
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

ALINE CRISTINE FERREIRA BRAGA DO CARMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A INFÂNCIA PERMEADA PELO CONSUMISMO E OS DESAFIOS AO 

TRABALHO DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JATAÍ – GO  

2015 

 



2 

 

ALINE CRISTINE FERREIRA BRAGA DO CARMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

A INFÂNCIA PERMEADA PELO CONSUMISMO E OS DESAFIOS AO 

TRABALHO DOCENTE 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado 
em Educação da Universidade Federal de 
Goiás – Jataí, para a obtenção do título de Mestre 
em Educação. 
Linha de pesquisa: Políticas Educacionais, 
Gestão e Formação de Professores.  
Orientadora: Profª Dra. Laís Leni Oliveira 
Lima 

 

 

 

 

 

 

 

 

JATAÍ – GO  

2015 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

ALINE CRISTINE FERREIRA BRAGA DO CARMO 

 

 

A INFÂNCIA PERMEADA PELO CONSUMISMO E OS DESAFIOS AO 

TRABALHO DOCENTE 

 

 

Dissertação defendida no Curso de Mestrado em Educação da 

Universidade Federal de Goiás, para a obtenção do grau de Mestre, aprovada em 

04 de setembro de 2015, pela Banca Examinadora constituída pelos professores: 

 

 

_____________________________________ 

Profª Drª. Laís Leni Oliveira Lima - UFG 
Presidente da Banca 

 

 

_____________________________________ 

Profª Drª. Maria Valéria Barbosa UNESP 
Membro da Banca 

 

 

______________________________________________ 

Profº Dr. Luis César de Souza – UFG 
Membro da Banca 

 

 

______________________________________________ 

Profº Dra. Elisângela da Silva Santos – UFG 
Membro da Banca 

Suplente  
 

 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Há homens que lutam um dia e são bons, há 

outros que lutam um ano e são melhores, há os 

que lutam muitos anos e são muito bons. Mas 

há os que lutam toda a vida e estes são 

imprescindíveis.” 
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RESUMO 

 

O presente trabalho “A Infância permeada pelo consumismo e os desafios ao trabalho 
docente”, desenvolvido no programa de Pós-Graduação em Educação UFG – Jataí na linha de 
pesquisa Políticas Educacionais, Gestão e Formação de Professores, sob a orientação da Profª 
Drª Laís Leni Oliveira Lima, busca desvelar as contradições que circundam a educação, o 
professor a infância e a criança contemporânea. Para a referida análise, parte-se da 
investigação da totalidade histórica, política, econômica e social que circundam a Educação 
Infantil (EI) brasileira e os sujeitos históricos que nela estão inseridos, a fim de compreender 
como o capital adentrou as paredes da escola, fetichizou a infância, precarizou a formação 
docente e descaracterizou o papel da escola como espaço de aquisição de conhecimentos. 
Tornou-se necessário compreender a dinâmica da sociedade atual, as concepções de trabalho 
marxiano, o processo de alienação e consumismo. Neste sentido, as expectativas que 
permeiam a pesquisa aproximam-se da compreensão da sociedade do capital e como esta 
incorporou a infância, as crianças e a educação. Para tanto, fez-se necessário analisar a relação 
existente entre a construção social da infância iniciada no século XVII e a prática do 
consumismo infantil no século XXI, buscando compreender o ser criança e o trabalho 
direcionado a esta etapa do desenvolvimento humano na atualidade.  Abranger os caminhos 
que foram construídos pela lógica do capital para transformar crianças em consumidores 
exigentes, é essencial para entender a dinâmica que se efetiva nas escolas de EI brasileiras na 
contemporaneidade, pois a prática do consumo exacerbado, em seus diferentes 
desdobramentos, alterou as concepções de humanidade e consequentemente de infância e 
educação, à medida que promoveu um intenso processo de alienação desde os primeiros anos 
de vida. Objetiva-se investigar a relação entre a educação e o consumo das crianças 
pertencentes às classes hegemônicas e frequentadoras de instituições de ensino privado na 
cidade de Rio Verde-GO, a fim de pensar como estas classes influenciam o modo de ser e 
estar das classes subalternas. A abordagem metodológica se efetiva pelo viés do materialismo 
histórico-dialético e da teoria histórico-crítica, para compreender a dinâmica da EI partimos 
de uma análise que uniu qualitativo e quantitativo no processo de análise das entrevistas 
semiestruturadas e dos questionários. O processo de “naturalização” do consumo, iniciado 
com o advento da sociedade burguesa liberal e atualmente promovido pela sociedade 
neoliberal, fez com que esta prática adentrasse os muros da escola, tornando-se um desafio ao 
trabalho docente dos professores da EI e para a efetivação do processo de ensino e 
aprendizagem, o que demanda um trabalho docente que transcenda as limitações alienantes 
promovidas pela sociedade do Capital.  O trabalho parte das contribuições teóricas de Àries 
(1981), Marx (1996; 2007; 2009 e 2013), Mézáros (2006; 2008; 2011), Vygotsky (2007; 
2009; 2014a; 2014b), Gramsci (1979) e Saviani (2000; 2007;2012; 2013), Arce (2001; 2004; 
2005; 2007) com vistas a compreender o processo de formação humana e a superação das 
contradições da sociedade do capital. 
 
Palavras-chave: Educação; Consumismo infantil; Alienação; Trabalho docente. 

 

 

 

 

 



12 

 

ABSTRACT 

 

This work 'The childhood permeated by consumerism and challenges to teaching ", developed 
in the Graduate Program in Education UFG – Jataí, in the search line Educational Policy, 
Management and Teacher Training, under the guidance of Professor Dr. Lais Leni Oliveira 
Lima, seeks to unveil the contradictions that surround education, teacher childhood and the 
contemporary child. For this analysis, we start the investigation of the historical, political, 
economic and social entirety that surround the Early Childhood Education (ECE) and the 
Brazilian historical subjects who are inserted in it, in order to understand how capital entered 
the walls of the school, fetishized childhood, became poor teacher training and misread the 
role of school as a place for acquiring knowledge. It became necessary to understand the 
dynamics of contemporary society, the Marxist conceptions of work, the process of alienation 
and consumerism. In this sense, the expectations that permeate the research approach to 
understanding the capital of the company and how it incorporated childhood, children and 
education. Therefore, it was necessary to examine the relationship between the social 
construction of childhood began in the seventeenth century and the practice of child 
consumerism in the XXI century, trying to understand the child and the work be directed at 
this stage of human development today. Encompass paths that were built by the logic of 
capital to transform children into demanding consumers, it is essential to understand the 
dynamics that are effective in Brazilian ECE schools in contemporary times, because the 
practice of exacerbated consumption in its various developments, changed the views of 
humanity and consequently childhood and education, as promoted an intense process of 
alienation from the first years of life. The objective is to investigate the relationship between 
education and consumption of children belonging to the hegemonic classes and frequenters of 
private educational institutions in the city of  Rio Verde, in order to think how these classes 
influence the way of being and of the lower classes. The methodological approach is realized 
by the bias of historical and dialectical materialism and historical-critical theory, to 
understand the dynamics of ECE start from an analysis that united qualitative and quantitative 
analysis in the process of semi structured interviews and questionnaires. The process of 
"naturalization" of consumption, which began with the advent of liberal bourgeois society and 
currently promoted by neoliberal society, made this practice enter therein the school walls, 
making it a challenge to teaching of the EI teachers and the effectiveness of teaching and 
learning, which requires a teaching work that transcends the limitations alienating promoted 
by the Capital society. The work of the theoretical contributions of Ariès (1981), Marx (1996; 
2007; 2009 and 2013), Mézáros (2006; 2008; 2011), Vygotsky (2007; 2009; 2014th; 2014b), 
Gramsci (1979) and Saviani ( 2000; 2007; 2012; 2013), Arce (2001; 2004; 2005; 2007) with a 
view to understanding the process of human development and the overcoming of capital the 
company's contradictions. 
 
Keywords: Education; Child Consumerism; Alienation; Teaching work. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho de pesquisa intitulado “A infância permeada pelo consumismo e os 

desafios ao trabalho docente” objetivou analisar e compreender o processo de transformação 

de crianças em consumidores ativos no momento de apogeu das forças produtivas do capital – 

século XXI e como o trabalho docente realizado nas escolas brasileiras de Educação Infantil 

(EI) acaba por estar duplamente condicionado a estas questões – a exacerbação do consumo 

infantil e os desígnios do capital. O processo de consolidação do capitalismo na sociedade 

brasileira nos séculos XIX e XX propiciou uma ressignificação das relações humanas e 

educacionais, consolidou uma ideia de infância fetichizada e que foi progressivamente sendo 

incorporada pelo mercado. O que torna essencial compreender o processo de constituição 

histórica da ideia de infância, as transformações do espaço educacional, os aspectos políticos, 

legais, econômicos, sociais que orbitam em torno da criança e da escola contemporânea e por 

fim o processo de fetichização da infância enquanto condicionante para uma educação 

empobrecida. 

Faz-se necessário analisar o processo de ascensão da concepção de vida burguesa, 

iniciada na Europa e transposta para a realidade brasileira, considerando que a burguesia é, 

desde o século XVIII, uma classe dominante e detentora do poder político e econômico, tendo 

em vista a passagem pelas revoluções denominadas Burguesas. 

Como exposto por Arce (2002) após os processos revolucionários, liderados pela 

burguesia, esta parcela social passa por intenso movimento de barrar a continuidade de 

movimentos radicais e transformadores, a fim de sua perpetuação no poder, iniciando uma 

nova etapa da vida social, que é denominada pela autora de contrarrevolução, ou seja, iniciou 

um processo de constituição social que visava, por meio de sua ideologia, adaptar os 

indivíduos ao modo de produção capitalista, neste movimento adaptativo a burguesia passou a 

constituir conceitos e concepções idealizados como a de família, a de mulher e a de infância.  

É pelo desejo e ganância burguês de perpetuação de seu poder, que iniciamos uma 

progressiva fetichização da infância e um relegar das vivências femininas à condição de 

subalternidade e não pensamento. Estes condicionantes, meticulosamente elaborados, foram 

sendo perpetuados e adentram a vida contemporânea da educação, escola, família, criança e 

trabalho. Desdobrando-se em uma condição de vida mediada pelos objetivos do capital. 

Em meio a esta atuação de desserviço por parte da burguesia no que diz respeito à 

formação humana e social, é crucial fazer referência à história da educação no Brasil, pois 

pensar a infância permeada pelo consumismo e os desafios ao trabalho docente, nos remete, 
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de imediato, ao processo de constituição das bases educacionais do país. A análise da 

educação e da infância, como trajetória, história e construção no Brasil, apesar de possuir um 

imenso leque de referências e de literaturas, as quais podem e embasaram esta pesquisa, são 

elementos complexos no que concerne a interpretação, pois a educação e a infância são 

conceitos imbricados na própria história de desenvolvimento do país com seus caminhos e 

descaminhos. Ambos os conceitos se misturam com uma história na qual a educação foi e é 

compreendida como a troca de favores e acordos entre os grupos dominantes, como 

assegurado por Saviani (2007).  Paralelamente, temos neste país repleto de pactos, que 

embasam a educação aqui realizada, uma infância construída socialmente e que tal qual a 

educação acaba sendo condicionada aos interesses de um capital nacional e internacional.   

Esses interesses e aproximações da educação e da formação da pessoa humana aos 

desígnios do capital nos incomodaram e causaram estranhamento, tendo em vista que adentra 

o processo de humanização do sujeito ou como preferimos, (des) humanização, resultando na 

motivação para a elaboração da pesquisa de mestrado, que foi desenvolvida no Programa de 

Pós-Graduação em Educação UFG - Jataí. Esta estranheza com a desumanização propiciada 

pelo consumismo nos motivou a pensá-lo no interior da vida das crianças e na escola, que é 

um dos espaços mais frequentados pelas crianças em todo o país. Para tanto, abarcamos a 

análise das Políticas Públicas destinadas à EI, a interferência destas nas relações de trabalho 

dos docentes de Rio Verde-GO1, a influência dos recursos midiáticos no cotidiano infantil e a 

intervenção do modelo de vida e ensino burguês na classe trabalhadora.  

Para analisar o consumismo atual e suas interfaces no cotidiano infantil, faz-se 

necessário analisar a constituição da educação direcionada às crianças brasileiras, que está 

associada a dois momentos da história do país, e ambos mesclam-se. Primeiramente vinculada 

ao processo de consolidação de uma ideia de infância, é válido salientar que esta construção 

histórica e social não se inicia no Brasil, mas sim nos países da Europa, no século XVII, e é 

trazido para a realidade nacional, conforme as possibilidades desta construção em terras 

                                                
1 A cidade de Rio Verde – GO foi escolhida como sede da pesquisa tendo em vista a relevância e crescimento da 
cidade nos últimos anos. A cidade, segundo o último estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE (2014), está entre as cidades de até 500 mil habitantes que mais registrou crescimento 
populacional e econômico. Registrando um crescimento populacional de 2,63% no período da análise do IBGE. 
Estando entre as cidades mais desenvolvidas economicamente do estado, em virtude de sua atuação 
agroindustrial. Fatos estes, como aumento populacional, crescimento econômico e ampliação nos serviços 
realizados, configuram uma realidade instigante para a pesquisa, pois com a expansão do município, a demanda 
por escolas e por educação deve (deveria) seguir o crescimento da cidade. Além do fato de que este mesmo 
crescimento econômico resulta em uma ampliação das possibilidades de consumo infantil, e a junção destas 
informações e condições, possibilitam e carecem de uma análise desta realidade.  
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brasileiras. Como observamos em Nunes (2005) a partir da necessidade e possibilidades de 

proteção da infância, demandou a consolidação de uma forma de educação para este momento 

da vida. O segundo momento mencionado está simultaneamente atrelado ao processo de 

intensificação da industrialização do país no findar do século XIX e início do século XX, em 

que há uma intensificação da incorporação das mães no processo produtivo brasileiro, como 

assegura Farias (2005). Com a extensão da jornada de trabalho e a necessidade de ter locais 

adequados para deixar as crianças no período em que os pais, em especial as mães, estavam 

inseridos no processo produtivo em expansão, ampliou-se a demanda por espaços seguros que 

recebessem as crianças desses trabalhadores, surgindo as primeiras instituições voltadas ao 

atendimento infantil. Em meio a estas duas condições históricas, o país se viu diante da 

demanda de constituir locais para que as crianças permanecessem de forma segura e 

protegida, enquanto suas mães vendiam sua força de trabalho. Desta forma as primeiras 

instituições que aqui se constituíram para receber as crianças, alternavam entre a iniciativa 

privada e a pública, porém ambas com caráter assistencialista. 

