no país em que 

vivemos. Referimo-nos, especificamente, à um conjunto de atravessamentos políticos, 

pedagógicos, econômicos, religiosos, médicos, jurídicos, psicológicos (e tantos outros mais) - 

que aqui não se daria conta de analisar, mas que alteraram e vem alterando o sujeito mesmo da 

educação, enredando-o ainda mais à trama de uma determinada política educacional. Para tanto, 

se esboça, dentro dos limites deste texto, algumas condições de jogo dos sujeitos 

contemporâneos que os instrumentalizam à entrarem de uma determinada forma nestes jogos 

de verdade, por neles se reconhecerem. 

Estamos falando do momento exato em que surge no contemporâneo a possibilidade de 

uma outra estratégia política, social, pedagógica e jurídica (muito provavelmente) no discurso 

educacional. Um momento então em que outras verdades, como as que sustentam o Estudo em 

Casa, podem talvez emergir, confrontar, ou quem sabe até, coexistir com aquelas que 

tradicionalmente apostam na escola como o espaço privilegiado de ensino e formação. É a 

ampliação do próprio jogo educacional (para além de uma relação que simplesmente privilegia 

o público em lugar do privado) e, por efeito, daquilo que se diz ser coletivo e/ou familiar. 

Segundo Apple (2002), a pergunta a ser feita neste sentido é como determinado grupo 

se forma? Como uma certa política passa então a ser válida? Ou melhor, como alguns 

movimentos como o Homeschooling são e/ou passam a ser vistos como atraentes para um 

grande número de sujeitos? (Ibid.). Para o autor, trata-se de “[...] um conjunto complexo de 

diferentes tendências, muitas das quais estão numa relação tensa e instável umas com as outras.” 

(Ibid., p. 273), mas que agem de maneira criativa no sentido de desarticular conexões anteriores 

[com o estudo formal, por exemplo], rearticulando-os [então ao Homeschooling], por meio da 

oferta de respostas “sensatas” para os problemas atuais de um grande número de pessoas. Longe 

então de um processo automático de pertencimento a uma determinada verdade, seja ela política 

e educacional, o que se observa são práticas que escapam muitas vezes, de acordo com Apple 

(2002), às formas planejadas de convencimento, mas que nem por isso são menos capazes de 

engajar estes sujeitos.  

Além disso, não basta falar das condições que erigiram o Estudo em Casa, se não 

observarmos outros desdobramentos possíveis neste contexto. Se não perguntarmos que outros 

eventos discursivos emergem do jogo agora travado em nome da educação. Referimo-nos a 

outras práticas contemporâneas que, assim como o Estudo Doméstico, intensificaram no Brasil 

os confrontos educacionais.  
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São propostas recentes como a Medida Provisória (MP nº 746/16), recém convertida em 

lei (Lei nº 13.415/17), que prevê mudanças no Ensino Médio como a flexibilização na grade 

curricular, a ampliação da carga horária e o estímulo à formação técnica. O Projeto de Lei 

Escola Sem Partido (PL nº 867/15), que propõe uma educação não-partidária, baseada numa 

suposta neutralidade política. O Programa Social Criança Feliz, coordenado pelo Ministério do 

Desenvolvimento Social, que pretende atender cerca de 4 milhões de crianças (de 0 a 04 anos) 

concentrando-se, sobretudo, na educação de suas famílias, ou melhor, nas mulheres/mães destas 

famílias. Além da Emenda Constitucional (EC nº 95/16) que propõe um teto para os gastos 

públicos pelos próximos vinte anos. 

Soma-se ainda a isso, movimentos de resistência como greves, protestos, paralisações e 

uma série de ocupações nas escolas e universidades que na cidade de Porto Alegre, 

especificamente, conviveram/convivem com um movimento chamado Escola Cidadã42 e 

práticas como o orçamento participativo43, travando assim uma verdadeira guerra de posições. 

Segundo Apple (2003), tamanha contradição política, social e pedagógica é possível porque há 

hoje alianças complexas que olham tanto para frente (o futuro) quanto para trás (o passado), de 

modo que todos os espaços são importantes (seja na família, na escola ou fora delas), logo, 

todas posições são válidas (o das crianças escolares, dos estudantes domiciliares, das mães-

educadoras, das mães escolares, dos fora da lei etc.). Afinal, tudo conta nesta história sem fim 

que, em prol da educação, atribuímos ser verdade. 

 

 

Imagem 15: Ruan (08 anos) e Mayara (05 anos) – Fonte: Oficina 

                                                           
42 Um movimento político/educacional baseado em uma postura afirmativa que defende a educação para a 

cidadania em exercício em algumas escolas da cidade de Porto Alegre/RS.  
43 Um processo que permite aos cidadãos participarem da tomada de decisões acerca do orçamento público de sua 

cidade. 



106 

 

4.4 “EU NÃO TENHO NENHUM AMIGO NA ESCOLA” 

 

Diante da prática conhecida por homeschooling, este conjunto imbricado de relações em 

que as crianças e suas famílias são convocadas politicamente/discursivamente a se posicionar 

frente a algumas verdades do nosso tempo (tais como a obrigatoriedade da escola, legislação e 

a própria educação), pergunta-se: considerando esse tema, que outras questões foram trazidas 

pela fala infantil? Ou melhor, que relações podem então ser tecidas e discutidas a partir da 

narrativa das crianças considerando o tema da escola ou, paralelamente, das opções 

educacionais a ela alheia? São essas, pois, as questões que serão discutidas nesta análise em 

particular.  

Num primeiro momento, até podemos considerar que a fala de Kal-El (07 anos), mais 

do que lamentar a falta de relações de amizade no breve período em que frequentou a escola, 

talvez seja indicativa do tempo vivido hoje: um tempo cada vez mais individualizado e de 

intolerância ao outro44. Frente a tal afirmação infantil, poderíamos considerar que a escola 

parece não ter mostrado às crianças homeschoolers um espaço profícuo no quesito amizade, o 

que poderia também justificar a própria escolha pelo Estudo em Casa. Ou poderíamos, quem 

sabe ainda cogitar que a prática do homeschooling (que, em nosso país, apenas começamos a 

atentar) está, ela mesma, apoiada em relações de amizade pretensamente mais acolhedoras e 

hospitaleiras do que aquelas que se tecem no espaço escolar. Enfim, independente do caminho 

a seguir, discute-se neste texto, em particular, as relações que são agora tecidas no 

contemporâneo em nome da amizade, sobretudo, nos âmbitos escolar e familiar, e isso a partir 

de dois elementos de análise: a partir do posicionamento das crianças homeschoolers sobre a 

amizade escolar; e daquilo mesmo que elas entendem por amigo no ensejo do Estudo em Casa. 

Muito embora a amizade seja reconhecida como uma relação de proximidade, 

fraternidade e estima entre iguais – de modo que termos como “afeição”, “apreço”, “simpatia”, 

“cumplicidade” tornam-se praticamente sinônimos do que efetivamente seja a amizade –, 

pensamos aqui ser importante ampliar esse entendimento. Não se pretende negar as relações 

                                                           
44 Que pode ser observado nas discussões trilhadas por Arendt (1994), por exemplo, que utiliza os conceitos de 

isolamento e solidão para explicar a existência de regimes totalitários como os que se estabeleceram na Alemanha 

Nazista e na Rússia Stalinista; ou os estudos de Sennet (2014) que analisa os efeitos de práticas cada vez mais 

solitárias e individualizadas ao homem público moderno. Sem mencionar os pesquisadores da temática 

Homeschooling que fazem também referência a práticas excludentes e individualizadas seja porque sugerem a 

ascensão de uma consciência privatizada da sociedade (APPLE, 2003) ou porque interrogam o crescimento de 

uma oferta individualizada e diferenciada de ensino (BARBOSA, 2016). 



107 

 

afetivas estabelecidas pela amizade, porém questionar quão frágil seria o conceito de amizade 

se ele se referisse simplesmente a uma relação entre aqueles que comungam das mesmas 

opiniões, dos mesmos valores e/ou estilos de vida. 

 

 
Imagem 16: João Pedro (10 anos) e Laureen (12 anos) – Fonte: Oficina 

 

Nesse sentido, foi justamente para tensionar esta sensação de insuficiência do conceito 

que Foucault (2012b) traz à tona amizade45, entendendo-a como uma alternativa às relações 

sociais já tão esquematizadas e institucionalizadas. Longe, contudo, de seguir qualquer padrão 

ou modelo social, a amizade, no entendimento do autor, atua como uma espécie de jogo 

indeterminado, um exercício flexível em que os sujeitos (amigos) têm a rara oportunidade de 

não se conformar aos papéis sociais já legitimados. Daí sua potência: a amizade em Foucault 

(2012b) é tanto ferramenta, instrumento, quanto uma forma de lutar contra o empobrecimento 

do tecido relacional. Enfim, uma espécie de resistência possível aos entraves sociais, mediante 

                                                           
45 Em Foucault, o conceito amizade é, em muito, resultado do investimento do autor na criação e singularidade de 

um modo de vida homossexual. Ou seja, o trabalho de situar o conceito amizade na obra de Foucault emerge de 

inquietações que eticamente balizaram a vida mesma do autor, sendo interrompidas pela ocasião de sua morte. 

Teoricamente, o problema amizade ganhou ênfase, mais precisamente, a partir das discussões empreendidas no 

final de sua vida, em obras que contemplavam a ética/sexualidade. Contudo, foram as entrevistas concedidas por 

Foucault, e postumamente publicadas na coleção Ditos & Escritos, que mais explicitamente trataram do tema, 

entendendo-o, segundo a hipótese do autor, como uma rota de fuga, uma forma de resistir à possível 

institucionalização da vida homossexual. Aliás, foi justamente em uma destas entrevistas, Michel Foucault, uma 

entrevista: sexo, poder e a política da identidade (2014b), que o autor defendeu a importância da amizade às 

relações entre os homens. Conforme Foucault (2014b) mesmo explica, a homossexualidade, em seu entendimento, 

só se tornaria um problema social a partir do século XVIII, devido ao desaparecimento da amizade, enquanto 

aquilo que norteava tais relações. Ou seja, “Os desenvolvimentos do problema da homossexualidade vão 

[basicamente] em direção a isso, é o problema da amizade.” (Id., 2010, p. 348-349). Afinal, “Uma vez desaparecida 

a amizade como relação culturalmente aceita, a questão se apresentou: Mas o que fazem, então, os homens juntos?” 

(Id., 2014b, p. 261, grifos do autor). 
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a invenção de outras modalidades de relação, elas mesmas transformadoras daquilo que 

entendemos por existência. 

A amizade em Foucault (2010), mais do que um relacionamento interpessoal, é uma 

forma de vida que, a priori, não pode ser medida ou determinada, pois só existe enquanto 

criação. Estamos falando de uma forma de viver e/ou de conduzir a vida que escapa a qualquer 

institucionalização; uma forma de vida, portanto, que se esforça no sentido de estar aberta ao 

outro, à sua diferença, à sua alteridade.  

Efetivamente, a narrativa de Kal-El (07 anos), ao declarar a falta de amizade escolar, 

longe de uma ação isolada, sugere um modo de vida outro; talvez um modo de vida sintomático 

no que diz respeito a uma forma de viver e entender a amizade. O que significaria, talvez, 

perguntar: como as crianças homeschoolers se posicionam frente ao outro escolar: se 

desarmadas e sem palavras convenientes (FOUCAULT, 2010) ou se partem simplesmente de 

uma ideia preconcebida de amizade? O que as falas nos dão a ver talvez se refira à emergência 

de uma outra possibilidade de vida que, ao contrário da posição anunciada por Foucault (2010, 

2012b, 2014a, 2014b), prioriza a intimidade, a homogeneidade e a individualidade. Em uma 

palavra, digamos, um modo homeschooler de vida.  