Com desenvolvimento do país, as instituições de atendimento sofreram alterações 

significativas no que se refere à sua estrutura, função, atribuições e características, porém 

trava-se um embate no que concerne ao efetivo papel da escola, se esta deve educar, ensinar, 

cuidar ou abrigar, sendo que estes embates de concepções acabam por dificultar uma 

formação para a criança que a desenvolva em sua totalidade e propicie o desenvolvimento do 

que Vygotsky (2009) denominou de funções psicológicas superiores. A EI enfrentou e 

enfrenta problemas relacionados à sua estruturação, delimitações e profissionalização. A 

ausência de identidade desta fase da educação básica, precariza a formação humana que nela 

se realiza e abre caminhos para a inserção das determinações do capitalismo, como o 

consumismo. 

Diante destas dificuldades enfrentadas pela EI e seus sujeitos, a pesquisa tem por 

objetivo de análise, compreender o processo de interferência do consumismo infantil no 

cotidiano escolar e como esta inserção do consumo no espaço da escola se constitui como um 

desafio ao trabalho docente e consequentemente ao ensino e a aprendizagem das crianças que 

integram o espaço escolar, partindo da realidade de Rio Verde-GO.   

A pesquisa tem por objetivo fundamental compreender a criança e sua relação 

com os meios de comunicação, e principalmente como esses meios influenciam as atitudes 

das crianças no interior da escola, e como isto se coloca como um desafio para o trabalho 

docente e para a humanização desta criança.  
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O trabalho de investigação teve tais desdobramentos, pois objetivou entender as 

relações no interior da escola, mais especificamente focado nas classes hegemônicas do 

Sudoeste de Goiás, analisando o consumo e a infância no interior da sociedade capitalista. 

Compreendendo a escola como um dos espaços mais acessíveis e frequentados pelos agentes 

infantis do consumo, sendo neste, o local de maior efetivação do aparecer para o outro, logo 

este é o ambiente e o momento de tornar público o consumo privado, pois não basta o 

comprar. 

Participaram do processo de investigação vinte profissionais da educação básica 

atuantes na EI, sendo: professoras, auxiliares pedagógicas e gestoras das instituições 

analisadas. A totalidade dos participantes é do sexo feminino, em virtude da não existência de 

professores homens nas instituições. Compreender a atuação destas profissionais em meio à 

lógica do capital, como fizemos ao longo do trabalho, necessita que tracemos um panorama 

do perfil destas professoras, para então compreender suas práticas de trabalho e 

fundamentações teóricas. 

As profissionais que auxiliaram na investigação são mulheres relativamente 

jovens, sendo que 55% das participantes enquadram-se na faixa etária de vinte a trinta anos e 

as demais, 45% enquadram-se na faixa etária de trinta a quarenta e cinco anos. Mas apesar da 

idade, atuam há um tempo significativo na área da educação, sendo que 30% estão lecionando 

há mais de dez anos, 25% trabalham na área entre sete e dez anos, 10% atuam na educação 

entre quatro e seis anos, 20% estão na profissão entre um e três anos e 10% trabalham na área 

há menos de um ano. O que demonstra que estas profissionais iniciaram suas carreiras ainda 

com pouca idade, porém adentram a formação inicial no momento de apogeu do ideário 

construtivista, logo são formadas e trabalham embasadas nesta corrente pedagógica. 

No que se refere a vivência familiar dessas profissionais, 75% das docentes são 

casadas e 25% delas solteiras, 80% possuem filhos e 20% ainda não são mães. O fato de 

majoritariamente as profissionais serem mulheres, casadas e mães nos direciona a analisar 

como a profissão professor de educação infantil, ainda hoje, está vinculada a questões de 

gênero. As profissionais acabam relacionando sua atuação como professoras à maternidade e 

transpõem para seu cotidiano de trabalho vivências com seus filhos. Como foi possível 

observar nas entrevistas, quando questionadas quanto a infância, aprendizagem e consumismo 

infantil, a totalidade das docentes mães, trouxeram para a conversa sua atuação enquanto 

mães em um primeiro momento, apenas após instigadas pela pesquisadora, relacionaram os 

referidos questionamentos aos seus alunos. Em virtude da valorização da afetividade e das 

emoções, trazidas pela corrente construtivista, sobrepõe-se à profissionalização docente os 
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sentimentos, ocorrendo uma vivência no interior da escola que mistura-se entre o ser mãe e o 

ser professora.  

Com relação às questões econômicas as quais estão submetidas, comparamos os 

salários das docentes conforme o salário mínimo, que atualmente é setecentos e oitenta e oito 

reais, assim sendo, 10% das profissionais recebem como pagamento até um salário mínimo, 

55% das docentes recebem salários que variam entre um e dois salários mínimos, 30% das 

docentes recebem entre dois e quatro salários e 20% recebem entre quatro e oito salários. É 

válido analisar que há uma grande disparidade entre os salários recebidos pelas profissionais, 

sendo que encontramos a disparidade até mesmo no interior de uma mesma instituição, o que 

acaba sendo uma forma de fragmentação da classe trabalhadora. A maioria delas encontra-se 

em uma desvalorização expressiva quando se trata de salários. As docentes que recebem 

quantias mais significativas trabalham em dois turnos, sendo ambas as condições precárias de 

trabalho – ou trabalha-se de mais, ou recebe-se de menos. A profissionalização e qualidade do 

trabalho docente estão intimamente vinculadas às condições de formação, estrutura e salarial, 

o baixo reconhecimento da profissão contribui significativamente para a perpertuação da 

sociedade de classes fragmentada e com um ensino precarizado. 

O olhar destas docentes acerca de sua profissão é positivo, apesar das contradições 

às quais estão submetidas, sendo que 100% das professoras alegam estar satisfeitas com sua 

profissão e pretendem estar atuando como professoras nos próximos dez anos. 

O trabalho investigativo com as profissionais foi estabelecido em três etapas, estas 

ocorreram individualmente com cada docente. O primeiro momento limitou-se ao convite e 

apresentação da pesquisa, do tema, a participação e as contribuições a serem realizadas. Na 

segunda etapa ocorreu a assinatura dos Termos de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) e 

preenchimento dos questionários. A terceira etapa foi o momento de maior interação entre a 

pesquisadora e a rotina das docentes, pois ocorreram as entrevistas, sendo que estas foram 

gravadas em formato de áudio e posteriormente transcritas. Ao longo deste momento foram 

retiradas fotografias dos materiais escolares das crianças, tendo-se o cuidado para que as fotos 

fossem tiradas nos momentos em que as crianças não se encontravam nas salas, mas sim 

realizavam outras atividades no espaço do colégio. 

Todas as etapas da pesquisa se efetivaram no interior das escolas participantes e 

no decorrer foi possível perceber a dinâmica das instituições, a relação professor-aluno e 

instituição-professor.  
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A referida pesquisa se realiza pela abordagem crítico-dialética, parte da 

concreticidade2 no intuito de realizar a ruptura com e da condição objetiva que se apresenta 

para os seres sociais históricos, sendo estes capazes de transformar a sua própria realidade e 

história. 

Conforme afirma Gamboa (1997), nas pesquisas dialéticas os homens são 

tomados como seres sociais históricos, produtores de realidade e de cultura, ainda que 

determinados pelas condições, contextos econômicos e político, a educação é compreendida 

como uma importante prática nas formações e transformações sociais, mas também, é 

resultado das condições materiais as quais o sujeito está imerso. A educação compõe a 

superestrutura, juntamente com outros aspectos sociais, no processo de constituição do 

pensamento. 

A abordagem dialética se apresenta como um caminho de transformação da 

realidade social, para tanto se embasa na história e nos caminhos históricos passados pela 

humanidade, a fim de compreender a totalidade social que rodeia os indivíduos.  

Compreendemos o homem como um ser transformador e produtor de história, mas conforme 

as condições históricas vividas. Como apresentado por Marx (2008), os homens são 

produtores de história, mas não da maneira como desejam, e sim influenciados pelas 

condições históricas as quais vivenciam. 

A investigação fez uso de análises qualitativas e quantitativas, sendo que o 

quantitativo se apresenta por meio de levantamentos de dados, que foram coletados dos 

questionários, entrevistas e observações. Posteriormente, esses dados foram tratados de 

maneira qualitativa, buscando a articulação da subjetividade e particularidade do momento 

histórico em que os sujeitos estão inseridos.  

A pesquisa empírica realizou-se in loco, sendo o ambiente escolar com sua 

dinâmica própria, porém, imbricado pela realidade, o local onde a investigação se realizou, o 

estudo teórico e bibliográfico foram suportes fundamentais para a investigação prática e 

análise crítica dos dados e informações coletadas. Para que o trabalho de investigação do 

cotidiano escolar se efetivasse partimos de um contato direto com os professores e gestores 

das instituições, sendo assim, o olhar destes acerca das crianças, da infância e do consumo 
                                                
2 O conceito de concreticidade ao qual nos referimos parte das contribuições de Kosik (2010), na qual o autor 
afirma que atualmente a sociedade vivencia uma pseudoconcreticidade, pois os homens estão cada vez mais 
individualistas, utilitarista e imediatista, o que resulta em apreensões limitadas da realidade e uma compreensão 
parcial e fragmentada da realidade. Nesta perspectiva, os homens apenas compreendem uma parcela do 
fenômeno, logo se apartam da essência que o constituiu, “captar o fenômeno de determinada coisa significa 
indagar e descrever como a coisa em si se manifesta naquele fenômeno, e como ao mesmo tempo nele se 
esconde. Compreender o fenômeno é atingir a essência.” (KOSIK, 2010, p.16). A realidade precisa ser desvelada 
para além da pseudoconcreticidade. 
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orientaram as nossas análises. Para tanto, nos valemos da proposição de questionários e de 

entrevistas semiestruturadas com os membros participantes da pesquisa. 

Participaram do processo de investigação científica quatro instituições de EI da 

cidade de Rio Verde-GO, sendo três escolas da rede privada e uma escola da rede municipal. 

A definição das escolas participantes esteve vinculada, essencialmente, à relevância das 

instituições para a cidade e a localização geográfica. 

O momento de escolha das instituições foi complexo, tendo em vista que 

inicialmente a pesquisa abordaria apenas escolas privadas, e as mesmas demonstraram muita 

resistência quanto à realização da pesquisa, fato este que atrasou o início do trabalho de 

campo. Inicialmente foram selecionadas pela pesquisadora as cinco escolas de maior renome 

na cidade e que trabalham com a EI, porém obtivemos autorização por parte dos gestores, 

para a realização do trabalho em três dessas escolas.   A escolha por escolas da rede privada se 

deu pelo fato de que o modo de vida dos seres históricos está intimamente ligado à classe 

social à qual eles pertencem, como apresentado por Gramsci (1979). Outro aspecto a ser 

salientado, é que no interior desta classe há uma intensidade e exacerbação do consumo. Fato 

que merece ser investigado, tendo em vista que as classes hegemônicas brasileiras acabam por 

influenciar os modos de organização social das classes subalternas, seja na 

contemporaneidade ou nos demais momentos da história capitalista brasileira.  

Ao longo da pesquisa sentimos a dificuldade de não ter adentrado instituições 

públicas, tendo em vista que buscávamos compreender os desdobramentos do consumismo 

infantil instigado pelas classes dominantes, como este repercute nas classes subalternas e 

como o modelo de educação disseminado, em teoria pela burguesia, também influencia os 

modos de trabalho docente no espaço público. Para tanto selecionamos as escolas de EI da 

rede municipal localizadas na região central da cidade e nas proximidades das escolas 

privadas participantes, enumeramos as instituições e realizamos um sorteio, a fim de saber 

qual delas seria convidada a participar. Após a escolha aleatória da instituição pública 

participante, entramos em contato com a mesma e diferente das instituições privadas, tivemos 

uma ótima aceitação por parte da equipe gestora. Iniciamos então as três etapas metodológicas 

com as docentes.  

As quatro escolas que participaram da pesquisa, tiveram ao longo do texto seus 

nomes ocultados, já que a pesquisa não objetiva culpabilizar as instituições, mas sim analisá-

las no interior das contradições sociais, sendo assim o anonimato das instituições e de seus 
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atores sociais foram cuidadosamente preservados3. Quando as falas das profissionais foram 

utilizadas ao longo do texto, elas receberam nomes fictícios, totalmente diferentes e 

desvinculados de seus nomes de fato, com vistas a cumprir o anonimato. 

Este trabalho, não pretende comparar o ensino realizado em escolas públicas e 

privadas, mas sim compreender qual a influência que as demandas e posições das classes 

hegemônicas possuem no cotidiano das classes subalternas. A comparação no que tange o 

ensino, estrutura e condições de aprendizagem, destes dois espaços é, por princípio, inviável, 

pois como afirma Saviani (2012) a educação das crianças pertencentes às elites é por essência 

diferente da educação direcionada para as crianças das camadas populares ou classes 

subalternas.  

Para a referida análise, ocorreu uma intensa imersão no cotidiano escolar, com 

vistas à observação e à compreensão da rotina da EI, já que neste espaço ocorre a maior parte 

do processo de socialização e formação das crianças (0 a 6 anos). O foco central da 

investigação se estabeleceu na análise de como os alunos acabam por se expor e apresentar 

seus desejos e vontades de compra, além de pensar como esta exposição pode vir a ser um 

desafio ao trabalho docente e ao desenvolvimento da criança. Quando se pensa o consumo 

enquanto um desafio ao trabalho docente, necessariamente adentramos as questões da 

formação dos professores, que dedicam seu trabalho à EI, pois valorizamos a formação inicial 

e teórica dos profissionais da educação. 

Pensar a pesquisa educacional, pela perspectiva materialista histórico-dialética, 

remete o debate à dicotomia entre teoria e prática, tendo em vista que a referida dicotomia 

permeou o pensamento por um longo período e ainda permeia em algumas abordagens 

metodológicas. Como é exposto por Frigotto (1997), no materialismo histórico-dialético, esta 

dicotomia deve ser superada, esta deve ser compreendida e utilizada enquanto práxis, sendo 

que o conhecimento se efetiva na e pela práxis: teoria e ação, enquanto complementares, a 

análise e a reflexão teórica, nesta perspectiva, são vistas como uma ação para a transformação, 

e não simples constatação.  

                                                
3 A decisão de manter o anonimato dos participantes, conforme estabeleci no projeto enviado e aprovado pelo 
Comitê de Ética da UFG – Goiânia. O anonimato foi garantido aos sujeitos da pesquisa no momento de 
apresentação da mesma e assinatura do TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido), TCLE consta nos 
apêndices. O parecer favorável para a realização da pesquisa possui  CAAE: 32961514.1.0000.5083, Número do 
Parecer: 904.295, aprovado em 30/11/2014 com o título AS INFÂNCIAS PERMEADAS PELO 
CONSUMISMO E OS DESAFIOS AO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM (título inicial do 
projeto) . 
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No momento em que teoria e prática rompem com a dicotomia existente há 

tempos, torna-se viável perspectivar uma pesquisa educacional efetivamente transformadora, 

pensando então uma ação e reflexão para a transformação.   

Pretendeu-se observar o consumo infantil, e suas relações com o espaço da escola, 

entendendo como e em que ponto essa relação se tornou tão natural, surgindo outro “modo de 

vida” para a infância contemporânea. As crianças, em especial as que aqui nos aproximamos, 

aquelas advindas das classes hegemônicas do sudoeste de Goiás, têm suas vidas cercadas pelo 

consumo, desde a influência social, as atitudes de seus pais, até os momentos de lazer, sendo 

“bombardeadas” pela mídia de todas as formas e a todo o momento. 

A esperança é a de que este estudo traga à luz para a sociedade dos malefícios da 

sociedade consumista que violenta e mercantiliza as vivências humanas, propicia segregações 

sociais e dificulta a constituição de humanidade. Pensando a aprendizagem das crianças, com 

relação ao consumo, por outro viés que não o da ordem pré-estabelecida, se almeja alçar uma 

outra educação e um outro modo de vida, que se coloque na condição de superação da 

alienação propiciada pela sociedade consumista. 

A pesquisa buscou abranger os três pressupostos básicos para a cientificidade 

trazidos à luz por Severino (2007). Levando em conta esta concepção, entende-se a 

cientificidade na procura pelo “conhecimento” mediante a pesquisa e a interação social, 

porém isso deve ser buscado no interior de um local institucional, tendo este como ponto de 

partida e como linha norteadora para o evento de emancipação social, política e especialmente 

educacional. Chegamos ao ponto em que devemos pensar a instauração da cientificidade 

presente nesta pesquisa, considerando-se que ela se enquadra nas três conjeturas apontadas 

por Severino (2007), logo, possui relevância social do conhecimento, já que a mesma busca a 

emancipação dos indivíduos imersos nas práticas alienantes de consumo introduzidas na 

escola, em segundo, pois, possui um processo de construção do conhecimento no interior da 

atividade de pesquisa, este é construído pelo pesquisador e pelos pesquisados e, em terceiro, 

pelo fato de a pesquisa e a investigação estarem inseridas em uma instituição de pesquisa 

voltada para a produção do conhecimento, sendo que este não deve findar e definhar entre os 

muros da Universidade, mas deve ir para além deste, objetivando emancipar diferentes 

sujeitos e em diferentes momentos históricos. 

Triviños (1987) argumenta que a busca pela “verdade” em uma perspectiva do 

materialismo histórico-dialético só se efetiva por meio da prática social, para tanto visita as 

demais categorias presentes na realidade. É por meio da prática que podemos compreender se 
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um conhecimento é ou não verdadeiro. O homem é capaz de conhecer o mundo, mas isto só 

se torna viável se levado em conta a historicidade. 

Tendo consciência da importância da realidade, para uma perspectiva materialista 

histórico-dialética, devemos compreender os caminhos que serão seguidos na pesquisa. E em 

concordância com a reflexão de Frigotto (1997), é fundamental romper com a ideologia e o 

modo de pensar dominante e cristalizado, se buscamos construir um método investigativo 

dialético.  

Paralelamente com a perspectiva materialista histórico-dialética, a pesquisa se 

baseia e parte da análise histórico-crítica, considerando-se a proximidade que os conceitos, 

métodos e teorias possuem. É essencial destacar que a pedagogia histórico-crítica não é uma 

teoria pronta e acabada, esta se faz e é construída em acordo aos condicionantes sociais, mas 

perspectivando uma pedagogia socialista.  

No intuito de romper com a lógica dominante é que devemos pensar acerca do 

papel e atividade docente, os professores estão também imersos nesta lógica alienante, mas 

estes podem vir a romper com esta estrutura degradante de consumo, para então conseguir 

construir com seus alunos uma outra possibilidade de mundo e de sociedade. Esta não é uma 

atividade simples, ao contrário, trata-se de uma ação demasiadamente árdua para os docentes 

da EI, no entanto, é uma expectativa possível e necessária.  

Pensando como os aspectos ideológicos, históricos, sociais e econômicos 

interferem no desenvolver do trabalho docente, na aprendizagem dos alunos e nas relações 

humanas existentes na escola, é que a pesquisa se desenvolve, pois esta realidade complexa 

acaba por alterar a dinâmica do processo de ensino, tornando este não mais um aprender, mas 

sim, uma extensão das relações de troca. Tratando-se de uma pesquisa materialista histórico-

dialética, não cabe ao pesquisador uma mera constatação das contradições presentes no real e 

análise delas, compete a este refletir sobre possíveis caminhos para a superação e transposição 

das adversidades existentes na realidade objetiva. Pretendemos pensar o papel do professor na 

ruptura da lógica capitalista e como estes podem suscitar uma educação emancipadora e que 

vá além das condições alienantes nas quais vivemos. O trabalho docente é fundamental para 

uma educação que transcenda o capital, para tanto esta atividade deve ser consciente, livre, 

emancipada e pautada em teorias. 

Para analisar a definição de trabalho docente que orienta nossas reflexões, 

valemo-nos das contribuições de Saviani (2013) que afirma que o trabalho docente se efetiva 

de maneira dialética, sendo que o produto do trabalho – produto não material – não se separa 

do produtor, havendo clara relação de dependência entre o educador, que é aquele que produz 
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e o educando, que concomitantemente é consumidor e produto do trabalho docente, a aula, 

então passa a ser produzida e consumida simultaneamente. O autor ao expor e definir o que é 

o trabalho docente, demonstra como se efetiva o processo produtivo da educação. Havendo 

uma contínua produção de ideias, de conceitos e de valores, sendo ele capaz de tornar o 

homem sujeito consciente por meio de sua atividade de trabalho. 

Ao longo destes dois anos de desenvolvimento teórico e intelectual, partimos de 

uma análise da criança e da infância, que em muito se afasta da visão romantizada e 

fetichizada que é veiculada pelo senso comum. Não concebemos a criança de maneira 

idealizada, repleta de pureza, alegria e bondade, mas sim a compreendemos como um ser 

histórico, no qual seu comportamento está atrelado ao contexto histórico, social, econômico e 

de classe. Concebemos a infância como uma categoria de análise histórica, para tanto, 

partimos da necessidade de compreensão da totalidade que circunda a criança (as crianças). 

Nesta tentativa de analisar a historicidade e a totalidade que permeiam a criança 

brasileira no século XXI para então compreender a sua vivência no espaço escolar, sua 

aprendizagem, e em especial como se efetiva o trabalho docente, para com estas, optamos por 

dividir a pesquisa em três momentos de análise e de reflexão, sendo que se integram a fim de 

compor este universo em questão. 

No capítulo I, realizamos uma análise da construção social da infância ao longo da 

história da humanidade, perpassando as visões acerca da criança do período clássico ao 

período contemporâneo. Sendo que atribuímos maior ênfase ao contexto do início do período 

moderno, pois é neste momento da história humana, apogeu do período moderno, que temos 

uma mudança mais significativa no que se trata do papel social da infância e esta ainda 

influencia, e está presente, na visão Ocidental referente à infância. A partir de uma revisão de 

literatura acerca da temática infância e criança, com o vislumbre de diferenciar estes conceitos 

e compreender como esta construção social da infância se consolidou no mundo europeu do 

século XVII e foi inserida no Brasil no século XVIII. Após esta contextualização, adentramos 

o campo da construção social da criança consumidora no Brasil, a fim de analisar o processo 

de mercantilização do universo infantil que se efetivou em meio a um intenso processo de 

industrialização do país e que se realiza até o presente momento. Neste misto de fetichização 

da infância e da construção de uma criança consumidora, foi possível perceber uma 

contradição que permeia os diferentes universos infantis, no período contemporâneo, sendo 

agora a criança em teoria protegida, mas na prática cotidiana colocada em constante contato 

com o universo do capital. 
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No capítulo II, partimos do processo de compreensão do ser criança e do aprender 

em meio à lógica do capital e do consumo em nossos dias. Objetivando compreender como o 

consumo passou a ser incorporado no cotidiano infantil enquanto hábito. Estes costumes do 

consumo são expostos como uma forma e “ferramenta” de aprendizagem, sendo que esta se 

efetiva pelos processos de socialização vivenciados pelas crianças, esteja ela em contato com 

os amigos, com a televisão ou com os adultos. Com vistas a compreender como a escola 

participou ou participa desta lógica e institucionalização do consumo infantil, analisamos o 

processo de fetichização da escola, do ensino e da educação, que se constitui para uma criança 

também fetichizada, e como se consolidam as bases da EI no Brasil de forma histórica.  

No capítulo III, temos como ponto de partida a ideia de centralidade da escola no 

processo de socialização, não que as demais esferas de vivência social não possibilitem a 

socialização do indivíduo, mas em um contexto como o atual, em que há a institucionalização 

completa da escola e a quantidade de horas diárias que as crianças passam nesse espaço ocupa 

parte de seus dias, a escola ganha maior destaque no processo socializador, uma vez que a 

escola é o local do aprender, do ser, do aparecer, para si e para o outro. Neste momento da 

pesquisa, analisamos, de forma mais enfática o papel do trabalho docente no processo de 

consolidação de seres sociais que transcendam o consumismo como forma de mediação 

social. Para tanto, retratamos o processo de formação docente vivenciado pelos professores da 

cidade de Rio Verde–GO, a interação das escolas com a teoria construtivista e com o 

emblemático e polêmico lema “aprender a aprender”. Para a análise deste lema, partimos das 

colaborações de Duarte (2011), que expõe que a estrutura da educação brasileira, mais 

especificamente direcionada para a EI e Ensino Fundamental, alicerça-se no lema 

construtivista “aprender a aprender”. No entanto é fundante pensar que esta prática 

pedagógica construtivista é um componente do discurso ideológico presente na política 

neoliberal que, lamentavelmente, tomou conta do país nos últimos anos, mais precisamente 

desde meados da década de 1990.  

Ao difundir o lema “aprender a aprender” a burguesia acaba propagando a ideia 

de que a educação não mais precisa estar alicerçada em conteúdos, e consequentemente a 

educação direcionada às classes subalternas passa a estar centrada no modelo de educação 

proposto e professado pelas classes dominantes. O lema “aprender a aprender” é a 

exteriorização e a representação liberal-burguesa da concepção de homem, educação e 

sociedade. No entanto, apesar de difundir o lema, a proposta pedagógica não adentra de fato o 

cotidiano educacional das classes hegemônicas, pois apesar dos docentes em sua totalidade 

afirmarem ao longo das entrevistas que o eixo orientador de seu trabalho docente é 
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construtivista e pautado no lema “aprender a aprender”, ficou evidente com as entrevistas dos 

docentes e gestores, que o processo de ensino para a burguesia é, por essência, fundamentado 

na transmissão de conhecimentos sistematizados. 

Duarte (2011) demonstra que pelo viés da teoria construtivista, a educação e a 

escola devem preparar e capacitar o aluno para vivenciar as transformações aceleradas da 

sociedade, o que é por essência complexo, pois nesta perspectiva, o conhecimento torna-se 

igualmente dinâmico, provisório e acelerado, tornando a apreensão dos conteúdos inviável 

nesta corrente pedagógica. As coisas, fatos e acontecimentos, tornam-se passageiros, não 

havendo a necessidade de real apropriação das contradições e condições sociais, fatos que 

cerceiam a aprendizagem para além do capital.  