Apesar de Foucault considerar a amizade um atributo ligado ao fora, ao comum, ao 

público ou ao exterior encarnados, no caso desta pesquisa, na presença do outro escolar, o modo 

de vida homeschooler investe num sentido distinto, já que renuncia ao coletivo em detrimento 

do privado e familiar. Kal-El (07 anos), por exemplo, ao recordar seus dias de escolar, declara: 

“Eu não [ia] para a escola, eu [ia] para a selva”, sugerindo, principalmente, o quanto aquele 

espaço lhe é e fora hostil. Comparar a escola à selva talvez seja, como sugerido pela narrativa 

homeschooler, considerar a primeira um lugar adverso, desfavorável e, por que não, inabitável 

– e isso, em grande parte, pela “falta” de amigos. 

A selva, como bem se sabe, é um lugar selvagem e inóspito, ou seja, um lugar em que 

as mais variadas formas de vida lutam continuamente para sobreviver. Contudo, embora o 

termo selva adquira status negativo aos olhos de Kal-El (07 anos), não se pode ignorar a 

ambiguidade do mesmo em relação à amizade escolar, o que sugere que as escolas, segundo 

diversos autores, justamente na discussão que realizam sobre a importância da escola em 

oposição ao Estudo em Casa, destacam: 

 

Além de serem os lugares próprio do ensino, é lá também que o adolescente e 

o jovem [e a criança, obviamente] aprendem a partilhar com os outros os 
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valores, as emoções e as contradições da convivência social, postos nos 

princípios de igualdade, diferença e de respeito às regras do jogo democrático 

(CURY, 2006, p. 673, grifo nossos). 

 

Tema disputado entre aqueles que defendem a educação escolar e a do lar, a socialização 

torna-se, assim, um dos preceitos da amizade. Desse ponto de vista, há, de um lado, os 

estudantes domiciliares, e suas respectivas mães, defendendo que a socialização que ocorre na 

escola é, na verdade, “uma socialização forçada”, como reitera a mãe de Alícia (11 anos). Tal 

conclusão é contestada por pesquisadores como Cury (2006), e tantos outros, dos mais variados 

matizes teóricos, que entendem a socialização como uma forma de superar o egocentrismo, por 

meio da aquisição do respeito mútuo e da reciprocidade. Ou seja, se, de um lado, a socialização 

existente na escola é vista como uma espécie de abertura forçada ao mundo, por outro, são 

justamente as situações provenientes da selva escolar que demonstram o quanto o respeito a 

seus direitos se coloca perante o respeito pelo direito dos outros (CURY, 2006). 

Assim, dizer que a escola é uma “selva” só enfatizaria, em contrapartida, aquilo que a 

mesma (enquanto espaço educacional) tem de mais potente: a diversidade do seu coletivo. É 

justamente essa multiplicidade que convoca as crianças a inventar, para elas mesmas, 

estratégias de convivência e mesmo, por que não, de sobrevivência autônoma. Acreditamos que 

o que faz a escola crucial às crianças e jovens não são, de modo exclusivo os chamamos 

“conteúdos” que ali são ensinados, mas também aquilo mesmo que os aclamados testes de 

qualidade do ensino não conseguem alcançar: a capacidade de aprender com a diferença do 

outro, a capacidade de tecer os primeiros passos de um exercício chamado amizade, daí sua 

importância ao espaço escolar. 

Nesta perspectiva, a escola enquanto “selva” é sim, também, um lugar de amizade. 

Dizendo de outro modo, é justamente por ser uma “selva” que a escola se eleva como um 

importante palco de amizade. Nas palavras de Gláucia Vieira (2011), a escola é o lugar do 

respeito às diferenças e onde se pode discuti-las na construção da sociedade. O que permite 

considerar, num esforço de simplificação, a própria amizade como uma espécie de desafio 

permanente que somente a distância intransponível do outro pode proporcionar, e não uma 

forma de suspendê-la, anulá-la ou combatê-la, como parece ser até aqui a perspectiva adotada 

pelo modo de vida homeschooler. 

Para tanto, tece-se uma necessária distinção. Quando dissemos socialização trata-se, 

pois, conforme argumenta Müller (2008), inspirada em Corsaro, do processo pelo qual “[...] 
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crianças são constrangidas pela estrutura social que impõe a internalização das regras sociais, 

mas, ao mesmo tempo, estão ativamente contribuindo para a produção e mudança cultural.”, 

(2008, p. 126). Ou seja, referimo-nos a “[...] um processo contínuo embora não-linear (isto é 

submetido a crises) de ajuste constante de um sujeito a si mesmo, ao outro e ao seu ambiente 

social.” (MOLLO-BOUVIER, 2005, p. 393). O que posicionaria a própria socialização, dada 

sua ênfase no coletivo, como a forma pelo qual as crianças “[...] negociam, compartilham e 

criam culturas com os adultos e com seus pares [...]”, ainda segundo Müller, fundamentada em 

Corsaro (2008, p. 126). Um modo ampliado, portanto, de se pensar os processos de adaptação, 

internalização, apropriação e reinvenção (Ibid.) das regras e normas sociais, e que não se 

restringem ao cenário educacional. 

Por outro lado, quando nos referimos a amizade cujas relações são estabelecidas “[...] 

com pares em diferentes contextos, sendo que na escola isso se torna mais evidente pela própria 

classificação das crianças por faixa etária.” (MÜLLER, 2008, p. 135, grifo nosso), entende-se 

que se trata de uma noção de amizade que “[...] surge com a ideia de atividades compartilhadas 

em espaços-tempos específicos da escola, como o pátio e o recreio.” (Ibid.), por exemplo, e que 

podem vir a se tornar manifestações potentes à vida destas crianças. Neste contexto, e dentre as 

diversas formas de relação que compõem a socialização humana, os exercícios políticos que 

forjam as relações de amizade, não apenas são uma parte constitutiva deste processo mais amplo 

de inserção do sujeito ao mundo como permite às crianças desestabilizá-lo e transformá-lo a 

todo o tempo, o que significaria dizer que é possível a elas desestabilizar e transformar a própria 

história.   

Um exercício, aliás, praticado pelas crianças escolares do estudo de Müller, e que nos 

permitiu estabelecer uma distinção fundamental para com este estudo, especificamente. Ao 

analisar “[...] os processos de socialização escolar a partir dos depoimentos de oito crianças.” 

(2008, p. 123), na investigação Socialização na escola: transições, aprendizagem e amizade na 

visão das crianças, foi possível à Fernanda Müller (2008) afirmar que as crianças que 

participaram de sua investigação não associam automaticamente amizade à partilha, tal como 

fazem as homeschoolers, porém, entendem que os conflitos são parte das relações de amizade. 

Em outras palavras, para as crianças escolares que colaboraram com sua investigação atividades 

como conversar, brincar e compartilhar compõem as relações de amizade tanto quanto as 

disputas, os conflitos e as divergências, de modo que brigas não são necessariamente 

antagônicas à amizade oriunda da “selva” escolar (MÜLLER, 2008), como parecem sugerir as 

crianças homeschoolers do campo desta investigação. 
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Pensar a selva como favorável à amizade possibilita ampliar o próprio entendimento de 

amizade. Nessa perspectiva, “não devemos procurar no amigo uma adesão incondicional, mas 

uma incitação, um desafio transformador” (ORTEGA, 2000a). “Tratar-se-ia de sermos capazes 

de viver uma amizade cheia de contradições e tensões, que permitisse um determinado 

agonismo e que não pretendesse anular as diferenças” (Ibid., p. 80). A amizade, assim, nada 

tem de pacífica; ao contrário, é uma disputa sem fim, um esforço permanente, inesgotável. Isto 

é, enquanto forma inovadora de viver e se relacionar com o mundo, a amizade, portanto, não é 

outra coisa senão selva. 

Contudo, também é em nome da defesa e manutenção da “diversidade” que o 

homeschooling encontra lugar nas discussões daqueles que o contemporizam. Nas palavras de 

André Vieira:  

 

Embora não se tenha avaliado a eficácia da modalidade em termos 

acadêmicos, as evidências parecem sugerir que a educação em casa pode, em 

certas circunstâncias, ser mais apta do que os sistemas de escolarização em 

massa – por definição, despersonalizados – para atender a diversidade de 

gostos, interesses e habilidades únicas dos agentes por ela educados (2012, p. 

08, grifos nossos). 

 

Ou seja, enquanto alguns exaltam o caráter coletivo da escola, enquanto agente 

potencializador da amizade, outros questionam se não é justamente o seu papel socializante o 

responsável por aniquilar as diferenças entre os sujeitos. Assim, neste contexto o 

homeschooling poderia se configurar como uma alternativa ao nivelamento, à massificação e à 

institucionalização da vida escolar, em prol, no caso, do elogio ao estudo familiar. Tratar-se-ia, 

portanto, de uma forma de escapar à padronização dos relacionamentos que se tecem na escola.  

Por ser a amizade uma ação eminentemente política (ARENDT, 2001), seus efeitos 

dependem inteiramente da constante presença do outro. Contudo, o que chamamos aqui de 

“outro” pode se configurar de múltiplas formas. Podemos entender que o próprio espaço – seja 

da instituição escolar ou seja aquele familiar – sejam, sim, um outro. Neles, de distintas formas, 

aprendemos regras, negociações. Sublinhamos, no entanto, que, claro, tais espaços não agem 

da mesma forma e seus efeitos tampouco se equivalem, fazendo com que o modo de vida 

homeschooling se diferencie, em muito, do escolar. Há diferenças cruciais para as quais, em 

nossos argumentos, necessitamos atentar e, nesse caso, elas têm a ver com a dimensão 

efetivamente pública e política que a amizade congrega. 
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“Segundo o pensamento grego, a capacidade humana de organização política não apenas 

difere, mas é diretamente oposta a essa associação natural cujo centro é constituído pela casa 

(oikia) e pela família” (ARENDT, 2001, p. 33, grifo da autora). Se tomarmos por referência a 

Grécia Antiga se poderia talvez observar a família e a casa como uma organização que 

independe da ação humana, uma vez que seu espaço “[...] era o centro da mais severa 

desigualdade46.” (Ibid., p. 41), ao passo que o espaço da polis, ao contrário, depende/dependeu 

dos homens para existir, isto é, “[...] diferenciava-se da família pelo fato de somente conhecer 

iguais47 [...]” (Ibid., grifo da autora). Neste contexto, dizer que a escola foi inventada por um 

conjunto de saberes e práticas, é considerar que ela foi construída pela ação humana ou, se 

quisermos assim conceituar, por relações políticas que investiram historicamente em uma 

aliança, em um diálogo mais amplo, em favor da criação de um coletivo por outro, mais amplo 

– a escola e a vida escolar.    

Obviamente que há uma grande diferença entre a vida privada e aquela possível na arena 

escolar. Há uma distância intransponível entre a amizade proveniente do espaço familiar (vista 

muito mais a partir de relações ligadas à fraternidade) e aquela oriunda da “selva” escolar. 

Segundo Ortega (2000c), na vida familiar a amizade é comumente relacionada à figura do 

irmão, já que entendida como uma forma de parentesco que alude à familiaridade, igualdade e 

universalidade. Em contraste, a amizade proveniente na vida escolar possibilita que os sujeitos 

se engajem em um regime de tolerância, em que coexistem diferentes culturas e, mais do que 

isso, estão cientes de suas diferenças, já que nem todos os seres humanos são considerados e/ou 

consideram-se irmãos (ORTEGA, 2000c).  