O terceiro momento da pesquisa direciona-nos para algumas conclusões, nos 

remete de forma direta ao cotidiano das escolas de EI, pois é neste contexto que aparecem 

com mais destaque as contribuições dos participantes da pesquisa, por meio de depoimentos, 

fotos e relatos.  

Em nossas considerações finais, destacamos e salientamos a importância da 

aprendizagem e da transmissão de conhecimentos sistematizados ao longo da história da 

humanidade, sendo estes os conhecimentos humanizadores – artísticos, filosóficos e 

científicos – como fundamentais para o processo de formação e de constituição do sujeito 

histórico. Evidente que ao defendermos a escola como espaço de aquisição de conhecimentos 

na EI não estamos fazendo uma defesa da ruptura da ludicidade, das brincadeiras e dos jogos 

no interior da escola, mas sim que por meio destes artifícios lúdicos o professor transmita para 

a criança, os conhecimentos socialmente produzidos, para que este possa se apropriar do 

mundo de forma consciente e emancipada. Ao possibilitar que a criança aprenda, e o faça de 

forma consciente, ela passa a ter a possibilidade de estar livre e constituir suas próprias 

significações de mundo e do espaço em que está inserida e possa almejar a ruptura com a 

alienação. A maior alienação do professor que se efetiva no interior das escolas, sejam elas 

públicas ou privadas, é levar os alunos à reprodução da sociedade, sendo esta apartada da 

reflexão e da consciência de sua ação e sem perspectiva de transformação. 

Este processo de apreensão do mundo de forma consciente pela criança necessita 

de uma intervenção direta dos adultos que a circundam, em especial os docentes.  

A escola não possui a responsabilidade única e exclusiva de transformar a 

realidade, mas certamente é um dos caminhos viáveis para pensarmos uma educação para 

humanização e não meramente para a reprodução. Conforme afirma Saviani (2000) devemos 

compreender a educação como um importante caminho para a transformação e a construção 



28 

 

da sociedade, sendo que esta possui uma função central no processo de apropriação do 

mundo, porém, a educação não pode ser compreendida como único caminho para a 

transformação social, mas pode vir a ser um meio para a transformação dos sujeitos que por 

ela passam, e são esses sujeitos que acabam por transformar a realidade. Assim, podemos 

afirmar que a educação necessita ser ofertada em acordo com os princípios suscitadores de 

humanização e não apenas pautada nos interesses do capital, do mercado e de uma produção 

de mercadorias. 
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1.   INFÂNCIA E EDUCAÇÃO NO CONTEXTO DO CAPITAL 

 

A contemporaneidade vivencia uma mudança paradigmática no que tange a 

concepção e o conceito de infância e de criança, sendo que tais definições e concepções estão 

distantes e são diversas de todas as percepções concebidas ao longo da história da 

humanidade. No presente momento, mais especificamente a partir do final do século XX até o 

momento atual, vivencia-se uma nova forma de perceber a criança em meio às mudanças 

sociais, econômicas e políticas presentes no real, tornando-se evidente que na 

contemporaneidade a criança vem paulatinamente sendo colocada na centralidade da 

sociedade capitalista, tendo em vista os processos de produção e reprodução do capital. No 

entanto, apesar desta intensa centralidade da criança, na sociedade capitalista de hoje, a 

história nos mostra que a situação nem sempre se constituiu desta forma. O que nos remete a 

uma contextualização histórica, tendo em vista sua importância para a compreensão do 

concreto e do vivido, fato que nos leva a refletir acerca da criança e infância no decorrer da 

história humana, para então compreender quais foram os caminhos percorridos para 

chegarmos a uma construção destes conceitos como se apresentam atualmente. 

 

1.1  AS MUDANÇAS PARADIGMÁTICAS NO CONCEITO DE INFÂNCIA E 

CRIANÇA: UMA CONSTRUÇÃO SÓCIO-CULTURAL  

 

Para dar início ao debate da temática proposta, é essencial pensar a diferenciação 

entre infância e criança, partindo das contribuições de Kramer (2003; 2005), Charlot (1983), 

Guido (2001) e Rosemberg (2009), nesta perspectiva, deve-se ter clareza de que infância 

refere-se a uma construção social e histórica, e criança refere-se a uma fase da vida humana, a 

qual todos os indivíduos estão inapelavelmente atrelados. Sendo assim, fica evidente que a 

infância é um conceito socialmente produzido referente aos primeiros anos de vida, logo, por 

se tratar de uma elaboração social, ela apresenta múltiplas variáveis, haja vista a 

complexidade dos processos históricos, econômicos e sociais.  

Salientamos que pelo fato da infância se tratar de uma produção e constituição 

humana, está intimamente relacionada a diversos elementos, como o tempo, o espaço, a 

historicidade, as questões econômicas e políticas presentes na vida social. Cada “infância” 4 

                                                
4 A infância não pode ser vista como uma fase invariável há inúmera idiossincrasias neste conceito, pois há uma 
grande variedade de infâncias em uma sociedade, e cada qual é estabelecida a partir de diferentes elementos 
como classe social, etnia, historicidade entre outros. Logo, devemos de início compreender que, neste trabalho, 
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possui uma particularidade, o que demonstra a heterogeneidade do conceito, e esta não pode, 

de forma alguma, ser descaracterizada ou desconsiderada. 

Em uma análise histórica referente ao conceito de infância, devemos compreender 

e partir da ideia de que não é possível pensar uma concepção de infância totalizante, única e 

homogênea, pois há múltiplas particularidades que permeiam as diferentes crianças e 

infâncias, sendo elas, as diferenças históricas, políticas, regionais, econômicas e sociais. 

Sendo assim, em nossa análise “[...] pretendemos fugir da imposição de um modelo de 

infância para orientar políticas sociais, o qual ignora as diferenças culturais e econômicas 

entre os indivíduos ou as trata sem percebê-las como desigualdades socialmente formuladas” 

(OLIVEIRA, 2005, p. 124 - 125). Isto porque as complexidades culturais são essenciais na 

constituição do sujeito e para perspectivar alternativas e possibilidades de superação das 

contradições.  

A partir desta visão de multiplicidade de infâncias e de crianças, iniciamos uma 

análise da historicidade que envolve tais conceitos. Para compreendê-los, teremos como ponto 

de partida uma perspectiva histórica iniciada na Europa5 e da origem etimológica da infância, 

até adentrarmos ao cenário atual do Brasil. 

A palavra infância tem sua origem no latim – infantia, no sentido de não fala, não 

possibilidade da fala. Nesta perspectiva de que “infância”, enquanto construção histórica e 

social refere-se aos primeiros anos de vida e de interação com a sociedade, como 

compreendemos hoje, devemos analisar com cautela esta significação etimológica. Ao pensar 

que a origem da palavra infância foi associada ao significado de “não fala”, torna-se mais 

tangível entender em quais bases o termo foi cunhado e quais eram as significações para o 

mundo social da vida infantil nos séculos passados. Neste sentido, podemos afirmar que até 

meados do século XVII, a criança era concebida pelo viés de passividade para com o mundo, 

como um ser incapaz de falar, de agir e de transformar a realidade social. O termo infantia, 

traz em seu cerne, de maneira implícita, as problemáticas de uma visão disseminada por 

séculos de um “esquecimento6” com o período da vida infantil em que a criança era 

compreendida como um ser descontextualizado e distante de sua realidade.  

                                                                                                                                                   
não teremos como foco uma análise que idealiza e romantiza o universo infantil, mas sim que vislumbre pensar 
as problemáticas que circundam esta etapa da vida nas diferentes classes e grupos sociais e consequentemente, 
nos diferentes sujeitos históricos.   
5A escolha de análise a partir do contexto europeu se deu em virtude de esta região do mundo, no período 
Clássico e Medieval, ser o epicentro intelectual, econômico e político, como exposto por Burke (2000). 
6 Ao afirmar que até meados do século XVII a criança era relegada ao plano do esquecimento pelos adultos que 
as cercavam, não se trata de culpabilizar os adultos e exaltar as crianças, pois caso o fizesse estaríamos 
desconsiderando todas as adversidades que envolviam os adultos destes séculos. A condição da criança estava 
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De acordo com Pagni (2010, p. 100) 

 

O prefixo in da palavra infância sugere ainda algo da ordem do não exprimível, do 
não tratável discursivamente; mais do que uma ausência, é uma condição dessa 
linguagem e desse discurso, é o germe do pensamento que ainda não se encontra 
pronto nem acabado, que ainda não se pode expressar ou comunicar em termos 
lógicos, linguísticos ou pragmáticos. Assim, em sua origem etimológica, a infância 
consiste no silêncio que precede a emissão das palavras e a enunciação do discurso, 
designando uma condição da linguagem e do pensamento com a qual o ser humano 
se defronta ao longo de sua vida, assumido subsequentemente o sentido que se lhe 
atribui com maior frequência, no presente, de uma idade específica, diferenciada da 
adulta.  

 

Assim, é possível e necessário pensar as problemáticas que permeiam tal 

construção, haja vista que a criança em sua vivência não é um ser incapaz do comunicar-se e 

do pensar, mas sim constitui suas múltiplas relações, como é observável na atualidade, a partir 

destes elementos, que são paulatinamente construídos, apreendidos e transformados.  

É notório e essencial enfatizar que o momento da infância é particular e diferente 

das vivências e construções do mundo adulto, no entanto, é na infância que a criança apreende 

as práticas sociais e culturais do grupo ao qual pertence, se apropria, refuta e interioriza os 

elementos comuns ao grupo. Charlot (1983), afirma que a criança é essencialmente um 

produto da cultura.  

Sendo a criança e a infância resultados das relações culturais de determinado 

povo, não devemos nos apropriar da ideia de que a criança é um ser apático. Ela é um reflexo 

vivo das práticas da sociedade em que vive, por meio da internalização e da transformação do 

pensar e do agir dos adultos e da sociedade. 

No que se refere à interação da criança com o mundo, podemos nos valer das 

contribuições de Oliveira (2005, p. 126): 

 
Ao mesmo tempo em que a criança modifica seu meio, é modificada por ele. Em 
outras palavras, ao constituir seu meio, atribuindo-lhe a cada momento determinado 
significado, a criança é por ele constituída; adota formas culturais de ação que 
transformam sua maneira de expressar-se, pensar, agir e sentir. 
 

Na relação entre o falar e o agir infantil, a criança não pode ser relegada ao plano 

da passividade, e do esquecimento, como foi feito por séculos da história humana, pois ela é 

um sujeito histórico-central, no processo de construção, de reprodução e de transformação das 

estruturas sociais. É importante, antes mesmo de adentrar nas questões específicas da infância, 

                                                                                                                                                   
intimamente vinculada às dificuldades de preservar esta vida, logo exaltá-la seria um sofrimento em demasia 
para os pais e familiares. 
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em seus diferentes períodos, salientar que o conceito “infância” é primeiramente uma 

construção social e que a criança deve ser vista como um sujeito histórico. Esta conceituação, 

de criança como sujeito histórico e ser social, parte essencialmente da perspectiva marxiana7, 

que concebe que as crianças não são agentes passivos da história, mas sim sujeitos produtores 

de história, sendo cotidianamente transformadores da realidade a qual estão inseridos e 

paralelamente se transformam ao integrar o universo em que estão inseridos.   

 

1.1.1 O contexto social e cultural das crianças no Período Clássico, Medieval e Moderno: 

um caminho para entender a contemporaneidade  

 

A análise do papel social da criança perpassa a compreensão dos diferentes 

momentos das histórias vivenciadas pela humanidade, logo, o entender do universo infantil 

brasileiro atual está atrelado às construções dos diferentes sujeitos que auxiliaram a formação 

do pensamento e da produção histórica.  

As definições e apreciações da história produzidas pelos homens referente à 

infância e à criança, neste trabalho, têm como ponto de partida o contexto europeu e sua 

construção social. É essencial destacar que compreensões e olhares produzidos pelos adultos a 

respeito da criança não se iniciaram na Era Moderna, mas há registros da visão social e 

temporal no período Clássico, registros tais que tornam possível traçar um paralelo histórico 

da construção social da infância nas diferentes épocas e contextos. A partir desta construção é 

possível compreender a estrutura e configuração da infância contemporânea em suas múltiplas 

facetas.  

Conforme afirma Oliveira (2005), podemos fragmentar a construção social do 

conceito de infância em três grandes momentos8, eles são essenciais para a compreensão da 

infância no período contemporâneo, sendo eles Período Clássico, Idade Média e Idade 

Moderna.  

                                                
7 Podemos encontrar a definição e diferenciação entre marxismo e marxiano em Manacorda (2007), sendo que o 
autor define que marxiano é a obra que parte das contribuições de Marx e marxista referem-se à tradição teórica 
elaborada pelas interpretações da obra de Marx. A referida análise, se orienta fundamentalmente pelas 
contribuições de Marx, no entanto, não desconsidera os demais teóricos marxianos, a fim de possibilitar uma 
compreensão mais ampla da realidade e conjuntura analisada. 
8 A própria história da humanidade pode ser compreendida e analisada pelo viés destes três grandes momentos – 
Período Clássico, Medieval e Moderno. O período Contemporâneo está em processo de construção e efetivação 
de suas bases, sendo assim, apesar de ser central ainda está por escrever a sua história e contribuições para o 
campo do pensamento. 
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A construção social do pensamento contemporâneo Ocidental9 tem suas raízes no 

período denominado Clássico, mais especificamente na Grécia Antiga. Conforme expõe 

Chauí (2000) os gregos em muito contribuíram com o modo de pensar e de agir dos grupos 

humanos subsequentes, sendo que o legado mais importante e incontestável deixado por eles 

foi o processo de constituição da racionalidade e ênfase ao desenvolvimento do pensamento 

humano, sendo estes sistematizados e concentrados na construção da filosofia e do 

pensamento filosófico, ambos fruto do período clássico grego.  