Mais do que perguntar então, com sugere Foucault (2010) quais são os usos que os 

estudantes domiciliares fazem do espaço escolar no que se refere à amizade, questiona-se, 

“Qual é o preço do consenso [...]” de um modo de vida homeschooler (ORTEGA, 2000a, p. 

53).  Num esforço de simplificação, embora o modo de vida homeschooling sugira uma posição 

frente ao mundo, sobretudo o escolar, quando se fala em relações de amizade, trata-se muito 

mais de relações baseadas prioritariamente na concordância, na sintonia, na reciprocidade, na 

similaridade, enfim, praticamente o inverso da aposta de Foucault (2010, 2012b, 2014a, 2014b) 

do que uma prática “política” propriamente dita.  

                                                           
46 Já que era “[...] o chefe da casa [que] imperava com poderes incontestes e despóticos [...]” (ARENDT, 2001, p. 

36).  
47 No entanto, “[...] esta igualdade na esfera política muito pouco tem em comum com o nosso conceito de 

igualdade; significava viver entre pares e lidar somente com eles [...]” (ARENDT, 2001, p. 42), a saber, homens, 

brancos, e proprietários de terras.   
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É neste sentido, de um imperativo de conciliação, que Thomas (09 anos) afirma: Eu 

tenho Face48, mas é de um grupo que não vai para a escola. Ao dizer isso, ele sugere a 

existência de um espaço alternativo de “convivência”, que funcionaria como uma espécie de 

apoio aos relacionamentos homeschoolers; talvez se possa dizer que o espaço virtual não apenas 

reforçaria este modo de vida como, aliás, o promoveria. No caso dos sujeitos desta pesquisa, 

além de estudarem em casa e participarem de um encontro mensal com outras famílias que 

compartilham dos mesmos valores e posições, as crianças homeschoolers, assim como seus 

pais, contam ainda com a internet como um importante aliado. No entanto, o que se tem aqui, 

menos do que o favorecimento de inscrição em uma rede de tensionamentos coletivos e mais 

aquela que busca, no outro, o consenso e a (re)afirmação das crenças. Não por acaso, as redes 

sociais, nesse caso, funcionam de modo decisivo:  

 

[...] o ensino doméstico tem muitas semelhanças com a Internet. Possibilita a 

criação de comunidades virtuais, perfeitas para aqueles com interesses 

especializados. Dá aos indivíduos a nova capacidade de personalizar as 

informações, de escolher o que querem saber ou o que acham particularmente 

interessante (APPLE, 2003, p. 218, grifos do autor). 

 

Ou seja, por meio da internet, não só é possível pré-selecionar as informações como 

escolher as comunidades ou os grupos com os quais se deseja relacionar. Mais uma alternativa 

à disposição da tendência de personalização e individualização, no qual a diferença e a 

dissonância não ganham lugar de destaque.  

Assim, quando a mãe de Thomas (10 anos) e Andrew (06 anos) reitera que hoje a escola 

não é para todos, ela não está unicamente se opondo a um dos princípios mais básicos da 

educação pública – aquilo mesmo que, em dado momento histórico, justificou inclusive sua 

emergência: a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola (BRASIL, 1996, 

at. 3, II). De sua fala, emergem outros ditos, que anunciam uma posição de que o Ensino 

Doméstico é a melhor opção às múltiplas formas de vida e pensamento existentes hoje entre as 

crianças e suas famílias. Trata-se, basicamente, de privilegiar a “ação” familiar de um modo 

geral (considerando, inclusive, os relacionamentos virtuais) em detrimento do escolar.  

Neste caso, e considerando o tema central de análise nesta seção, a amizade não seria 

deslocada da esfera privada, da intimidade, para o mundo, a sociabilidade, o público (ORTEGA, 

                                                           
48 Facebook, inaugurado em 04 de fevereiro de 2004, é a maior rede social em atividade na atualidade, contando 

com mais de um bilhão de usuários ativos.  
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2000a, p. 57) e, consequentemente, para a abertura ao risco e ao imponderável que nele residem, 

Antes disso, talvez, amizade atua, para os estudantes domiciliares, como uma espécie de 

refúgio, um abrigo às intempéries da vida. Com efeito, ao optar por uma forma de viver que 

privilegia o lar como espaço “político”, como é o caso do Estudo em Casa, talvez se esteja 

apostando em relações de amizade que propositadamente são desviadas da arena pública (da 

escola especialmente) para a privacidade da família e do lar. Com isso, ao se optar por uma 

forma de viver que negligencia a amizade enquanto exercício aberto e plural, não se está 

unicamente se opondo às vidas hoje possíveis na escola, porém também prestigiando um outro 

tipo de relação baseada então em uma postura defensiva e individual, frequentemente associada 

a valores como segurança, tranquilidade e familiaridade (Ibid., p. 51). 

Obviamente que não estamos negando que não exista elos de amizade ou de 

sociabilidade no seio da família ou entre entes próximos. No entanto, menos do que eleger as 

falas das crianças e de seus responsáveis como algo isolado, buscamos pontuar alguns 

enunciados que, de fato, excedem o que foi pronunciado por este ou aquele indivíduo – e isso 

na medida em que, entendemos, tratamos de um tema no qual são dinamizadas questões mais 

amplas e sintomáticas da cultura hoje. Assim, se assumimos discutir os limites das relações de 

amizade no contexto familiar é porque, apostamos que ela corresponde a uma forma de viver 

pautada por “[...] uma zona de segurança tanto física [o lar] como ideológica [homeschooling]”, 

ou mesmo simbólica [como o reduto virtual] (APPLE, 2003, p. 217, grifos do autor). Ou nas 

quais as relações de amizade se efetivam como “redoma”, já que o espaço privado da casa é 

tomado como um “lar-fortaleza”. Tais metáforas, usadas por Apple, implicam a rejeição a 

toda“[...] diversidade cultural e intelectual, a complexidade, a ambiguidade, a incerteza e a 

proximidade do Outro [...]” (Ibid., p. 217), tendo como principal objetivo prestigiar “um mundo 

sem conflitos, sem incerteza, sem a voz e a cultura do Outro – [..] a redoma – é [/seria] o ideal.” 

(Ibid., p. 218).  

 
Imagem 17: Andrew (06 anos) – Fonte: Oficina 
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Porém, como mencionamos anteriormente49, isto só ocorre no âmbito educacional 

porque a própria noção de fortaleza e redoma não é um fato isolado, mas está afinada às práticas 

contemporâneas, inclusive de modo literal – como a cada vez mais frequente existência de 

comunidades muradas (como condomínios, shoppings, etc.). Figura emblemática da proteção 

(e consequente exclusão) do outro, do diferente, a redoma ou a fortaleza parecem cumprir mais 

do que uma função defensiva: ela é, igualmente, a ilusória garantia de uma segurança contra 

uma heterogeneidade perniciosa. A figura da redoma/fortaleza, neste sentido, está nas falas das 

crianças e de seus responsáveis; nos condomínios privados e, mais amplamente, compõem hoje, 

fortemente, uma tendência mundial de separar o mundo, o “nós” dos “outros”; tendência que, 

recentemente culminou, por exemplo, no plebiscito inglês que definiu a saída do Reino Unido 

da União Europeia, na campanha presidencial de Donald Trump, atual presidente dos Estados 

Unidos, que entre tantas outras propostas, atacou e ameaçou fortemente os imigrantes, 

sugerindo inclusive a construção de um muro entre México e Estados Unidos, no gesto da 

repórter húngara, Petra László, que agrediu crianças e adultos refugiados que tentavam escapar 

de um bloqueio na fronteira entre Hungria e Sérvia. Em suma, o que é tudo isso senão um 

reforço à noção de redoma? 

Neste contexto, algumas das falas das crianças são ilustrativas:  

 

Na rua a gente não sai muito porque até já roubaram coisas dos outros (Ruan, 

08 anos). 

 

Eu não tenho vontade de sair de casa para brincar (João Pedro, 10 anos). 

 

Eu odiei o meu primeiro dia na escola porque eu não consegui fazer nenhum 

amigo [lembrando que aqui se faz referência à perspectiva de amizade do 

Estudo Doméstico] (João Pedro, 10 anos). 

 

Eu brinco mesmo é em casa (Andrew, 06 anos). 

 

Assim, a própria adesão ao Estudo em Casa, e seus efeitos (como a crescente 

personalização dos espaços virtuais, como mencionado) se inscreve e reforça a concepção de 

redoma, apostando na existência concreta de um lar-fortaleza como se, o espaço da casa, fosse 

a garantia máxima da segurança, da ausência de quaisquer perigos; como se o lar fosse garantia 

                                                           
49 Cf. página 76 deste texto. 
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de um reduto idílico. Entendemos, antes, que esta existência aparentemente controlada e 

protegida, a idealização desse modo de vida é ilusória e, mais do que isso, “[...] uma sociedade 

livre de conflitos somente pode ter consequências desastrosas” (ORTEGA, 2000a, p. 53): a 

mais completa uniformização, padronização e aniquilação da vida.  

Como não há nada dado em nosso pertencimento a determinados grupos sociais 

(ORTEGA, 2000a, p. 87), a criação de outras formas de vida em espaços institucionais com o 

da escola, por exemplo, em que a vida é igualmente regulada, controlada, normatizada, não se 

dá de modo natural. Depende, pois, e mais uma vez, da ação humana (ARENDT, 2001) – no 

caso desta pesquisa, a ação infantil e o diálogo com seus pares. Isso não significa que a amizade 

escolar seja impraticável ou impensável, porém, está sujeita a ação daqueles que ali convivem. 

Dizendo de outro modo, apesar de a escola se organizar por meio de um arcabouço de práticas 

individualizantes que isolam o sujeito, tais práticas não só podem como devem ser flexibilizadas 

de alguma forma. Ou seja, apesar das dificuldades, é possível investir em um modo de vida que 

não anule a possibilidade de alianças outras. Se, de um lado, podemos dizer que “vivemos, de 

fato, em um mundo legal, social, institucional no qual as únicas relações possíveis são muito 

pouco numerosas, extremamente esquematizadas, extremamente pobres” (FOUCAULT, 

2012b, p. 117); de outro, cabe-nos indagar: que relações podem ser, por meio do espaço escolar, 

estabelecidas, inventadas, multiplicadas, moduladas? (FOUCAULT, 2010, p. 348). 

No esforço de pensar sobre tal questão, trazemos o estudo Amizade entre crianças na 

escola, realizado em 2012, por Fábio Gomes. No trabalho do autor, o pesquisador analisa a 

amizade entre crianças na escola, ou melhor, o modo pelo qual um grupo de dezoito crianças - 

oito meninos e dez meninas, entre sete e onze anos, cursando o segundo ano do ensino 

fundamental de uma escola pública de Porto Alegre - significam a amizade escolar, buscando 

compreender como elas produzem e são produzidas a partir das relações de amizade entre si. 