Esta constituição de racionalidade enquanto desdobramento da razão humana foi 

necessária para os contínuos desdobramentos que ocorreram nos períodos Medieval e 

Moderno. Esta elaboração intelectual, pautada na racionalidade, propiciada pelos gregos e 

pelo modo de pensar filosófico, possibilitou a criação de novas ciências no período Moderno 

como a Sociologia, Antropologia, História, Psicologia, dentre outras, tornando possível 

compreender o mundo contemporâneo, tal qual se apresenta permeado por contradições, 

ideologias e jogos de poder. Estas contradições, próprias do período contemporâneo e 

resultado dos desdobramentos do capitalismo, acabam por adentrar o universo infantil, tal 

como abordaremos mais adiante. 

No primeiro momento da racionalização do mundo, ainda na Grécia Antiga, as 

questões referentes aos primeiros anos de vida já adentravam o cenário de debates políticos, 

evidentemente, que não pelo viés da infância10, como compreendemos na atualidade, no 

entanto passa-se a ter uma reflexão acerca da criança grega no seu processo de instrução, pois 

para os gregos, a educação, a reflexão e o pensar são elementos norteadores, devendo ser 

iniciados, ainda que de forma ínfima, quando pequenos. Começam a ser pensados os 

caminhos possíveis e os rumos que seriam dados para o processo de consolidação e de 

construção da educação e formação moral e política dos futuros cidadãos11, iniciando assim, 

um direcionar do olhar para a criança do sexo masculino, pois estas ainda não integravam o 

                                                
9 É importante salientar a diferenciação entre o pensamento Ocidental e Oriental, pois estes, possuem modos de 
organização diferentes, em essência. A escolha da análise Ocidental, se dá em virtude deste ser o nosso locus, no 
entanto, não cabe ao longo do processo de pesquisa realizar um processo de superiorização ou inferiorização da 
visão Oriental. 
10 A construção social de infância é um resultado do período moderno, sendo esta efetivamente formulada e 
sistematizada após o século XVII, anteriormente a criança era apenas um adulto em potencial. 
11 No período Clássico, mais especificamente em Atenas, ocorre uma intensificação da constituição política, 
sendo que esta se realizava na Pólis. Juntamente com a noção e construção da política, surgem os conceitos de 
cidadão e democracia, os quais a Era Moderna e contemporânea se apropriaram. Porém, a apropriação se dá com 
algumas diferenças e particularidades. Basicamente podemos apontar que a democracia ateniense se faz com 
bases em uma estrutura direta, os cidadãos tinham o direito de voz e voto na Àgora, podendo expressar-se e 
construir as bases políticas da cidade. A intensa participação, nos remete pensar a estrutura da cidadania 
ateniense, esta era limitada para um grupo pequeno, em relação aos que ali viviam, para ser efetivamente cidadão 
deveria ser filho de pai e mãe ateniense, nascido na cidade e maiores de 21 anos. O que torna evidente as 
diferenças pontuais entre esses períodos históricos. 
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grupo dos cidadãos, no entanto, seriam os próximos “homens da cidade”, e necessariamente 

precisariam compreender a dinâmica social e conseguir utilizar com maestria sua capacidade 

racional.  

Para entender a infância neste período, nos valemos das contribuições de Platão 

(2014), quando afirma que a criança seria um “vir a ser” do adulto, que para se efetivar 

deveria ser propiciada a ela a aquisição da cultura de seu povo, partia-se da premissa que a 

criança é um ser corruptível, porém que pode e deve ser educado, a fim de inibir a 

manifestação dos erros e dos vícios. Nos primeiros anos de vida, anteriores aos sete anos, a 

criança era vista como algo em potencial, pois ainda estava distante de indícios de 

consolidação plena da racionalidade. 

No período Clássico, as crianças estavam relegadas ao segundo plano, por não 

terem significativa importância para aquela sociedade, em virtude de não serem vistas como 

detentoras da razão. Esse período compreendia a infância como o momento da vida em que o 

ser humano não havia passado pelo processo de civilidade, tendo em vista que o ser humano 

estava apartado da razão, consequentemente distanciado da racionalidade grega, sendo assim, 

não poderia efetivamente se apropriar das questões que construíram o projeto de civilização 

grega. 

Diante dessa “ausência de razão” das crianças no Período Clássico, os primeiros 

anos de vida, de zero a seis anos, não eram percebidos como essenciais. Neste momento a 

educação para além da casa era destinada apenas para as crianças maiores de sete anos. De 

acordo com Marrou (1990, p. 224) “A educação propriamente dita, Paidéia começa sempre 

após os sete anos, idade em que a criança é enviada às escolas. Até então trata apenas de 

criação: a criança é alimentada em casa e permanece entregue às mulheres, à sua mãe 

primeiro [...]”. Na visão dos gregos, os primeiros anos de vida da criança, era algo repleto de 

vazio, pois não eram integrados à sociedade, participavam de uma espécie de “não vida”, 

considerando a infância como a fase do não pensar, do não desenvolvimento pleno da razão 

individual, logo, inviabilizando a apreensão e construção, por parte da criança, da 

racionalidade clássica. 

Lima (2005) afirma que a educação das crianças menores de sete anos no período 

clássico era delegada às mulheres e era baseada no cotidiano, no processo de imitação das 

rotinas e dos hábitos dos adultos, sendo assim, meninos e meninas aprendiam a partir das 

práticas cotidianas dos adultos “[...] para o homem grego, a educação era um conjunto de 

cuidados dispensado por um homem mais velho a um mais jovem (LIMA, 2005, p. 30)”. A 
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realização de mímesis12, por parte das crianças demonstra a forma como estes eram 

compreendidos pelos adultos que os cercavam, ou seja, eram vistos como incapazes de 

realizarem qualquer tipo de atividade pensante, sendo relegados a agirem de forma mecânica. 

Conforme exposto por Chauí (2000) o período que compreendemos por Clássico, 

é importante para nós, enquanto humanidade, pois possibilitou e abriu os caminhos para o 

abandono do estágio e Período Cosmogânico13 e possibilitou que a humanidade adentrasse o 

Período Cosmológico, tornando assim, possível, que o homem constituísse e se apropriasse da 

razão universal, que ele paralelamente compreendesse a verdade existente para além da 

superficialidade e aparência, abandonando a Doxa (opinião) e aproximando-se da Episteme 

(conhecimento). Abarcando e buscando compreender a lógica, a cultura, a política, a ética, as 

noções de liberdade, organização, conhecimento e enfim nos possibilitou compreender 

diferentes áreas e formas de ciências, e enfim constituísse a racionalidade clássica.  

Os gregos nos ensinaram a construção de nossa sociabilidade e a efetivação plena 

de nossa humanidade, através dos ensinamentos vinculados à convivência e ao pensamento, 

ambos sistematizados pela atitude filosófica, uma ação de investigação e radicalidade. 

Dando continuidade ao paralelo e construção do pensamento humano, adentramos 

as reflexões oriundas da Idade Média, segundo momento histórico da humanidade14, este 

período é considerado por muitos pesquisadores e estudiosos o período de trevas, isto em 

virtude da herança que o mundo Ocidental recebeu dos teóricos Iluministas, estes cunharam a 

denominação “Medieval” e “Idade das Trevas” a fim de consolidar uma visão de que no 

referido período o pensar e a produção intelectual estavam atrelados aos desígnios religiosos, 

havendo uma limitação na produção de saberes e teorias por parte da Igreja. Essas limitações, 

segundo os Iluministas, só seriam superadas com a ascensão e exaltação da razão humana e 

abandono da racionalidade religiosa. Este período, o Medieval, foi e ainda é criticado 

ferozmente ao longo dos anos e por diversas correntes teóricas. 

Nesta perspectiva de crítica ao período Medieval, nos valemos das contribuições 

de Franco Júnior (2001, p. 10) 

 

                                                
12 Palavra de origem grega, correspondente a imitação, cópia e reprodução. 
13 O Período Cosmogônico é marcado por uma forma de apreender e compreender o mundo pelo viés dos mitos. 
Já o Período Cosmológico abarca o início da valorização das explicações racionais e consolidadas, sendo estas 
confirmadas pelas investigações filosóficas. 
14 Ao mencionarmos a Idade Média como segundo momento histórico da humanidade, não estamos 
desconsiderando a historicidade que envolve os demais povos, apenas realizamos um recorte entre os quatro 
períodos mais debatidos ao longo do processo de produção de conhecimento, sendo estes Idade Clássica, Idade 
Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. 
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[...] a “Idade Média” teria sido uma interrupção no progresso humano, inaugurado 
pelos gregos e romanos e retomado pelos homens do século XVI. Ou seja, também 
para o século XVII os tempos “medievais” teriam sido de barbárie, ignorância e 
superstição. Os protestantes criticavam-nos como época de supremacia da Igreja 
Católica. Os homens ligados às poderosas monarquias absolutistas lamentavam aquele 
período de reis fracos, de fragmentação política. Os burgueses capitalistas 
desprezavam tais séculos de limitada atividade comercial. Os intelectuais racionalistas 
deploravam aquela cultura muito ligada a valores espirituais.  

 

Apesar das problemáticas que circundaram o período medieval, dentre as quais 

podemos mencionar o intenso controle da Igreja nas práticas humanas, violência e um 

cerceamento na produção do conhecimento, nos chama a atenção este período por constituir 

uma outra visão para com a criança, sendo esta singular, diferente do olhar clássico racional e 

do olhar moderno libertador. Iniciando um educar estritamente religioso e punitivo, que viria 

a ser reproduzido durante séculos posteriores, nos ensinos ministrados pela Igreja e que se 

desdobraram no ensino tradicional, como exposto por Saviani (2007 e 2013).  

Outro fator que merece destaque, é que neste período, a sociedade possuía 

características de organização e de articulação muito peculiares e distintas das características 

da sociedade da moderna, principalmente no que tange às questões referentes à diferenciação 

das fases da vida. O período que hoje é denominado ‘infância’ e seus sujeitos denominados de 

‘criança’, estava envolto no universo adulto, sendo que estas crianças, muito precocemente, 

eram capacitadas para as atividades práticas e básicas da vida, como o trabalho, atividades 

domésticas entre outras. Neste período da história humana, as crianças já eram inseridas na 

dinâmica da sociedade, sem nenhuma diferenciação entre a criança e o adulto.  Os membros 

das sociedades medievais eram vistos sem grandes particularidades individuais, em especial 

as crianças, estas eram incorporadas pelas dinâmicas familiares, isto porque as limitações 

históricas e construções sociais do período impossibilitavam uma diferenciação e autonomia 

nos primeiros anos de vida, ficando a criança condicionada aos interesses e necessidades de 

suas famílias. 

Muitas eram as dificuldades que cercavam o universo infantil do período 

medieval, dentre a mais grave, podemos mencionar o processo de manutenção da vida 

infantil, os índices de mortalidade eram elevados, o que de imediato promovia um 

afastamento dos adultos que cingiam as crianças. Em virtude de tais dificuldades, tal estágio 

da vida era, de certa forma, ignorado pelos adultos que as cercavam, estas eram até mesmo 

vistas como sem identidade até que completassem uma idade mais avançada e 

consequentemente possibilitasse maiores garantias de vida, igualdade para com os demais e 

que gerassem algum benefício para os seus próximos. De acordo com as contribuições de 
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Leite (2009) para a sociedade Medieval e em especial para a Igreja do referido período, o ser 

humano somente adentrava a fase da razão após a saída da infância, ou seja, após os sete anos 

de vida, aproximando a visão medieval a concepção clássica. 

No período da Idade Média a Igreja era a principal instituição norteadora da 

sociedade européia, no que concerne a organização social e política, tendo em suas mãos a 

concentração de todos os poderes existentes naquela sociedade, logo acabaria por direcionar o 

imaginário social acerca de todos os papéis sociais, como a mulher, a criança, a família, o 

homem, entre outros.  

A sociedade estava plenamente conectada aos interesses religiosos. A “infância” 

novamente estava na pauta de debate, e era compreendida como a ocasião da vida em que a 

razão ainda não havia, em plenitude, se manifestado e sido consolidada. Sendo o momento em 

que os “pecados” e os impulsos seriam efetivamente reprimidos para então posteriormente 

alcançar a racionalidade religiosa.  

A ideia do pecado passa a permear o imaginário da população medieval, que 

acreditava que por meio da prática e da educação religiosa haveria uma possível diminuição 

da tendência ao mal. As crianças nascidas no período medieval, desde muito cedo, eram 

apresentadas ao conceito de superação do pecado e elevação a Deus, o que resultou em uma 

sociedade amedrontada pela possibilidade de contrariar os desígnios de Deus e, 

consequentemente, castradora dos impulsos, inicialmente, das crianças e posteriormente dos 

adultos. A ameaça religiosa do pecado inibia as crianças de questionar, de refletir e de pensar, 

pois deveriam viver uma completa resignação à Igreja. 

Nesta perspectiva a Igreja tem papel de centralidade no processo de concepção de 

infância e construção de educação, logo, a forma como estes concebem a fase da vida, 

compreendida por nós como infância, acabou por orientar as visões de todo um conjunto 

humano, que perpassava desde a nobreza até os servos e os camponeses. 