Para tanto, o campo composto por um período de aproximadamente quatro meses de encontros, 

permitiu ao autor afirmar, segundo as crianças, que a presença do amigo no contexto escolar 

“[...] torna as vivências menos difíceis, porque menos solitárias, ainda que conflituosas, 

justamente pelos percalços da aproximação-afastamento, da aceitação-acolhimento e do 

repúdio-exclusão, que a busca pelas relações de amizade produz.” (GOMES, 2012, p. 67). Em 

outras palavras, as crianças do estudo de Gomes (2012) entendem as relações de amizade na 

escola enquanto um exercício de experimentação e transitoriedade, e é assim que pensam, 

sentem e transformam-se no encontro com o outro.  
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Outro exemplo de estudo que, de alguma forma, dá visibilidade às relações de amizade 

na escola é Criança e cinema no exercício estético da amizade de Fabiana de Amorim Marcello 

(2009). No estudo da autora, realizado a partir de narrativas fílmicas, as relações entre amizade 

e infância pode ser vista por meio de dois materiais: Central do Brasil, de Walter Salles (1998), 

e A língua das mariposas, de José Luis Cuerda (1999). Neste último, e nas palavras de Marcello, 

a relação tecida entre o velho professor Gregório e o menino Mocho de sete anos, em A língua 

das mariposas (1999), “[...] trata-se de uma relação não circunscrita às paredes da sala de aula, 

mas que as atravessa, mobilizando tanto o professor quanto o aluno a uma série de trocas para 

além dos conteúdos disciplinares” (2009, p. 220). Aliás, no caso de Gregório e Mocho, é 

justamente a possibilidade de suspender, de alguma forma, a relação professor-aluno, que 

proporciona escapar de tais relações institucionalizadas. Neste sentido, 

 

o movimento de transformação ou mesmo da permeabilidade da presença de 

Dom Gregório em Mocho não se dá como um gesto de alteração de estado: de 

um menino ingênuo, oprimido, para outro liberto e mais lúcido. Não se trata 

de um processo, nem de um desenvolvimento de maturidade (Ibid., p. 221).  

 

Trata-se, pois, “[...] de um outro exercício [...], só possível em uma relação sem 

finalidade; um exercício, portanto, no qual a única maturidade que está em jogo é a do olhar e 

do gesto [...]” (Ibid.). Neste sentido, ambos os trabalhos (GOMES, 2012; MARCELLO, 2009) 

são profícuos para pensar as relações de amizade no espaço escolar. Mais do que isso, para 

pensar que, mesmo em espaços institucionalizados, há formas possíveis de invenção das 

relações.  

É possível perceber que a amizade que se dá no contexto escolar, da maneira como ela 

é aqui pensada, como um exercício contra a intolerância e o desrespeito, pressupõe questionar 

de que modo se está vivendo tais relações na escola e mesmo fora dela. Enfim, como se está 

convivendo e se relacionando com todo aquele que é simplesmente outro – desafiando-o ou 

fugindo dos perigos que não se quer enfrentar? 
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Imagem 18: Thomas (10 anos) – Fonte: Oficina 

 

Quando Thomas (09 anos) se refere à escola como um lugar com um monte de gente 

invejosa e insuportável ele não está obviamente se referindo às relações que o desafiam e o 

incitam. Ao contrário, enquanto a amizade escolar poderia ser pensada como um trabalho 

criativo de abertura ao mundo, sua fala indica, mais uma vez, outra posição: no lugar da 

abertura, resistência ao outro, distância em vez de diálogo, medo onde se exercitaria a amizade. 

Enfim, quão longe estão as relações que se concentram unicamente na família das 

sociabilidades que extrapolam os muros escolares. 

Em contrapartida, é claro que não há como desconsiderar as práticas de violência [ou de 

bullying, como ele mesmo descreve] sofridas por Thomas (09 anos) na escola, já mencionado 

anteriormente. Quando Ortega privilegia relações agonísticas de amizade, isso não significa 

que se deva “[...] procurar o dissenso, o conflito, a irreprocidade.” (2000a, p. 81), pois “[...] não 

se trata de preferir o inimigo ao amigo, mas de fugir deste cânone identificador da amizade, do 

amigo como outro eu.” (Ibid.).  

Mas, afinal pergunta-se: quem é esse outro que tanto perigo inflige aos estudantes do 

domiciliares? Quem é essa gente invejosa e insuportável que ameaça suas vidas? Ou melhor, 

quem são, de acordo com a perspectiva homeschooler, os responsáveis por transformar a escola 

em nada além de uma selva?  

 

Lá [na escola] ninguém te ajuda (Thomas, 09 anos). 

 

Existe mesmo colega insuportável (Ruan, 08 anos). 
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As professoras também são violentas (Thomas, 09 anos). 

 

Tem alguns monitores chatos que [...] não deixam nada nunca (João Pedro, 10 

anos). 

 

Tais questão são profícuas, pois nos permitem esboçar, em alguma medida, quais são as 

vozes que, no caso do estudo em casa, devem ser condenadas ao silêncio. Mais do que isso, 

quem são aqueles que devem ser evitados pelos estudantes domiciliares, uma vez que não existe 

consenso sem exclusão (ORTEGA, 2000a).  

Os estudantes domiciliares, ao renunciar aquilo que difere da figura do lar (ou do 

familiar) estão, paralelamente, enunciando, de modo mais amplo, uma recusa ao talvez 

(ORTEGA, 2000a). Talvez porque trata-se de uma relação que “[...] pode ser definida segundo 

três elementos: inconstância, imprevisibilidade, instabilidade.” (ORTEGA, 2000a, p. 83). 

Afinal, o talvez representaria, nesta perspectiva, uma ruptura a qualquer essência ou substância 

ligada ao modelo tradicional de amizade, já que faz referência a uma amizade da ordem do 

impossível em função do movimento constante a que se propõe. Mais propriamente então, 

colegas, professores e monitores seriam, não o amigo em potencial que extrapolaria os muros 

escolares, porém, o inimigo que se faz inapelável, aos olhos homeschoolers. Eles seriam assim, 

o perigoso talvez (Ibid., p. 80), e por isso devem ser evitados.  

Por outro lado, deixar a escola pela casa significaria elevar pais, avôs, irmãos, tios, 

primos etc., e, especialmente, as mães (conforme o campo desta investigação) ao posto de 

amigo, implicaria, de algum modo, reduzir a própria possibilidade de se construir relações de 

outra ordem, menos institucionalizadas, mais criativas e, naturalmente, também mais frágeis e 

vulneráveis (FOUCAULT, 2014b, p. 262). Contudo, o que vemos neste movimento é algo que 

vai além de investir na figura do amigo como aquele que diz aquilo o que se quer escutar, que 

concorda, que não critica (ORTEGA, 2000a, p. 80). Referimo-nos à construção e à existência 

de uma barreira de “amigos” formada por essas mães principalmente, mas também por pais, 

avôs, irmãos, tios, primos etc., que, a um só tempo, fortalece a identidade do estudante 

domiciliar e cria desafios para a construção de uma outra sensibilidade para as diferenças e a 

alteridade (Ibid.).  

Como se pode perceber, parece haver uma diferença fundamental entre as relações de 

amizade estabelecidas no espaço escolar daquelas que emergem na família e no lar. A selva 
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escolar possibilita ao sujeito infantil um conjunto mais rico de trocas que o incentivam a 

conviver com as diferenças. Já a redoma que se erige no ambiente familiar não inviabilizaria 

totalmente a pluralidade ou a coletividade, embora possa cerceá-la à medida em que restringe 

à familiaridade os modos de vida e convivência. Em outras palavras, a potência das relações de 

amizade reside justamente na multiplicidade de vidas que ela abarca, mais do que isso, nas 

possibilidades de vida que evoca, e é a essa multiplicidade que entendemos ser público. 

Para Arendt, “O termo “público” denota dois fenômenos intimamente correlatos, mas 

não perfeitamente idênticos.” (2001, p. 59). Ele tanto significa tudo o que vem à público, ou 

seja, que pode ser visto e ouvido por todos como “[...] o próprio mundo, na medida em que é 

comum a todos nós e diferente do lugar que nos cabe dentro dele.” (Ibid., p. 62). Em outras 

palavras, trata-se de um espaço comum, já que compartilhado, de convivência das diferenças.  

Neste sentido, a amizade, para além de um modo de ver e ser visto, isto é, de existir 

coletivamente, respeitando uma justa distância entre os sujeitos, é uma forma de estar no mundo 

e, de nele, se fazer ser visto e ouvido, algo que para muitos começa na escola. Num esforço de 

simplificação, entende-se por público então os espaços de convivência com o outro, logo, 

espaços que permitem práticas coletivas de existência, o que no caso da escola significa que as 

crianças estão imersas em situações variadas, no qual interagem com indivíduos distintos. 

Para tanto, a escola não é o único espaço que pode ser entendido nestes termos. Por se 

tratar de um espaço de alteridade, Ortega sugere, em leitura de Arendt, que “O espaço público 

se apresenta sob uma multiplicidade de aspectos [...]” (2000b, p. 22). Ou seja, a esfera pública 

não é unívoca, nem determinada, de modo que “[...] existem múltiplas possibilidades de ação, 

múltiplos espaços públicos que podem ser criados e redefinidos constantemente [...]” (Ibid., p. 

23). No caso deste estudo, especificamente, pode se dizer que tanto o local em que foram 

realizadas as oficinas (a Oficina de Arte Sapato Florido) como os materiais utilizados nas 

atividades (narrativas literárias, fílmicas, midiáticas, artísticas) junto às crianças privilegiaram 

o público, uma vez que foram pensados no sentido de prestigiar o encontro com o outro.  

Além disso, se entendermos por público o jogo de alteridade pelo qual o mundo é 

compartilhado, o próprio encontro em campo das crianças escolares com os estudantes 

domiciliares foi um exercício tanto de convivência como de resistência. Neste entendimento, 

por mais que cada grupo tenha uma percepção distinta do que seja amizade, o campo em si 

proporcionou às crianças um lugar profícuo de embate e diálogo.  
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Assim, embora as relações de amizade evidenciadas pelos estudantes domiciliares 

privilegiem, em seu conjunto, um modo de vida seguro e previsível, a vida, assim como os 

cenários pelos quais transita, podem se transformar. Neste contexto, as relações de amizade 

entendidas como criação experimentação são uma alternativa política de reinvenção da vida 

que, por sua vez, recupera e/ou atualiza o espaço comum entre os homens (ORTEGA, 2000b). 

Portanto, esboçar, por meio das crianças, o modo de vida homeschooler, isto é, os modos pelos 

quais algumas crianças estão hoje se constituindo é também, e de forma inseparável, atentar 

para a urgência de um programa político mais amplo, chamado amizade em direção à invenção 

de novos laços sociais, mais solidários e tolerantes que, no lugar de prescrever o outro, aprende 

com sua alteridade.  

Frente a isso, faremos então uma última análise, que esperamos, amplie as considerações 

já tecidas. Propomos enfatizar as práticas homeschoolers do ponto de vista da escola e daqueles 

que ali convivem. Além de uma virada necessária, trata-se também de um esforço que irá 

ampliar o foco das práticas homeschoolers, como discutir seus efeitos à escola contemporânea 

enquanto instituição democrática e de direito, num mundo cada vez mais regido, em 

contrapartida, por uma política de mercado. Para tanto, se até aqui se privilegiou os efeitos do 

Estudo em Casa aos estudantes domiciliares, isto é, os efeitos da individualidade de suas 

práticas, iremos agora investir nas implicações da vida homeschooler à escolar. Em outras 

palavras, se questionará os perigos que rondam o sujeito privilegiado da educação (o sujeito 

escolarizado). 
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4.5 “EU QUERO É SER LIVRE” 

 

A vontade de se “libertar” (nesse caso, da escola), demonstrada por Kal-El (07 anos), 

pode ser sugestiva para discutirmos o histórico de lutas e conciliações da educação brasileira 

em prol de uma escola que seja, de fato, para todos. Mais do que isso, ao se optar por uma 

educação personalizada, o que está em questão é, em alguma medida, a renúncia a práticas 

democráticas que historicamente foram conquistadas pela esfera escolar.  

Apesar das dificuldades e dos problemas enfrentados pela educação pública, não se pode 

negar que se vive hoje um estado de ampliação contínua dos direitos educacionais, visíveis, 

principalmente, mediante a expansão do acesso à escola, intensificada nos últimos anos. Em 

poucas décadas, após a escola mudar seus status de não obrigatória para obrigatória (Lei n.º 

4024/61; Lei n. º 5692/71; ECA nº 8069/90; Lei n.º 9394/96) foi possível investir em políticas 

mais amplas que garantissem: a) o acesso das crianças de 0 a 5 anos à Educação Infantil 

(Resolução nº 05/2009; Lei nº 13005/14); b) a redução da idade mínima de ingresso no Ensino 

Fundamental de 07 para 06 anos, devido à sua ampliação para nove anos (BRASIL, 2007; 

BRASIL, 2009); c) a inclusão de crianças e jovens com deficiência no ensino público 

(Resolução nº 01/2004 e a Resolução nº 02/2001); e, d) a obrigatoriedade de uma educação 

indígena diferenciada e especializada (BRASIL, 1988, art. 210, § 2; BRASIL, 1996, art. 32, § 

3). 

Num esforço de simplificação, as lutas para democratizar a escola e as práticas 

educacionais trabalham/vem trabalhando a quase duzentos com um e mesmo fim: “Igualdade 

de condições para o acesso e permanência na escola” (BRASIL, 1988, art., 206, I).  

O surgimento de vozes contrárias à escola coloca em xeque, abertamente, o processo de 

democratização da educação, sobretudo sob a crença que a escola é em si hegemônica e seu 

ensino naturalizado. Sob a crença de que “[...] cada criança tem uma necessidade inata e 

insaciável de compreender o mundo e qualquer tentativa para regular ou controlar esta 

necessidade reprime a aprendizagem.” (HOLT apud KLOH, 2016, p. 347, grifos do autor). Ou, 

em nossos temos, de um espaço de ação, como referido, a escola passa a ser vista como 

desnecessária ou, pior, prejudicial às crianças (Thomas, 09 anos).  

Contudo, embora o movimento ligado ao Estudo em Casa concentre suas críticas nos 

aspectos educacionais como aprendizagem, currículo, avaliação, etc., ou ainda em aspectos 

relacionais (como as micropolíticas do cotidiano), o que está, de fato, em discussão são os 
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sentidos que cada grupo (escolares ou estudantes domiciliares) evoca para si, ao definir o que 

seria uma educação, efetivamente, “democrática” e/ou “igualitária” nos dias atuais.   

Segundo Apple, “[...] existem palavras-chave que vêm constantemente à tona nos 

debates sobre educação.” (2003, p. 12) – e com o Estudo em Casa não é diferente. São palavras 

que, no entendimento do autor, têm histórias complexas, geralmente ligadas a movimentos 

sociais dos quais elas emergem e nos quais elas ainda hoje se fazem (Ibid.). Certamente, as 

críticas dos estudantes domiciliares, apesar de se restringirem às práticas e relações 

educacionais, como a que atesta que a escola era horrível (Kal-El, 07 anos), por exemplo, trata-

se, no fundo, de um tensionamento dos preceitos democráticos ali em circulação, bem como 

“[...] a toda uma série de pressupostos sobre instituições, valores, relações sociais e políticas 

apropriadas.” (Ibid., grifo do autor). Trata-se de um tensionamento não somente da escola, 

como instituição, mas também daquilo que ela representa enquanto espaço público de ensino, 

dos preceitos de igualdade e liberdade ali dinamizados. 

Apesar de a liberdade ser um direito constitucional (BRASIL, 1988, art. 5), certamente 

há muito ainda a se discutir sobre a mesma enquanto objetivo e desafio educacional. A escola, 

pelo menos naquilo que concerne a seus aspectos legais, não se restringe a um espaço no qual 

se efetive a liberdade de aprender (BRASIL, 1988, art. 206, II; BRASIL, 1996, art. 3, II). Trata-

se, pois, de algo mais amplo, um estado constante de elaboração.  

Dizendo de outro modo, embora a escola seja entendida como um lugar de regulação e 

disciplinamento, é lá também que se é desafiado a inventar formas de exercitar sua liberdade. 

Ora, isso só é possível porque a escola é, acima de tudo, uma instituição eminentemente política. 

De fato, os conflitos, as tensões, os diálogos e as conciliações, enfim, as práticas que pautam 

toda e qualquer relação com o outro podem se configurar também são ensaios privilegiados, 

pequenos atos de liberdade, multiplicados e potencializados devido à condição de exterioridade 

da escola. Entendemos, pois, que a regulação e a disciplina não são o outro da liberdade, mas 

aquilo mesmo que – pelo tensionamento, pelo confronto – a constitui enquanto tal. 

Assim, devemos escapar, como diria Foucault, da ideia de que existe “[...] uma natureza 

ou uma essência humana que, após um certo número de processos históricos, econômicos e 

sociais foi mascarada, alienada ou aprisionada [...]” (2012a, p. 259), como imaginamos seja a 

ideia do Estudo em Casa em relação à escola. Dado esse entendimento, pode-se dizer que 

liberdade pressupõe uma prática, um exercício; um espaço de atuação que só existe se for criado 

de alguma forma.  
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Imagem 19: Kal-El (07 anos) – Fonte: Oficina 

 

Ao ser deslocada da escola para a família, a liberdade de aprender, enquanto abertura a 

experiências mais amplas, adquire assim outro status. Apesar de os estudantes domiciliares, de 

um modo geral, aspirarem por liberdade, a exemplo de Kal-El (07 anos), eles não a encontram 

no espaço escolar. Ao contrário, se deparam com um cenário em que sentem que lá ela não 

existe; assim, não tem liberdade (Thomas, 09 anos), seja porque parece que lá é uma fábrica, 

uma prisão (João Pedro, 10 anos), seja porque se sentem muito fechados (Ruan, 08 anos). Mas, 

por que isso ocorre especificamente? Ora porque esperam do contexto escolar uma versão de 

liberdade afinada a lógica do mercado e aos interesses individuais.  

Neste sentido, o conceito de liberdade tem um significado específico aos estudantes 

domiciliares e se mostra atrelado a três campos temáticos: liberdade de escolha, liberdade dos 

pais e direitos individuais (BARBOSA, 2016, P. 157). A Educação Domiciliar aposta numa 

perspectiva de liberdade orientada pelo mercado, transformando o aprendizado numa questão 

de escolha reservada àqueles que possuem as condições e/ou preenchem os requisitos 

necessários para sua efetivação. De modo diverso, talvez se possa dizer que a educação 

escolarizada se ocupa/vem se ocupando com uma ideia coletiva e constitutiva de liberdade.  

Dito isso, resgatamos aqui a concepção de “modernização conservadora” (APPLE, 

2003, p. 06, grifos do autor), apresentada no início deste capítulo. Ao analisar o Estudo 

Domiciliar nos Estados Unidos, Apple investe na ideia de uma aliança tensa que, como ele 

indica, se mostra aplicável também ao Brasil (Ibid., p. 06). Trata-se, nas palavras do autor, de 

uma coalizão entre propostas neoliberais e neoconservadoras que estão, cada vez mais, atreladas 

ao senso comum da nova classe média brasileira. Mais do que isso, trata-se de duas 

racionalidades que, apesar de interesses distintos, se aliam de alguma forma.  
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A distinção do autor merece ser retomada, pois ela mostra, com clareza, alguns aspectos 

importantes da discussão sobre o tema. Para Apple, as propostas neoliberais têm como marca o 

investimento numa potente racionalidade: a racionalidade econômica (APPLE, 2003, p. 44). 

Neste sentido, associam liberdade a atos de compra, de maneira que a educação nada mais é 

que um produto à disposição do consumo e vinculado a escolhas individuais. A ênfase no 

mercado, com efeito, também é evidente nas palavras da mãe de Alícia (11 anos), já que em 

sua opinião, essa ideia de homeschooling é para as famílias mais elitizadas. Logo:  

 

A ideia de consumidor é crucial aqui. Para os neoliberais, o mundo é, em 

essência, um vasto supermercado. A liberdade de escolha do consumidor é a 

garantia da democracia. Na verdade, a educação é vista como mais um 

produto. [...] Desse modo a democracia é transformada em práticas de 

consumo. (APPLE, 2003, p. 45-46, grifos do autor). 

 

Assim, a liberdade de que fala o homescholling, aquela pela qual, em muito, suas 

escolhas estão alinhadas, diz respeito a uma liberdade de mercado. Consequentemente, “Em 

vez de democracia ser um conceito político, é transformado num conceito inteiramente 

econômico.” (APPLE, 2003, p. 46, grifos do autor). E é isso que sustenta as escolhas 

homeschoolers neoliberais, é daí que provém, portanto, sua liberdade, de um conceito 

econômico que atende, porém, por “democracia”. Uma democracia absorvida pela economia.  

Já os neoconservadores, avessos à mudança, consideram “[...] a ideia da liberdade, 

enquanto sinônimo de mercado, libertária demais [...]” para seus valores e convicções (Ibid., p. 

19). Diferentemente dos neoliberais, este grupo privilegia basicamente a moralidade e o 

verdadeiro saber (Ibid.). Apesar das diferenças, “[...] Os neoconservadores forjaram uma 

coalizão criativa com os neoliberais, a qual – de comum acordo com outros grupos [os 

populistas autoritários] – está mudando efetivamente a paisagem em que as políticas são 

debatidas.” (Ibid., p. 65). Ou seja, os neoconservadores também se tornaram adeptos dos atos 

de compra à medida em que estes representam seus princípios e ideais.  

Enfim, apesar da ênfase variar, em ambos tanto as práticas neoliberais e como aquelas 

neoconservadoras, somos confrontados com direitos e escolhas individuais as quais, seja em 

nome da tradição ou do livre comércio: em sua conjunção, tais concepções sustentam, em 

muito, os sentidos mesmo de liberdade enunciada como argumento à prática do homeschooling. 

Assim, o homeschooling, mais do que uma forma de privilegiar escolhas, seria, ele mesmo, 
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efeito delas: fruto de um tempo em que liberdade é praticamente sinônimo de escolha(s) 

particulare(s) e direito(s) individuai(s). 

No entanto, tensionamos aqui o próprio conceito de liberdade, entendido como algo que 

ultrapassa a dimensão de um sujeito em si – ao contrário, como algo que nele, em si mesmo, 

não pode se efetivar. Baseado em Arendt, Francisco Ortega indica, inclusive, que:  

   

O lugar de nascimento da liberdade nunca é o interior de algum homem, nem 

sua vontade, nem seu pensamento ou sentimentos, senão o espaço entre, que 

só surge ali onde alguns se juntam e só subsiste enquanto permanecem juntos. 

Existe um espaço da liberdade: é livre quem tem acesso a ele e não quem fica 

excluído do mesmo (ORTEGA, 2000b, p. 115, grifo do original). 

 

Para Foucault, por exemplo, liberdade não é algo que possa ser pré-estabelecido, já que 

entende que não existe uma essência ou natureza humana a ser libertada. Logo, não basta para 

o autor que se rompam os ferrolhos repressivos, como ele mesmo argumenta na entrevista A 

ética do cuidado de si com prática da liberdade (2012a). Como efeito, a liberdade no 

entendimento do autor somente é possível, por meio de “[...] uma relação plena e positiva 

consigo mesmo [...]” (2012a, p. 259). O que significa que se trata de práticas que devem ser 

exercitadas pelo sujeito, mais do que isso, são práticas que constituem o sujeito. 