Em conformidade com as contribuições teóricas de Guiraldelli (2009), o período 

denominado pré-moderno, que corresponde ao que antecede o século XV, a criança era 

colocada em um não-lugar, a criança era vista, novamente, como um “vir a ser” (devir) do 

adulto. Não havia elementos próprios da criança, apenas vestígios de um possível “futuro”. O 

que nos leva a afirmar que neste período da história humana, havia um grande contingente de 

crianças, mas não havia indícios de infâncias.  

Após este longo período, de aproximadamente mil anos iniciado no século IV e 

que se finda no século XV, o mundo adentra a Era Moderna, inicia-se uma nova perspectiva 

de infância. Nesta nova fase de construção social, devemos primeiramente destacar a ruptura 
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com a concepção de infância religiosa, conforme expõe Charlot (1983), os séculos XV e XVI 

são centrais na ruptura dos aspectos religiosos. Esta etapa da vida não mais é o momento da 

completa irracionalidade humana, mas sim é o período onde a criança começa a aprender a 

lidar com as estruturas da sociedade em que está inserida. 

Outro aspecto que merece ser salientado no referido período, e para tanto façamos 

uso dos apontamentos e reflexões de Del Priore (1998, 2009), Franco Júnior (2001) e Ariés 

(1981), é a questão da fragilidade, no que tange a saúde e vida das crianças no período 

medieval. Eram elevados os números de mortes entre as crianças nos primeiros anos de vida, 

podendo ser considerados como ocasionadores, a grande quantidade de doenças como a Peste 

Negra e questões sanitárias precárias, fome e miséria.  

Apesar dos diferentes olhares, historicamente produzidos, acerca da temática, é 

fundante pensarmos a perspectiva filosófica de infância, quase em totalidade, que a criança e 

a infância eram compreendidas como o período de não-razão, da não-fala e da não-

possibilidade de construção real, logo, o momento da vida onde ainda não está apto à reflexão 

e tomada de consciência. O que é extremamente problemático, pois a reflexão é própria e 

central para a essencialidade do ser humano, à medida que se compreende a criança como um 

ser não pensante, acaba por relegá-la a animalidade.  

Na expressão de Guido (2001, p. 3-4) 

  

O pensamento filosófico, de maneira geral, dirige-se à infância como a idade marcada 
pela indigência do pensamento. Por outro lado, é característica da infância a robustez 
das sensações e o vigor da imaginação. É própria da infância a insensatez e a 
dependência em relação ao adulto. As considerações mais ternas não diferem muito na 
sua essência, pois consideram a criança como o adulto em potencial, devendo ser 
educada nesta perspectiva, pois da infância não se aproveita nada. 

 

O pensamento, tal qual exposto, veio paulatinamente sendo desconstruído, com o 

advento da modernidade e da sociedade capitalista. A criança passou a ser vista não mais 

como um ser alheio e sem a capacidade de pensar, mas passou a ser um dos elementos que 

merecem dedicação e atenção do capital. A estrutura em questão vale-se da fragilidade, em 

virtude das poucas vivências, para se apropriar do pensar e agir infantil. 

Para pensar esta mudança paradigmática, abordamos autores como Àriés, 

Comênios, Rousseau, Decroly, dentre outros que se dedicaram à análise da infância em um 

contexto de mudanças e transformações sociais, estes pensadores em suas diferentes 

perspectivas, começam a pensar e a compreender as crianças com necessidades distintas dos 

adultos. Sendo assim, “[...] uma vez estabelecida a ideia de que a criança é um ser singular, 
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com características diferentes das do adulto, passou-se à busca de suas peculiaridades, dos 

elementos próprios à sua condição como indivíduo (GUIRALDELLI, 2002, p. 13)”. 

Os séculos XVI, XVII e XVIII são cruciais para compreendermos a dinâmica da 

vida social, política e econômica no período contemporâneo, pois é neste período que temos 

as mudanças mais significativas e derradeiras para a consolidação da estrutura capitalista, mas 

as transformações não findam no modo de produção, elas adentram de forma incisiva toda as 

estrutura social, é neste momento que se inicia o afastar do mundo adulto do mundo infantil.  

Acerca desta questão, afirma Charlot (1983, p. 112) 

 
Foi apenas nos séculos XV e XVI que começou o grande fechamento das crianças 
em escolas e colégios organizados pelos adultos, e que começou, por razões de 
ordem pública justificadas a posteriori por argumentos morais e pedagógicos, a 
expulsar as crianças da vida social adulta. E não é por acaso que o sentimento de 
infância se desenvolva precisamente no século XVII. As sociedades Ocidentais 
afastam a criança das atividades adultas nos séculos XV e XVI e, no século XVII, 
elaboram uma teoria filosófica da especificidade infantil. 

 

Após promover um apartheid entre a criança e o adulto, em beneficio da estrutura 

do capital, a sociedade se viu obrigada a elaborar diversas teorias a respeito da infância no 

interior da sociedade burguesa ascendente. 

O advento da modernidade, além de transformações estruturais na esfera 

econômica, propiciou uma construção social, significativa, pois atribui à criança o caráter de 

indivíduo, ainda que com muitas limitações, no que concerne ao processo de construção da 

identidade da infância.  

Paralelo à ascensão e construção das perspectivas teóricas, a pouco mencionadas, 

acerca da infância, no principiar do período moderno, outra questão relevante, que repercutiu 

no cotidiano infantil, e carece de ser salientada, é a constituição de uma nova concepção e 

teoria política, o Liberalismo. Esta teoria política nos é relevante, em virtude de ser um pilar 

político, econômico e ideológico para a efetiva consolidação do capitalismo. Logo, é a base 

do processo de incorporação das infâncias pelo capital, que ocorreu posteriormente e se 

desdobra até nossos dias. 

O século XVI tem em seu cerne, o processo de iniciação da Era Moderna, tendo a 

consolidação e apogeu da estrutura capitalista e intensificação do processo de acumulação do 

capital. O liberalismo mais do que uma política econômica, acaba por ser uma etapa 

importante de consolidação do capitalismo e de novos valores sociais.  

O Liberalismo, originário da teoria de John Locke, e posteriormente aprimorado 

por diversos teóricos burgueses, dentre eles Adam Smith, trazia em seu íntimo uma ideologia 
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nova, própria do período moderno e da crescente mentalidade capitalista. Se funda nos 

princípios da propriedade privada, individualismo, liberdade (econômica, política, religiosa e 

intelectual), igualdade e democracia. Para mentes distraídas e absorvidas por esta ideologia e 

lógica, o modelo liberal com seus princípios é algo fantástico, no entanto, se contemplarmos 

para além das belas palavras mencionadas em seus ideais, perceberemos a contradição 

intrínseca neste modelo, pois, acaba por responsabilizar o indivíduo de todas as mazelas ou 

avanços que este possa ter. Parte do pressuposto de uma igualdade e liberdade econômica que 

não se confirma no interior do sistema capitalista, como é exposto por Marx (2013), o sistema 

capitalista finca suas bases na desigualdade e na exploração do homem pelo homem. Logo, a 

atraente ideologia liberal, nada mais é do que uma das muitas teorias criadas pela burguesia e 

para a burguesia, no intuito de consolidar seu domínio social, político e econômico. 

Nesta perspectiva, salienta Guiraldelli (2002, p. 14-15) 

 

O liberalismo nasce entre os dois séculos mais importantes para a pedagogia moderna: 
o século XVI, em que os adultos começam a ver a criança como um ser singular, e o 
século XVII, em que um novo sentimento dos adultos em relação às crianças já 
caracteriza a presença social da noção de infância.  

 

Para refletir acerca do surgimento do conceito de infância não é possível descartar 

as considerações de Ariès (1981), que inauguram um novo modo de história, uma história da 

infância15. O autor elaborou uma importante análise demostrando a transformação e a criação 

deste conceito, paralelamente às transformações da sociedade moderna. Pela perspectiva da 

historiografia, Ariès aponta o novo lugar que a infância vem ocupando nas sociedades 

modernas, ocorridas nos séculos XVII e XVIII em relação a visão da infância, que aqui será 

retratada. Compreender o processo de transformação do paradigma da infância, o qual é 

exposto na obra de Ariès (1981) é elucidativo para uma análise do comportamento atual das 

crianças e adultos, no que tange ao intenso ato do consumo infantil e o processo de ensino e 

aprendizagem.  

Em seu esforço intelectual de desvendar as transformações concernentes à 

infância, Ariès (1981) dedicou-se a analisar a iconografia dos diferentes períodos.  As artes e 

suas manifestações são fundamentais para realizarmos a leitura de diferentes momentos 

históricos, estas possibilitam compreender as mudanças ocorridas ao longo da história, já que 
                                                
15 As análises realizadas por este pensador devem ser utilizadas no debate teórico, em virtude de ter realizado 
consideráveis contribuições para a compreensão da infância, no entanto, com uma ressalva importante, este parte 
de uma perspectiva da análise do cotidiano infantil de crianças pertencentes apenas à burguesia, o que torna sua 
perspectiva de análise limitada, haja vista que não retrata as particularidades e diferenças sociais no que se refere 
às crianças. 
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a arte é uma plena expressão da subjetividade humana e representa a mentalidade hegemônica 

de um contexto.  

No período que se concentra até o século XIV, havia uma representação da 

infância16 relacionada com a Igreja, fazia-se uma iconografia religiosa, relacionada e 

caracterizada pelos livros bíblicos, as representações destes momentos, mais especificamente 

do menino Jesus, que em diversas ocasiões foi caracterizado em imagens e pinturas e 

posteriormente também apresentada a infância da Virgem Maria. Pensava-se uma infância 

apenas pela perspectiva do sagrado, neste momento histórico, estes eram considerados os 

únicos seres que poderiam caracterizar os primeiros anos de vida, eram vistos como seres 

eternos e “superiores”. Apenas a pureza do próprio sagrado era observada e representada para 

a sociedade. Importante destacar que neste tipo da arte, os artistas não buscavam uma 

caracterização da infância, esta ainda não era evidenciada. Pretendia-se a representação 

apenas da vida, dos principais personagens religiosos. Em contraponto a esta perspectiva, a 

infância não religiosa, até o século XVI, não era caracterizada nas diferentes manifestações 

culturais e artísticas, das quais temos conhecimento, como a pintura e a literatura, ou quando 

raramente o eram, em especial nas classes dominantes, relacionadas à nobreza, eram 

caracterizados como miniaturas de adultos, isto porque neste período não havia uma 

separação dos universos infantil e adulto, estas duas fases da vida não eram diferenciadas por 

terminologias e práticas culturais da época. 

A criança na sua infância era vista como um agente passivo e alheio à própria vida 

e história. É posterior aos séculos XV e XVI que as crianças passam a ser referenciadas nas 

obras, sendo retratada a vida leiga, a figura da criança não simbolizava mais apenas a arte 

religiosa.  

Nesse processo de ascensão da importância social da criança que pode ser 

observado nos quadros da época, as crianças, ainda ocupavam um local incipiente no 

cotidiano familiar, o que resultou em um retratar infantil em meio à vida cotidiana dos 

adultos. 

Segundo Ariès (1981, p. 43) 

 

Mas uma vez, não nos iludamos: essas cenas de gênero em geral não se consagrava a 
descrição exclusiva da infância, mas muitas vezes tinha nas crianças suas 
protagonistas principais ou secundárias. Isso nos sugere duas ideias: primeiro, a de 
que na vida cotidiana as crianças estavam misturadas com os adultos, e toda reunião 

                                                
16 É importante esclarecer que o conceito infância, só é elaborado e difundido na sociedade tempos mais tarde, 
mais precisamente no século XVII. 
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para o trabalho, o passeio ou o jogo reunia crianças e adultos; segundo, a idéia de 
que os pintores gostavam especialmente de representar a criança por sua graça ou 
por seu pitoresco (o gosto do pitoresco anedótico desenvolveu-se nos séculos XV e 
XVI e coincidiu com o sentimento de criança “engraçadinha” ), e se compraziam em 
sublinhar a presença da criança dentro do grupo ou da multidão. 

 

Até o século XVI poucos eram os quadros que retratavam a criança em particular, 

já no início do século seguinte esta prática acabou se tornando mais comum, este tipo de 

pintura se tornou bastante frequente, “e sentimos que se havia criado o hábito de conservar 

através da arte do pintor o aspecto fugaz da infância” (ARIÉS, 1981, p. 48). 

É somente nos séculos posteriores ao XVI, que se passou a atribuir e a observar a 

criança por uma outra perspectiva, sendo então merecedora de um cuidado dos que a 

cercavam. A partir desta nova ótica, ocorre então a primeira separação do universo infantil do 

universo adulto. As crianças são separadas de determinadas circunstâncias das quais seus pais 

participavam, em favor de preservá-las, de conservar a ingenuidade e a inocência17, já que 

elas não se encontravam na vida prática do adulto.  

Importante lembrar, que apesar de a partir do século XVI a criança começar a ter 

relativo destaque na sociedade, as crianças, em geral, apenas serão receptores de carinho, 

atenção e proteção mais intensa posteriormente ao século XVIII. Este hábito de representar a 

infância por meio da pintura, que se iniciou no século XVII ainda é muito presente na 

sociedade Ocidental, foi um costume que se intensificou ao longo dos séculos. Este costume 

acabou por se modernizar, quando no século XIX surge a fotografia e esta, passa a estar 

presente na vida das pessoas. Isto em muito facilitou a retratação desta fase da vida18.  