Para marcar essa distinção, o autor utiliza então o termo práticas de liberdade e não 

liberdade ou liberação. As práticas de liberdade, tal como Foucault (2012a) as concebe, seriam 

neste sentido um problema ético daquele que deseja conduzir-se eticamente em relação aos 

outros sujeitos. Neste entendimento, “A liberdade é a condição ontológica da ética. Mas a ética 

é a forma refletida assumida pela liberdade.” (Ibid., p. 261). Em outras palavras, a liberdade em 

Foucault é uma prática que só pode ser exercitada pelo sujeito mediante relação com o outro. 

Trata-se, pois, de relações dinâmicas e multilaterais em que o sujeito libera-se e, como efeito, 

constitui-se, a partir de uma disponibilidade ao outro. É a partir das práticas de liberdade que 

os sujeitos se diferenciam uns em relação aos outros.  

Por outro lado, diferenciar-se enquanto sujeito requer que se atue em condições de 

igualdade. Ou seja, as ações entre os sujeitos que criam e se exercitam a partir de práticas de 

liberdade prescinde de um certo nível de equivalência no campo social. Neste sentido, a noção 

de equivalência é fundamental para que se possa entender o sujeito em sua condição plural.  

Segundo argumenta Arendt, “A pluralidade é a condição da ação humana pelo fato de 

sermos todos os mesmos, isto é, humanos, sem que ninguém seja exatamente igual a qualquer 
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pessoa que tenha existido, exista ou venha a existir.” (2001, p. 16). Assim quando nos referimos 

a um agir sob condições de igualdade, não se trata de entende-la num extremo como uma 

igualdade absoluta, mas de respeitar o caráter plural da ação humana.  

Contudo, em um país como o Brasil, os direitos sociais que asseguram esse equilíbrio 

delicado entre igualdade e diferença são também atravessados por marcadores de gênero, etnia, 

classe social, etc., compondo assim as desigualdades. Ou seja: 

 

[...] dadas as altas taxas de desigualdades social e econômica entre a 

população, esse quadro poderia se agravar ainda mais, com uma parcela muito 

pequena dispondo de tempo, recursos e podendo manter um membro da 

família fora do mercado de trabalho para se dedicar exclusivamente ao ensino 

dos filhos em casa. (BARBOSA, 2016, p. 162). 

 

Neste sentido, retirar as crianças da escola pública, como argumenta Barbosa, por 

exemplo, baseada em Riegel, não significa escapar dos problemas sociais e pessoais decorrentes 

do fato do sistema público ter sido renegado com suas carências (2016, p. 161). Afinal, por 

mais que as mazelas e condições sociais sejam uma justificativa válida aos homeschoolers, 

expulsar a escola de suas biografias, como diria Kloh (2016), não resolverá o problema, pois 

tais mazelas só estão na escola porque ela mesma está inserida e profundamente implicada com 

um contexto social mais amplo.  

Liberdade e igualdade são então conceitos-chave nas discussões atuais sobre quem 

somos e como nossas instituições devem responder a nós (APPLE, 2003, p. 14). Ou seja, são 

conceitos fundamentais para uma educação democrática, de maneira que muitas das posições 

ideológicas que atualmente estão preparadas para o combate na arena da educação têm 

pressupostos diferentes sobre as mesmas (Ibid.). Isso ocorre segundo Apple porque há uma 

estratégia neoliberal que atua de modo a: 

 

oferecer ao povo políticas que satisfaçam as necessidades que este expressou, 

o Estado e/ou grupos dominantes tentam mudar o próprio significado da 

necessidade social para algo muito diferente. Assim, quando o povo com 

menos poder exige mais democracia e um Estado mais receptivo, a tarefa não 

é dar um valor que satisfaça essa demanda [...]. Em vez disso, a tarefa que é 

mudar o que conta, fazendo-o passar por democracia (2003, p. 56, grifos do 

autor).  
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Além de pilares de uma escola democrática, liberdade e igualdade podem hoje ser 

facilmente reduzidos de uma prática política a uma prática de consumo, de uma ética do cidadão 

para uma ética do mercado. Se inventa, enfim, outra história, só que isso é engodo e não 

democracia.  

Num esforço de simplificação, pode-se dizer que há duas perspectivas recorrentes que 

se confrontam quando se trata das educações escolar e do lar e que devemos observando quando 

falamos em educação no cenário contemporâneo. A primeira aposta no princípio democrático 

da educação institucional brasileira e sua formação voltada para a cidadania, numa sociedade 

cada vez mais neoliberal e neoconservadora. Já a outra, toma por base práticas neoliberais e 

neoconservadoras, apesar de se autointitular uma educação autônoma, libertadora e 

democratizadora.  

O caminho talvez seja construir uma democracia do porvir (ORTEGA, 2000a, p. 68). 

Uma democracia ainda a ser criada pelos sujeitos da educação, no sentido de se exercitarem 

uns em relação aos outros em práticas de liberdade que não apenas constituem modos 

democráticos de ser e estar na escola (e fora dela) como sujeitos solidários em relação à 

pluralidade do outro.   

 

 

Imagem 20: Kal-El (07 anos) – Fonte: Oficina 

 

 

 

 

 

 



129 

 

5 A CRIANÇA E A POLÍTICA DE “INVENÇÃO” DE MEMÓRIAS 

 

 

Ao entender as memórias de infância como um caminho não normatizado, uma espécie 

de viagem do qual não se sabe o roteiro, um caminho, enfim, que só se descobre percorrendo-

o, foi possível a este estudo pensar a memória não como uma forma de recuperação do passado. 

Ao contrário, investimos na perspectiva infantil de memória com o intuito de ampliar as 

potencialidades e os espaços de atuação possíveis hoje à infância, mas também os desafios ou 

os perigos que a rondam na atualidade Tratou-se de problematizar a própria ideia de infância a 

partir do modo pelo qual as crianças narram-se, num tempo e espaço muito preciso, entendido 

como Agora (BENJAMIN, 2012). 

Para tanto, a memória infantil foi posicionada neste estudo como prática política que 

possibilita “[...] uma relação refletida e positiva com o presente.” (FOUCAULT, 2012b, p. 290). 

Práticas que não têm quaisquer referências originárias, senão aquelas as quais se inventa no ato 

em si de lembrar. Mais do que isso, o caráter polissêmico da memória nos permitiu apostar na 

narrativa infantil, entendendo-a como um gesto, uma ação, enfim, um acontecimento que de 

forma singular instrumentaliza as crianças ao jogo dinâmico que envolve os atos lembrar, 

esquecer e criar.   

Como efeito, tomamos como ponto de partida as narrativas das crianças como algo que 

potencialmente extrapolaria o tempo, o espaço e as verdades da infância. Queríamos, em outras 

palavras, dar a ver à capacidade de invenção, criação e experimentação das crianças. Para isso, 

consideramos suas narrativas o modo pelo qual seria possível a elas questionar aquilo que se é, 

tendo o outro (na condição daquilo que não se é) como referência.  

O estudo assim, privilegiou o jogo de alteridade possível pela memória. Mais do que 

isso, a pluralidade de formas com que o outro pode, por meio da memória, interpelar as crianças. 

Referimo-nos ao fato de que foram as diversas relações junto ao outro que, de certa forma, 

nortearam no campo as falas infantis. O outro, neste sentido, foi amplificado seja pelo próprio 

local em que as oficinas ocorreram (um lugar público da cidade), seja pela multiplicidade de 

materiais selecionados para as atividades que, de diversos campos e posições, narravam a 

infância, seja pelo próprio espaço do campo em si que proporcionou aos sujeitos ora um diálogo 

mais amplo das crianças colaboradoras com a pesquisadora adulta, ora foi marcado pelo 
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confronto entre as crianças escolares e os estudantes domiciliares. Enfim, diversos outros foram 

evocados para que a criança se exercitasse na função de narrar-se.  

No entanto, questionar “O que somos nesse tempo que é nosso?”, ou ainda, “O que 

somos hoje?” (FOUCAULT, 2012a), a partir da memória infantil nos permitiu enveredar por 

caminhos ainda desconhecidos e pouco discutidos, sobretudo, ao campo da Educação. Fomos 

confrontados com uma infância que, apesar de sua alteridade, é sim deste mundo (KOHAN, 

2007), já que é nele que se constitui. 

No caso desta investigação, o mundo enfatizado pelas narrativas infantis é um espaço 

forjado por uma rede relações interpessoais, transgeracionais que nos possibilitam pensar a 

disponibilidade da criança ao outro e, como efeito, a ela mesma. Referimo-nos a um conjunto 

imbricado de relações que atendem por Homeschooling ou Estudo em Casa em que é possível 

à criança, com o apoio da família, elevar o lar à condição de lugar “escola”, como o próprio 

nome sugere. Novos arranjos, por certo, que mais do que escapar da condição de escolar 

implicam a criança em um investimento muito particular à medida que a engajam a uma forma 

de vida.  

Em termos analíticos, privilegiamos a dinâmica de um conjunto de estratégias que, de 

certa forma, sustentaram no campo desta investigação a prerrogativa do Estudo em Casa. 

Elegemos, para tanto, quatro pontos que acreditamos serem potentes, já que se trata de 

problemáticas enunciadas e denunciadas pelos próprios estudantes domiciliares: a ação política 

infantil, as relações do sujeito com a verdade, as relações de amizade e práticas democráticas, 

compondo então aquilo que, neste estudo, foi denominado como um modo homeschooler de 

vida.  

Trata-se, pois, de um arcabouço de práticas, fruto das memórias de infância de algumas 

crianças colaboradoras desta investigação, lembranças enfim, de um breve período escolar que, 

pela narrativa, não deixa de reverberar, só que em casa, junto à família, os amigos 

homeschoolers. São falsas práticas políticas, por sinal muito potentes, que inauguram no Brasil 

um novo embate junto à arena escolar. Referimo-nos a práticas ainda marginais, e, por 

conseguinte, difíceis de se inventariar ou esmiuçar, mas que se necessita observar, já que 

envolve no Brasil a participação de pelo menos duas mil e quinhentas crianças50, e suas 

                                                           
50 Segundo dados extraoficiais da ANED - Associação Nacional de Educação Domiciliar. Disponível em: 

<http://www.educacao-domiciliar.com/tag/aned/>. Acesso em: 01/09/2016. 

http://www.educacao-domiciliar.com/tag/aned/
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respectivas famílias, que visam tornar o lar uma “fortaleza educadora”, isto é, um pseudo espaço 

político inédito, pelo menos em nosso país. 

Dito isso, o que se percebeu em campo foi o engajamento de um grupo de crianças que 

se enunciavam às escolares como homeschoolers, fazendo visível sua condição de estudante 

domiciliar. Crianças que se dedicaram à criação de estratégias, no sentido de ocuparem os 

espaços de que dispunham, preenchendo-o, no sentido de se firmarem no próprio coletivo do 

campo. Crianças, enfim, que ao contarem as histórias de uma infância não-escolar(izada) 

acabaram que por esboçar todo um conjunto de jogos e práticas de que compõe hoje sua vida. 

Politicamente então, nos foi possível acompanhar a dinâmica na qual as crianças 

homeschoolers estavam imersas seja para engajar os próprios pais no Ensino Domiciliar, seja 

para resistir a posições contrárias como aquelas fornecidas no campo pelas escolares, ou ainda 

atualizar e reforçar a própria escolha nesta modalidade de ensino que, mais do que qualquer 

coisa, diz respeito à vida. Em outras palavras, trata-se, pois, de um conjunto de manobras e 

rearranjos que possibilitaram às crianças, por exemplo, investirem em outra forma de viver a 

infância ao resistir à “selva escolar” com o único intuito de aderir à fortaleza do lar. Uma vida 

inventada, por certo, que como tantas têm produzido verdades sobre a infância, neste caso, a 

partir da memória das próprias crianças.  

A ênfase dada pelas crianças a esse conjunto de práticas chamado Homeschooling, nos 

possibilitou afirmar que é possível no contemporâneo aderir a uma política reversa que 

enfraquece o espaço entre os homens. Mais do que isso, há uma destruição política do político, 

como já dissemos, uma vez que as formas de resistências criadas pelas crianças não apenas 

colocam em jogo o estudo escolar(izado) em prol do familiar como, ao fazer isso, se esforçam 

politicamente, no sentido de reduzir, delimitar e esvaziar o próprio espaço de sua atuação. Ao 

se dedicarem à criação de espaços de ação junto aos outros sujeitos (pais, colegas, professores, 

amigos etc.), as crianças não estão ampliando suas relações sociais, senão confinando elas 

mesmas, assim como o investimento possível em outras formas de sociabilidade, ao reduto do 

lar.  

Neste contexto, o esvaziamento político criado e operacionalizado pelas crianças 

homeschoolers, não se refere unicamente à decadência ou ao déficit do espaço comum de que 

se dispõe. Não se trata simplesmente de aniquilar, engessar ou empobrecer o público, mas de o 

fazê-lo no próprio campo político. Referimo-nos a criação espaços (como foi o próprio espaço 

das oficinas) que levem à público o Estudo em Casa, tornando-o um evento da ordem do 
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público. Assim, mais do que qualquer despolitização, as narrativas das crianças (e, 

consequentemente, dos seus pais) sugerem um investimento no jogo político, com o intuito de 

divulgar, defender e reforçar o Homeschooling.  

Como efeito, não é a destruição política do político a que estas práticas se destinam, mas 

a destruição política de formas de vida. Uma “invenção” que fixa, limita e restringe a vida 

infantil seja porque se lança em embates e negociações que estendem o privado, inserindo-o 

numa agenda pública, seja porque se reconhecem a partir de outras verdades que, embora 

complexifiquem o próprio discurso escolar, tem como única finalidade estabelecer um outro 

tipo de confinamento, certamente mais insidioso, já que parte acima de tudo do engajamento 

das próprias crianças. 

Assim, se considerarmos a constituição do sujeito infantil, tomando como referência as 

narrativas de uma infância não-escolar, pode-se dizer que se trata, num esforço de 

simplificação, de uma política da (des)invenção, já que afinado a temas como individualidade, 

fraternidade, homogeneidade, certeza, segurança, intimidade, enfim, mesmidade. Uma política 

que (des)inventa, portanto, as relações como o(s) outro(s) e, ao fazer isso, despotencializa a 

vida. 

Portanto, o Homeschooling não se configura unicamente como a escolha em frequentar 

ou não a escola. Ele é mais do que isso – implica o investimento num jogo insidioso em que os 

sujeitos ao escapar da escola esvaziam, por efeito, a vida. Podendo então ser entendido, em 

outras palavras, como um exercício político de fixação da vida. Nesta direção, continuamos 

apostando que a criança é feita de cem: cem modos de pensar, de jogar e de falar. Contudo, 

nesta política da (des)invenção que sustenta um modo homeschooler de vida roubaram-lhe 

noventa e nove: noventa e nove formas de ser, noventa e nove modos de pensar, noventa e nove 

meios de fazer-se sujeito.  
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APÊNDICE A 

Cronograma das oficinas/campo da investigação 

Data: Temáticas: Materiais: Objetivos: Atividades: Questões Propostas: 

05/08/
2015 

O que é a 
memória?  
 

 Livro: 
Guilherme  
Augusto 
Araújo 
Fernandes; 

 
 

 Apresentar a pesquisadora, 
o estudo e seus objetivos às 
crianças; 
 

 Explicar a dinâmica dos 
encontros; 

 

 Ler e comentar o livro de 
literatura;  

 

 Discutir a história contada a 
partir de algumas questões 
propostas ao grupo. 

 

 Apresentação 
da 
pesquisadora e 
do estudo 
proposto; 
 

 Leitura da 
história 
literária; 

 

 Desenho 
seguido de 
narrativa. 

O que é a memória para você? 
Uma gaveta de guardados - 
algo que você se lembra? Ou 
algo que não existe mais? Algo 
que nos faz rir? Ou que faz-nos 
chorar? Algo quente? Algo 
bem antigo? Ou algo que vale 
ouro? Elas existem de verdade 
ou são coisa da nossa cabeça? 
Como você a descreveria? As 
memórias são boas e/ou 
ruins? O que é uma memória 
boa? E uma ruim? Quais vocês 
conhecem? Você já ajudou 
alguém a lembrar de algo? 
Quem? Quando? E por quê? 
Como você ilustraria a 
memória? Com o que ela se 
pareceria? 

12/08/
2015 

Memória 
coletiva 
 

 Roupas e 
brinquedos 
pessoais das 
crianças. 

 Trazer de casa sua roupa e 
brinquedo preferido; 
 

 Participar de uma roda de 
memória que conte a 
história dos seus objetos 
preferidos;  

 

 Discutir os dados que se 
destacaram na roda de 
memória. 

 Cada criança 
deverá trazer 
de casa uma 
roupa e um 
brinquedo de 
sua escolha; 
 

 Em roda, cada 
criança será 
sorteada para 
participar, 
sendo que 
quem for 
sorteado deve 
apresentar o 
seu objeto e 
explicar porque 
o trouxe e qual 
a importância 
dele em sua 
vida.  

Para vocês as memórias têm 
dono? Quem? Quem é dono 
das suas memórias? Pode 
haver alguém com memórias 
parecidas às suas? As nossas 
recordações são semelhantes 
àquelas dos nossos amigos e 
colegas? Ou se trata de 
lembranças completamente 
diferentes? 
Não há nada em comum entre 
elas? Explique. E quanto aos 
objetos: eles têm memória? 
Como? De que forma você as 
percebe? 

19/08/
2015 

Entrelaçan
do 
memórias 

 Narrativa 
(oral/escrita) 
dos pais, avôs 
ou 
responsáveis; 
 

 Trazer de casa uma 
narrativa da infância de um 
familiar (seja ela dos pais, 
avôs ou responsáveis); 
 

 Cada criança 
deverá trazer 
de casa um 
objeto da 
infância de um 
familiar e 

Qual história chamou mais 
atenção? Por quê? Há 
diferenças entre as histórias 
dos familiares e a história da 
sua infância? Quais? Que 
elementos vocês destacariam? 
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 Fotografias e 
objetos de 
infância dos 
familiares. 

 

 Narrar às outras crianças as 
histórias de infância de seus 
familiares;  

 Expor e explicar os objetos 
trazidos; 
 

 Discutir este conjunto de 
narrativas, relacionando-as 
com as de sua infância 
(pesando as semelhanças, 
as diferenças, as mudanças 
sociais).  

contar aos 
outros a 
história desse 
objeto e do seu 
dono, sem 
esquecer de 
mencionar a 
importância 
dessa pessoa 
em sua vida.  

E quanto aos objetos, vocês 
gostariam de brincar com 
esses brinquedos? Vocês se 
vestiriam assim? Para vocês 
como era essa infância? Qual a 
sua opinião sobre ela? Existe 
alguma história que é 
comumente contada para 
vocês? O que vocês acham 
dela? Como ela seria contada 
hoje? Se ela fosse contada por 
vocês que mudanças fariam 
nessa narrativa? 

26/08/
2015 

Pensando o 
tempo 

 Livro: A 
incrível fuga 
da cebola 

 Discutir a história contada a 
partir de algumas questões 
que o próprio livro propõe 
sobre o tempo tais como: a 
concepção que as crianças 
têm do tempo, sua 
duração, e as emoções que 
acompanham   
 

 Desenhar o lugar em que 
vão parar as coisas que 
você esqueceu. 

 
 

 Leitura da 
história 
proposta; 
 

 Confecção de 
desenho 
seguido de 
narrativa. 

Quem é você? Qual seu nome? 
Você seria diferente se tivesse 
outro nome? Como? Quantos 
anos você tem? Quantos anos 
sente que têm? Desde que 
você nasceu, tem crescido e 
mudado: como? O que mudou 
em você? Você se sente 
diferente de quando era 
menor? Você tem medo de 
algo? Alguém pode enxergar o 
medo? Ou ele é invisível? Dá 
para tocar o medo ou não? 
Além do medo, alguém pode 
dizer se existem coisas reais 
que você não pode tocar? 
Quais? O tempo é uma dessas 
coisas ou não? E a memória? 
Em sua cabeça como o tempo 
se parece? Quanto ele dura 
para você – quanto dura um 
minuto? Qual o minuto mais 
longo que você se lembra? E o 
minuto mais curto que 
consegue lembrar? O tempo 
pode voltar atrás? Será que o 
tempo para quando você está 
sonhando? O tempo é 
diferente nos seus sonhos? 
Como? Qual o minuto mais 
legal que você consegue 
lembrar? Quantos tipos de 
felicidades existem? Qual a 
duração máxima da felicidade? 
Relembrar momentos felizes 
te deixa feliz ou triste? Por 
quê? Há algum momento triste 
que você não gosta de 
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lembrar? Sua cabeça aumenta 
quando junta muitas 
memórias? Qual é a sua 
lembrança mais antiga? É 
possível ter uma lembrança de 
algo que nunca aconteceu? A 
nossa memória pode ficar 
lotada de lembranças? O que 
mudaria sua vida ter uma 
aparência diferente ou ter 
lembranças diferentes? Onde 
vão parar as coisas que você 
esqueceu? Desenhe esse lugar. 

02/09/
2015 

Memória e 
esquecime
nto 

 Filme de curta 
metragem: 
Dona Cristina 
Perdeu a 
Memória? 

 

 Discuti-lo a partir dos 
questionamentos 
propostos. 

 Discussão 
tendo por base 
o filme de curta 
metragem 
assistido. 

A memória é algo que se pode 
perder? Se sim – como? Só os 
mais velhos perdem a 
memória? E as crianças, elas 
têm memória para perder? 
Conte-nos uma história em 
que você esqueceu a sua. Em 
sua opinião, as crianças 
possuem memória igual aos 
adultos? Ou elas são 
diferentes? Por quê? Para você 
as memórias envelhecem ou 
não? Elas são algo que você se 
lembra? Ou aquilo que você 
imagina depois que as 
esquece? Há algo que você 
acredita que foi inventado nas 
memórias de D. Cristina? Fale 
sobre isso. Se você estivesse no 
lugar dela (de D. Cristina) como 
você contaria as memórias de 
sua vida? Quais seriam as suas 
relíquias?  

09/09/
2015 

Imagens da 
infância 

 Duas 
propagandas 
televisivas 
(Palhaço e 
Brinquedos 
Estrela) que 
abordem de 
modo distinto 
a temática 
infância; 
 

 Analisar e discutir as 
infâncias aí representadas 
nas propagandas 
televisivas; 
  

 Após assistirem 
as 
propagandas 
iniciar uma 
discussão 
sobre as 
impressões de 
tais imagens e 
se há alguma 
relação 
possível entre 
elas ou não.  

De que trata cada imagem 
trazida? Que temas sobre a 
infância elas suscitam? Qual o 
teu interesse sobre eles? Em 
sua opinião eles são 
importantes? Ou não? Por 
quê? Eles são importantes às 
crianças ou são somente aquilo 
que os adultos pensam que é 
importante às crianças? 
Adultos e crianças pensam da 
mesma forma sobre a infância? 
Há algo que os adultos não 
sabem sobre as crianças? O 
que? Há algo muito importante 
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sobre as crianças que ninguém 
mais sabe além delas? Você 
mudaria algo na forma como a 
infância é tratada pelos 
adultos? Em sua opinião o que 
pode ser diferente?  