A não caracterização, importância e não representação do universo infantil, até o 

século XVII se justificam por múltiplos fatores, como as inúmeras dificuldades de 

sobrevivência das crianças, devido às dificuldades de conservação da vida, isto porque as 

condições sanitárias, higiênicas, alimentícias, saúde e climáticas eram precárias neste período, 

os próximos a estas crianças, pouca atenção devotavam a elas, a fim de evitar um imenso 

sofrimento em caso de morte das mesmas. A mortalidade na infância era algo recorrente.  

                                                
17 Ocorre os primeiros indícios de se olhar a criança como um ser repleto de inocência, no entanto esta visão só 
se consolida na passagem do século XVII para o XVIII, neste a criança definitivamente passa a ser cercada de 
tais cuidados que resultaram e resultam em uma nova forma de criação infantil, ou seja mais cercada de mimos 
alguns até mesmo desnecessários, são estes que por vezes com o auxilio do mercado capitalista que se 
desdobram na situação desgastada de consumismo exacerbado na fase da infância. 
18 A questão se postula na atualidade, pois com o surgimento das câmeras digitais, a sociedade permeada pelas 
novas mídias e a criança cada vez mais familiarizada com estas novas tecnologias, nunca se retratou de forma tão 
exacerbada a vida cotidiana, como nos dias atuais.  
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Com o desenvolvimento das ciências e modernização das cidades, passou-se então 

a ter uma maior preocupação, sensibilidade e cuidado com a preservação da vida infantil, 

mesmo em condições demográficas adversas, as famílias tomaram para si a responsabilidade 

de proteger a vida de seus filhos, a mentalidade concernente à importância destas crianças 

para a família e para a sociedade vinha paulatinamente se transformando e se ampliando, logo 

a ideia de perdê-las começa a ser algo cruel e doloroso. 

 
[...] mostram que algumas famílias então fizeram questão de vacinar suas crianças. 
Essa preocupação com a varíola traduzia um estado de espírito que deve ter 
favorecido também outras práticas de higiene, provocando então uma redução da 
mortalidade [...] (ARIÈS, 1981, p. 49).                 

  

Assim, fica evidente que o principiar da preocupação com a criança, na esfera de 

preservá-la das adversas condições sanitárias, acabou resultando em outras formas de 

manutenção da vida, as preocupações com a higiene, saúde e alimentação resultaram na queda 

dos índices de mortalidade, tal fato mais uma vez ampliou a importância da criança. A fim de 

preservá-las, os pais passaram a dedicar maior tempo e atenção com os cuidados que estes 

necessitavam. 

A ideia de infância surge no mundo Ocidental, como é exposto por Ariés (1981), 

entre os séculos XVII e XVIII, tal qual se observa nos estudos iconográficos. Pode-se dizer 

que o desenvolvimento do capitalismo, trouxe em seu bojo o desenvolvimento da concepção 

de infância. Assim, é preciso enfatizar a importância do século XVII no processo de 

constituição da infância, quando a criança começa a ganhar espaço e evidência em seu 

contexto social. 

Analisando a construção da concepção aqui retratada, o século XVII possui papel 

fundamental, é nesse século que se passa de fato a ter noções mais claras e específicas sobre a 

diferenciação das fases da vida humana, da diferenciação entre as necessidades reais do 

período da infância e do período adulto, as demandas de tratamento, cuidado e que a vivência 

do adulto e da criança é distinta. É nesse momento que a criança passa a ter lugar na 

sociedade, evidentemente que ainda limitado e restrito. Surgem, então, nas classes dominantes 

as primeiras preocupações com as crianças, e os adultos, oriundos destas classes, passam a vê-

las com grande fragilidade e dependência dos adultos que estão a sua volta. O período da 

infância nesse século passou a ser visto como a fase da vida humana do cuidado e da 

proteção, sendo assim, a fase mais frágil e necessária de atenção19. Esta percepção da classe 

                                                
19 Em virtude da construção social da infância, que se entremeia com a consolidação do capitalismo e da 
modernidade, podemos observar e perceber, que constitui em torno das crianças uma ideia de fragilidade e 
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dominante acabou por ser propagada para as classes subalternas e por isto a concepção de 

uma infância frágil e que merecia a preocupação dos adultos foi se espalhando e sendo 

familiarizado pela sociedade como um todo. “A classe dominante tende a projetar e impor 

essa maneira de ver a todas as outras classes [...] (IANNI, 1982, p. 21)”, o que demonstra os 

contornos de dominação e de poder que se efetivam das classes hegemônicas para com as 

classes subalternas. 

 O século XVII ficou fortemente marcado e pode ser considerado como momento 

de mudanças significativas no momento da infância, que passou de fato a ser retratada e 

tratada por ela mesma, pelas suas características, particularidades e importância para os que a 

cercavam. É nesse século, que a primeira infância passa a de fato ser pensada pela sociedade 

nas suas mais distintas questões e particularidades. A criança passa a centralizar em torno de 

si o grupo familiar, sendo a geradora e a solucionadora de problemas e conflitos familiares.  

Sendo assim, é evidente a mudança de paradigma no universo e conceito de 

infância ao longo do processo histórico, passou a ser observada de forma enriquecedora e 

repleta de detalhes, a criança passou a ter um papel importante na vida social, a vida familiar 

passou a ser regida pela existência e necessidades das crianças. 

 

Trata-se um sentimento inteiramente novo: os pais se interessavam pelos estudos 
dos seus filhos e os acompanhavam com solicitude habitual nos séculos XIX e XX, 
mas outrora desconhecida. [...] A família começou a se organizar em torno da 
criança e a lhe dar uma tal importância que a criança saiu de seu antigo anonimato, 
que se tornou impossível perdê-la ou substituí-la sem uma enorme dor, que ela não 
pode mais ser reproduzida muitas vezes, e que se tornou necessário limitar seu 
número para melhor cuidar dela [...] (ÀRIÈS, 1981, p. 5).                 

   

 Nesta construção histórica da sociedade e da infância, faz-se necessário, pensar 

o contexto Iluminista20, movimento histórico que revolucionou o modo de vida intelectual, 

repercutindo na vida social, permitindo um “iluminar das ideias”, uma valorização do pensar, 

da razão e a promoção de uma ruptura com as amarras religiosas. Retomando o pensamento 

de Guido (2001, p. 7) 

 

[...] a criança é o homem, isso é inegável; no entanto, o ser-homem da criança é 
transitório, reveste-se de um ser outro que não é o adulto. A identidade está presente 
desde o início, porém, a ausência de raciocínio abstrato e de juízos de valores 
formados afasta a criança do adulto com a mesma intensidade que o mundo adulto 

                                                                                                                                                   
dependência do adulto. Tornaram a fase da infância um período idealizado, o que é um resultado da construção 
social e histórica do conceito de infância. 
20  O Iluminismo foi um momento histórico, social, cultural e intelectual de renovação das compreensões e 
construção do conhecimento. Neste período, século XVIII há um exaltar da razão, sendo esta o guia de toda ação 
humana e uma renovação do conhecimento. 
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quer a criança emancipada e convivendo com a esfera autônoma da vida, que é a 
maturidade. 

 

Esta intencionalidade de conceder autonomia à criança se iniciou com o 

Iluminismo, no qual, pela primeira vez, após o fim do período clássico, há uma exaltação da 

razão e do pensar, e estas acabam adentrando o período moderno, quando se efetiva e se 

consolidam as bases do capital. Esse sistema, que resulta das ações e transformações do 

homem, necessita que as crianças estejam efetivamente autônomas, para desde cedo aderirem 

a sua lógica e a sua ideologia, ainda que não estejam realmente aptas para tal interiorização. 

No período que se refere ao Iluminismo – humanismo e modernidade, a criança 

começa a ser vista como possibilidade real de existência. Sendo assim, começa-se desde a 

cedo pensar o papel da formação e da instrução destas crianças, pois elas em alguns anos 

serão os adultos que estarão no epicentro dos debates. Podemos observar que desde o advento 

do Período Moderno, existe uma forte construção social de incorporação da criança, havendo 

uma instrução para o consumo, tendo em vista que este é central para a real efetivação do 

capitalismo, pois como afirma Marx (2013), consumo e produção são indissociáveis. Desde 

muito cedo se inicia uma forte e constante criação de uma mentalidade do e para o consumo, 

com o passar dos anos, estes efetivamente terão as potencialidades econômicas necessárias.   

Guiraldelli (2009) afirma que existem duas diferentes visões e concepções de 

infância após o século XVII, no entanto, ambas permeiam todas as formas subsequentes de 

compreender a criança, o papel da escola e da educação nos séculos posteriores. A primeira é 

a visão cartesiana, representada pelo filósofo René Descartes, na qual a infância é 

compreendida como a fase em que estamos vinculados aos impulsos e à falta de 

racionalidade, logo deve ser rapidamente superada, para uma maior efetivação da vida, sendo 

que a racionalização é a finalização da infância. Já a segunda visão, a rousseauniana, 

representada pelo filósofo Rousseau, parte da bondade natural do homem, tendo a criança 

como boa e repleta de verdade. Nesta, a infância deve ser preservada, pois quanto mais longa 

for esta fase, melhor será a perspectiva moral e racional do futuro adulto. 

Estas duas perspectivas filosóficas acerca da infância refletem as pedagogias 

modernas. A partir das visões institucionalizadas, criaram-se modelos distintos de educação, 

que basicamente podem ser resumidos da seguinte forma, pelo viés cartesiano, temos um 

intenso desejo de ruptura como o período da infância, haja vista sua carência de racionalidade, 

sendo o professor o responsável por promover esta ruptura. Já na perspectiva iluminista e 

rousseauniana, a infância é vista como essencialidade e preparo para a vida adulta, esta fase 

deve ser enfatizada e preservada, cabendo ao professor a proteção desta fase da vida. 
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Acerca das duas perspectivas de educação que permeiam o imaginário social, é 

exposto por Gramsci (1979, p. 128) 

 

Com efeito, algumas plantinhas assemelham-se estranhamente à salsa e às 
cebolinhas mais que as flores. Todos os dias me vem a tentação de podá-las um 
pouco para ajudar a crescer, mas permaneço na dúvida entre as duas concepções de 
mundo e da educação:  se deixar agir de acordo com Rousseau e deixar obrar a 
natureza que nunca se equivoca e é fundamentalmente boa ou ser voluntarista e 
forçar a natureza introduzindo na evolução a mão esperta do homem e o princípio da 
autoridade.                                           

 

Seja qual for a perspectiva de infância e da criança, e consequentemente qual o 

modelo de ensino que deve ser adotado, devemos ter ciência que em todas o papel da escola é 

essencial, esta instituição foi historicamente compreendida como central no processo de 

constituição da mentalidade social, tratando-se de uma relação dialética na constituição do 

sujeito, ainda que se apresente cercada de dúvidas e imprecisões. 

Desta forma, podemos, segundo Guiraldelli (2009), pensar que, para os filósofos 

Platão, Descartes e Kant, a infância é o período em que há o predomínio dos sentidos e uma 

ausência do uso pleno da razão humana, sendo que esta deve ser atingida pelo processo de 

esclarecimento, com vistas ao desenvolvimento posterior da racionalidade. Pois para grande 

parte dos filósofos, a principal fonte de aquisição do conhecimento se faz pela razão, tendo os 

sentimentos e emoções como apartados do processo de construção da racionalidade e 

apreensão do mundo.  

A criança a partir do século XVIII passou a ser vista e caracterizada como ser 

humanos acarretados de uma inocência profunda, sendo que esta passou a ser preservada tanto 

no campo da vida particular das famílias como no plano público. Muitas foram as políticas de 

proteção à infância, como por exemplo, afastar as crianças do convívio contínuo com o 

mundo adulto após o advento da modernidade.  

Segundo Mascarenhas (2012, p. 53-4) 

 

[...] a concepção de infância mudou muito com o advento da modernidade. As 
crianças que antes eram concebidas como adultos em miniatura passaram a ser vistas a 
partir de suas especificidades e necessidades, e a infância passou a ser percebida como 
uma etapa da vida com sua configuração própria. 

 

Assim sendo, Estado e família passam a perceber e aceitar a infância como a fase 

da pureza e ingenuidade, inicia-se assim um evidente processo de fetichização da infância, 

que está presente até o período contemporâneo. Arce (2004) apresenta que o processo de 
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fetichização da infância que se inicia no período Moderno esta impregnado de ideologias que 

mascaram a realidade e as mazelas dos Períodos Moderno e Contemporâneo, pois ao 

fetichizar a infância e a criança, estas passam a ser idealizadas, e a criança torna-se um sujeito 

distante das problemáticas reais existentes na sociedade, passando a viver em um mundo 

próprio, em que os conflitos sociais não adentram.    

 No século XVIII é que de fato se concretiza a construção social da infância, e 

juntamente com esta a sociedade passou a incorporar o processo de mistificação e fetichização 

da infância. Definitivamente ocorre a separação dos universos geracionais, aparecendo, então, 

expectativas sobre as fases da vida. No século XIX que estas concepções de fato acabam 

sendo disseminadas na sociedade como um todo, e as diferentes classes sociais passam a ter o 

pleno contato com esta nova forma de compreender os primeiros anos da vida e 

consequentemente tratá-los de forma diferenciada, repleta de privilégios e grandes cuidados.  

 O século XIX é marcado por intensas transformações sociais, ocorrendo a 

consolidação do capitalismo, desenvolvimento urbano, industrialização e comércio. Com o 

advento do capitalismo industrial, as configurações sociais acabam sendo alteradas, pois o 

modo de produção afeta diretamente os modos de vida. As paisagens, dinâmicas e práticas 

foram se alterando a fim de acompanhar o desenvolvimento do capitalismo industrial. 