16/09/
2015 

Memória e 
criação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Registros 
fotográficos 
particulares 
de cada 
criança (PB e 
colorido); 
 

 Imagens das 
obras de 
Rochelle 
Andavalli da 
Série Rever - 
Retratos 
Ressignificado
s; 

 

 Tintas; 

 Canetas 
permanentes; 

 Cola e 
acessórios; 

 Inspirado nas obras de 
Rochelle Andavalli: 
ressignificar alguma(s) 
imagen(s) de sua vida; 
 

 Apresentar e contar ao 
grupo; 

 

 Trazer de casa 
algumas 
fotografias de 
sua infância 
(escolhidas 
pelas próprias 
crianças); 

Você gostaria que algo fosse 
diferente em sua vida? O que 
mudaria? E o que não 
mudaria? De que forma você 
poderia transformar seu 
registro fotográfico? Como ele 
ficaria? O que essa nova 
imagem significaria para você? 

30/09/
2015 

Pintando 
histórias, 
contando 
memórias 

 Poemas: 
Memórias 
inventadas de 
Manoel de 
Barros (2003); 
 

 Álbum para 
colorir de 
Mário 
Quintana 
(2006); 

 

 Escolher uma destas 
narrativas e ressignificá-las, 
por meio de imagens 
(colagem, desenho, 
bricolagens, etc.); 
 

 Discutir a relação 
palavra/imagem e 
memória. 

 Leitura e 
debate sobre a 
citação e o 
poema 
trazidos; 
 

 Construção de 
imagens a 
partir destas 
narrativas.  

A memória é uma caixa de lápis 
de cor: o que isso significa para 
você? Como você entende as 
suas memórias a partir dessa 
afirmação? É possível 
modificarmos nossas 
memórias? Como? De que 
forma? Para você as memórias 
existem ou são inventadas? 
Elas existiram ou ainda 
existem? Para você as histórias 
que escuta sobre a memórias 
aconteceram de verdades ou 
foram inventadas? Uma 
imagem pode nos dizer coisas, 
podem nos contar algo? E as 
palavras, elas podem nos 
mostrar ao invés de contar? 
 

07/10/
2015 

As emoções 
da 
memória 

 Filme de 
animação: 
Divertida 
Mente (2015). 

 Assistir o filme de 
animação; 
 

 Discussão e 
narrativa tendo 
por base o 
filme de 
animação. 

No filme conhecemos as 
personagens: Raiva, Nojinho, 
Tristeza, Medo e Alegria, mas 
se pensarmos em sua vida 
quais são as emoções que 
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 Discutir as questões 
levantadas pela narrativa 
fílmica;  

 Narrar a versão da sua 
mente para as outras 
crianças;  

acompanham as suas 
memórias?  

21/10/
2015 

 
e 
 

28/10/
2015 

Preparação 
da 
exposição: 
As crianças 
e suas 
memórias 
de infância 

Toda a 
produção 
infantil criada 
durante a 
oficina. 
                     

Organizar a exposição dos 
trabalhos produzidos pelas 
crianças durante a oficina; 
  
 
 

Organização da 
exposição pelas 
crianças; 

Que trabalhos serão 
escolhidos pelas crianças? Que 
temáticas serão eleitas por elas 
na exposição? Quais as 
discussões que as crianças 
consideram relevantes ou que 
mereçam um destaque maior? 
Qual a melhor maneira de 
apresentar tudo o que foi 
selecionado?  

04/11/
2015 a 
11/11/
2015 

 
 
 

Exposição: 
As crianças 
e suas 
memórias 
de infância 

As produções 
escolhidas 
pelas crianças. 

Expor os trabalhos 
produzidos pelas crianças na 
Casa de Cultura Mário 
Quintana no período de 
05/08/2015 a 07/10/2015. 
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APÊNDICE B 

Carta de informação sobre a pesquisa 

 

Estou realizando uma pesquisa que tem como objetivo compreender como as crianças 

entendem suas memórias de infância. Para tanto, realizarei a coleta de dados durante a oficina 

que ocorrerá na Oficina de Arte Sapato Florido, junto à Casa de Cultura Mário Quintana, no 

período de 05/08/2015 a 28/10/2015. No estudo, serão analisados dois conjuntos de materiais, 

ambos produzidos pelas crianças. O primeiro conjunto se refere às falas das crianças, isto é, as 

narrativas da sua infância, de modo que todos os encontros serão gravados e posteriormente 

transcritos. O segundo conjunto de materiais a ser analisado será composto pelos desenhos, as 

bricolagens, as fotografias e toda e qualquer criação artística das crianças acerca de suas 

memórias de infância.  

Os dados analisados serão utilizados na confecção da tese de doutorado que tem como 

título As crianças e suas memórias de infância: escola e homeschooling nas narrativas infantis, 

assim como, em futuras publicações do campo da Educação. A participação na pesquisa não 

oferece riscos ou prejuízos às crianças, que somente serão identificadas no estudo pelo primeiro 

nome e idade.  

Fazem parte da pesquisa a aluna de pós-graduação responsável pelo estudo, Juliane 

Soares F. Gavião do curso de Doutorado em Educação do Programa de Pós-graduação em 

Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PPGEDU/UFRGS), sob a orientação 

da Prof.ª Dr.ª Fabiana de Amorim Marcello, docente desta instituição. Como pesquisadora 

responsável pelo estudo, me comprometo a responder ou esclarecer quaisquer dúvidas que o 

participante e/ou seu responsável venha a ter no momento da pesquisa, ou sempre que julgar 

necessário, pessoalmente ou por meio dos meus contatos. Celular: 51-8105-1678. E-mail:  

falcaoegaviao@hotmail.com 

 

Porto Alegre, _______de ________________de 2015. 

 

_____________________________________________________ 

Assinatura da pesquisadora – Juliane Soares F. Gavião 

 

_____________________________________________________ 

Assinatura da Orientadora – Prof.ª Dr.ª Fabiana de Amorim Marcello 

mailto:falcaoegaviao@hotmail.com
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APÊNDICE C 

Termo de consentimento informado e esclarecido 

 

Após ter sido devidamente informado(a) de todos os aspectos desta pesquisa e ter 

esclarecido minhas dúvidas: 

Eu,_______________________________________________________________, RG 

nº_________________________________, declaro por meio deste Termo que ACEITO que 

meu (minha) filho (a) 

_______________________________________________________________ RG nº ou 

Certidão de Nascimento nº __________________________________________ participe da 

pesquisa sobre as memórias de infância das crianças, desenvolvida pela pesquisadora Juliane 

Soares F. Gavião, aluna pós-graduanda do Programa de Pós-graduação em Educação da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sob a orientação da Prof.ª Dr.ª Fabiana de Amorim 

Marcello.  

Pelo presente consentimento, declaro que fui informado(a) dos objetivos da pesquisa e 

a respeito da coleta de dados que ocorrerá no segundo semestre de 2015, no período de 

05/08/2015 a 28/10/2015. Também estou ciente de que terei total liberdade para retirar meu 

consentimento, a qualquer momento durante a coleta dos dados e deixar de participar do estudo, 

sem que isso traga à criança participante qualquer prejuízo. 

A participação da criança é feita por um ato voluntário, de modo que estou ciente que a 

pesquisa não trará a mim ou à criança nenhum retorno financeiro, dano ou despesa. Assim, para 

fins de pesquisa, utilização em seminários, congressos, aulas, publicações e formação 

continuada, autorizo a divulgação das falas das crianças, suas produções artísticas (sobretudo, 

as que envolvem os próprios registros fotográficos das crianças), bem como, as imagens 

capturadas por meio de fotografias no decorrer da oficina. Autorizo, também, que seja 

divulgado o primeiro nome do participante e sua idade, seja na escrita da tese de doutorado ou 

em futuros trabalhos escritos que venham a ser publicados e em apresentações orais.  

Todas as minhas perguntas quanto à pesquisa foram respondidas e a pesquisadora 

colocou-se à disposição para quaisquer dúvidas que eu tiver sobre a mesma. 

 

Porto Alegre, _______de ________________de 2015. 
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_____________________________________________________ 

Pai/mãe ou responsável pela criança participante da pesquisa 

 

 _____________________________________________________ 

Pesquisadora – Juliane Soares F. Gavião 

 

 

_____________________________________________________ 

Orientadora – Prof.ª Dr.ª Fabiana de Amorim Marcello 
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APÊNDICE D 

Termo para entrar na brincadeira 

 

EU, ___________________________________________________________________________, 

ACHO QUE SERÁ LEGAL PARTICIPAR, COM AS DEMAIS CRIANÇAS E COM A JULIANE 

GAVIÃO DA PESQUISA “AS CRIANÇAS E SUAS MEMÓRIAS DE INFÂNCIA: ESCOLA E 

HOMESCHOOLING NAS NARRATIVAS INFANTIS”. 

TAMBÉM SEI QUE A JULIANE IRÁ GRAVAR AS NOSSAS CONVERSAS, TIRAR FOTOS 

MINHAS E DAS DEMAIS CRIANÇAS, SENDO QUE EU TAMBÉM PODEREI LEVAR PARA A 

OFICINA AS FOTOGRAFIAS QUE GOSTARIA QUE PARTICIPASSEM DA PESQUISA, PARA 

AJUDÁ-LA A ESCREVER O NOSSO TRABALHO.  

A JULIANE TAMBÉM ME DISSE QUE IREMOS NOS ENCONTRAR UMA VEZ POR SEMANA 

E QUE NESTES ENCONTROS DESCOBRIREMOS UM POUCO MAIS SOBRE A MEMÓRIA 

INFANTIL. 

EU SEI QUE NÃO SOU OBRIGADO A FAZER PARTE DESTA PESQUISA E QUE QUANDO EU 

NÃO QUISER PARTICIPAR, NÃO PRECISAREI. 

NOSSOS ENCONTROS SERÃO NA OFICINA DE ARTE SAPATO FLORIDO DA CASA DE 

CULTURA MÁRIO QUINTANA E, PORTANTO, PRECISAREI IR ATÉ LÁ NOS DIAS E 

HORÁRIOS COMBINADOS. 
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APÊNDICE D 

Roteiro das entrevistas 

 

Com as mães homeschoolers: 

 

 

O seu filho frequenta ou já frequentou alguma instituição de ensino? Qual? 

 

Durante qual o período? 

 

Qual foi o motivo da adesão ao Ensino Doméstico? 

 

A criança teve participação nesta decisão? Explique.  

 

Desde que idade a criança estuda em casa?  

 

Quem é o responsável pela educação em casa da criança?  

 

Vocês contam com ajuda externa ou algum grupo de apoio? 

 

Alguém da família possui formação na área pedagógica? 

 

A família participa de algum movimento relacionado ao Estudo em Casa? 

 

Atualmente quais são os principais interesses de estudo do seu filho(a)?  

 

Quais atividades a criança realiza frequentemente? 

 

Vocês seguem alguma rotina para estudar em casa? Qual? 

 

Há mais alguém em casa que participa do Ensino Doméstico? Quem? Qual a idade? 

 

 



159 

 

Com as mães escolares: 

 

 

Em qual escola seu filho(a) estuda? 

 

Qual a sua opinião sobre a instituição? 

 

Você conhece o Homeschooling ou Estudo em Casa?  

 

Cogitaria a possibilidade do seu filho estudar em casa? Por quê?  

 

Qual a sua opinião sobre esta prática educacional? 

 

Além da escola, quais são os interesses do seu filho(a)? 

 

 

 

 

 

 

 