Este fato, associado a outros, também resultantes do capitalismo, alterou 

significativamente o modo de vida de toda a sociedade, mas em especial a vida infantil, que 

estava em pleno momento de reconhecimento diante do restante da sociedade, logo seria 

fortemente permeada pelos desdobramentos do capitalismo, pois o mesmo se apropriou das 

infâncias, a infância oriunda das classes subalternas foram incorporadas ao mundo do trabalho 

e as advindas das classes hegemônicas incorporadas pelo consumo.  “À medida que se 

expande o regime capitalista desenvolve as suas relações de antagonismos, que estão na base 

de suas crises e declínio (IANNI, 1982, p. 24).” O capitalismo, ressignificou as relações 

humanas. 

Com o passar dos séculos, a importância atribuída à infância teve diferentes 

desdobramentos. Na contemporaneidade esta fase recebe atenção, não apenas dos parentes 

próximos às crianças, mas há uma preocupação por parte da sociedade em geral, com os 

moldes aos quais esta fase se desenvolve, isto porque, é vista como central para o 

desenvolvimento humano. Em virtude disso, nota-se a centralidade da criança em diversas 

pesquisas e estudos, afinal na modernidade a criança não mais é vista como um ser alheio, 

mas sim como pertencente à dinâmica social, logo participante e atuante do mundo que a 

cerca.  
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É válido destacar, que o paradigma da infância se altera e se alterou conforme as 

necessidades históricas dos períodos. Até o século XVI a infância não era priorizada aliás, 

nem ao menos existia diante dos olhos da sociedade, posteriormente esta passa a ser 

preservada, com a separação do universo adulto do universo infantil, a criança começa a ser 

resguardada e protegida de certas questões, iniciando assim, uma preservação e um cuidado 

com esta fase da vida, que até o momento era compreendida como irrelevante. No entanto, tal 

proteção da infância vem paulatinamente sendo deixada de lado e abandonada, de certa 

maneira pela sociedade capitalista, as crianças têm entrado em contato constante com os 

valores do mercado e sociedade moderna e contemporânea, que são fortemente distorcidos em 

prol do capital, acabando por se reaproximar do mundo adulto. Existe o retrocesso, e ao 

pensá-lo, nos valemos das contribuições de Mascarenhas (2012, p. 57), 

 

Podemos observar o quanto a infância está mergulhada no processo de 
mercantilização quando vemos crianças sendo afastadas do mundo do trabalho, mas 
ao mesmo tempo sendo um dos agrupamentos sociais mais cooptados para o mercado 
como consumidores. Estamos supostamente protegendo nossas crianças quando as 
distanciamos do trabalho, mas somos totalmente coniventes com a sua inserção como 
consumidoras, o que não as protege de forma algum da extensão da alienação do 
trabalho e do fetichismo da mercadoria. Contribuímos com o cultivo de uma 
verdadeira ditadura do consumo na infância. Criamos crianças consumidoras em todas 
as esferas da vida social, não escapando nem as crianças das classes menos 
favorecidas que, certamente, vão consumir de acordo com seu padrão 
socioeconômico, mas não vão deixar de consumir e vão desejar o tênis de marca, o 
videogame e a boneca da apresentadora de TV, tão intensamente quanto as crianças 
das classes mais favorecidas. 

 

Está ocorrendo um retrocesso no que diz respeito ao mundo da infância, o intenso 

cuidado e a proteção que foi trabalhado durante séculos, está sendo desmontado, a fim da 

manutenção e perpetuação de um sistema econômico, político e social, isto porque para o 

sistema capitalista, o mundo infantil é central na sua constante consolidação e reconstrução, 

mesmo que para isso este chamado mundo infantil, não seja de fato infantil, mas tal qual nos 

séculos antecessores ao XVIII, visto como um universo adulto em miniatura, paralelo as 

vontades e desejos adultos. Os desdobramentos dos conceitos – infância e criança – no 

interior da estrutura capitalista contemporânea evidenciam as contradições historicamente 

produzidas, e atualmente chegam a seu ápice.  

De acordo com Charlot (1983), a imagem da infância e da criança, nada mais é do 

que uma construção formulada pela sociedade, não se refere a algo natural. Paralelamente as 

crianças imersas nesta estrutura tentam se identificar com o grupo e com as construções 

elaboradas socialmente. Pode-se afirmar, que as crianças de cada época e contexto social, 
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acabam sendo reflexo das expectativas construídas pelos adultos que as rodeiam, logo, a 

infância é um conceito histórico, social e ideológico. 

 

1.2               O BRASIL E A CONSTRUÇÃO DO CONCEITO DE INFÂNCIA  

 

Pensar a história da criança no Brasil é uma tarefa árdua, pois tal como em outros 

países, por longos séculos a criança ocupou um espaço irrisório no processo de construção 

histórico-social. Poderíamos partir das práticas efetuadas com as crianças no século XVI, em 

pleno processo de colonização brasileira, no entanto, não o faremos em completude, tendo em 

vista que a constituição brasileira, no que tange a criança, em muito se assemelha as práticas 

culturais da Europa no mesmo período. Sendo assim, centramos nosso olhar e análise para a 

ideia de criança que foi constituída no período moderno, mas sem descartar as contribuições 

históricas do passado, o foco se efetua na concepção de infância e criança oriunda do final do 

século XVIII e início do século XIX, em diante. 

 Pode-se dizer que a história da criança brasileira se mesclava e desaparecia em 

meio às questões que permeavam os adultos que aqui se fixaram e construíram suas vidas. 

Fato este asseverado por Ramos (2009, p. 48) “Em meio ao mundo adulto, o universo infantil 

não tinha espaço: as crianças eram obrigadas a se adaptar ou perecer”, o que prova que tal 

qual na Europa, a criança brasileira era relegada a condição de infans, de não-falante, não-

vivente e não-pensante. O universo adulto acabava sendo tão avassalador, a ponto de impedir 

um viver infantil, no período concernente aos dois primeiros séculos do país. 

O Brasil quinhentista se constrói fundamentado na religiosidade, logo, todas as 

instituições sociais e suas esferas, acabavam sendo cooptadas pela perspectiva da religião. O 

que nos remete a analisar que a Igreja ocupava a centralidade no país, sendo decisória na 

constituição da compreensão e conceito referente à infância e à criança. 

Sobre o papel da Igreja como elemento centralizador do processo de construção 

do Brasil e paralelamente de infância, recorremos a Chambouleyron (2009), que apresenta a 

atuação dos Jesuítas no recente território descoberto e que o ensino infantil ocupou lugar de 

destaque nas práticas dos jesuítas, no intuito de “domar os instintos” das crianças, a fim de 

torná-las “seres mais puros e bons21”. Os Jesuítas mais do que cristianizar os povos 

                                                
21 A Igreja ao longo de sua interferência no território brasileiro reprimia todas as práticas de vida cotidiana, pois 
criminalizava e dizimava os indígenas. Ou seja, a Igreja realizou inúmeras tentativas de desconstrução da cultura 
local, em prol de sua exaltação e conquistas de novos fiéis, mais uma vez mostrando o histórico violento e 
sangrento da Igreja ao longo do mundo (SAVIANI, 2007). 
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brasileiros, buscavam construir uma rigorosa disciplina religiosa, que os levaria à prática dos 

bons costumes, tendo como método central o uso da memorização, na constituição do cristão.  

  As primeiras experiências educacionais brasileiras trazidas a bordo das 

caravelas portuguesas e personificadas pelos jesuítas, negavam e proibiam toda e qualquer 

experiência cotidiana, educacional e tradicional dos índios, estes tiveram suas culturas 

desconsideradas em sua mais intensa plenitude, chegando ao extremo da criminalização de 

suas práticas culturais.  

 Nas palavras de Saviani (2007, p. 47) 

 
Para os jesuítas a religião católica era considerada obra de Deus, enquanto a religião 
dos índios e dos negros vindos da África eram obra do demônio. Eis como cumpriu, 
pela catequese e pela instrução, o processo de aculturação da população colonial nas 
tradições e costumes do colonizador. 

 

Diante dos fatos fica evidente que a educação brasileira nos seus primeiros 

duzentos anos esteve a serviço do Estado, neste caso da Coroa Portuguesa, e seus interesses, o 

que já iria dando claros contornos e sinais do descomprometimento com a educação em si, 

com a população residente na colônia e comprometimento com a dominação e legitimação do 

Estado.  

Após a construção de uma educação violenta propiciada pela Igreja, vislumbra-se, 

como resultado, uma imagem da infância reprimida. Adentramos o período Colonial, quando 

ainda se têm no país as raízes religiosas e um número significativo de crianças “sem voz”. 

Apesar dos não olhares em direção à criança, é fundamental entendê-la. Para 

pensar a importância da criança no Brasil no período Colonial, podemos nos valer das 

contribuições de Del Priore (2009, p. 84) 

 

Há pouquíssimas palavras para definir a criança no passado. Sobretudo no passado 
marcado pela tremenda instabilidade e a permanente mobilidade populacional nos 
primeiros séculos de colonização. “Meúdos”, “ingênuos”, “infantes” são expressões 
com as quais nos deparamos nos documentos referente à vida social na América 
portuguesa. O certo é que, na mentalidade coletiva, a infância era então um tempo 
sem maior personalidade, um momento de transição. 

 

Diante disso, percebe-se o quanto era difícil uma definição real da criança neste 

período, a infância era repleta de dúvidas e de incertezas quanto ao seu papel e a sua própria 
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vida. Semelhante ao que se realizava na Europa, a criança neste período, estava sujeita a todos 

os tipos de intempéries, desde saúde22 ao descaso dos adultos. 

Para Mauad (2009) os diferentes povos, europeus, que chegaram ao Brasil e 

participaram do processo de colonização desta nova terra, desde o século XVI, a criança era 

vista como selvagem, ausente de razão e carente de esclarecimento. O que vai evidenciando e 

desenhando a forma como a infância e a criança foi compreendida ao longo da história 

nacional, ao se fixar em um determinado local, as pessoas trazem consigo todas as suas 

visões, percepções e vivências anteriores. Logo, é possível definir, que inicialmente a criança 

brasileira, também vivenciava uma lacuna na participação e na construção social no período 

correspondente aos séculos XVI e XVIII, elas vistas como um simples vir a ser, e não como 

um ser de fato. 

Fatos estes evidenciam que ao longo do período colonial tinha-se a ideia de que a 

criança deveria ser adestrada, sendo que tal adestramento deveria ser promovido pelos adultos 

que a cercavam, evidente, que pautados nos princípios propostos pela Igreja. Isso torna 

possível afirmar que neste momento a criança começa a ser vista como algo distinto do 

adulto. No intuito de “adestrar” as crianças, elas eram submetidas a diferentes formas de 

repressão, a fim de torná-las “cristãos racionais”. Para Del Priore (2009), a história social da 

criança no Brasil é fortemente marcada pela violência, firmada em bases do medo, de 

ameaças, de castigos e de ações repressivas. 

Apenas no século XIX, que se observa uma certa ascensão da criança na 

sociedade. Neste mesmo século, inicia-se o processo de reconhecimento das nomenclaturas 

referentes à infância e à criança nos livros e nos dicionários produzidos no território.  No 

entanto, a significação é ainda limitada, pois se vincula mais às características físicas deste 

período da vida humana. Conforme Mauad (2009, p. 140-141) 

 

Muito menos clara era a definição de infância, por envolver uma distinção entre 
capacidade física e intelectual. Para a mentalidade oitocentista, a infância era a 
primeira idade da vida e delimitava-se pela ausência de fala ou pela fala imperfeita, 
envolvendo o período que vai do nascimento aos três anos. Era seguida pela 
puerícia, fase da vida que ia dos três ou quatro anos de idade até os dez ou 12 anos. 
No entanto, tanto a infância quanto a puerícia estavam relacionadas estritamente aos 
atributos físicos, fala, dentição, caracteres secundários femininos e masculinos, 
tamanho entre outros.  

 

                                                
22 No período mencionado, o Colonial, o Brasil não havia desenvolvido as questões sanitárias e médicas, havia 
uma escassez de medicamentos, tratamentos e condições sanitárias.  
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Entendemos que a criança, apesar de ter galgado conquistas na forma como eram 

vistas pelos adultos, ainda havia muito a se transformar para que não fosse vista meramente 

por seus atributos físicos, mas também dentro das peculiaridades na constituição do ser social. 

Com relação à intelectualidade, ainda eram vistas como apartadas de razão, pensar, 

consciência e do juízo, sendo que estes seriam efetivamente adquiridos posteriormente.   

Para compreender a criança brasileira moderna, podemos nos valer das 

contribuições iconográficas, semelhante ao que foi feito por Ariés23 (1981). Estas em muito 

auxiliam o entendimento da criança nesta fase histórica, melhor dizendo como a imagem da 

criança é vista pelos adultos, possibilitando a construção de sentidos e significados para as 

crianças brasileiras do século XIX. 

O século XIX ainda não havia conseguido superar as intempéries que rondavam 

as crianças brasileiras. “Nascimento e morte são eventos opostos e tão ligados à infância 

oitocentista” (DEL PRIORE, 2009, p.156). É neste período que as mortes prematuras das 

crianças, começam a abalar os lares, pois as famílias brasileiras do século XIX já olhavam 

suas crianças com carinho e estima.  

A partir das contribuições de Del Priore (2009), a criança oitocentista, passou a 

ser tratada pelos adultos como seres que deveriam ser cuidados e protegidos, no entanto, os 

cuidados acabavam sendo realizados por terceiros, e não pelos pais, o que possibilita perceber 

que quanto mais rica era a família, mais os filhos estavam distanciados do convívio real dos 

pais. 

Em meio a toda a efervescência vivida no Brasil oitocentista e posteriormente 

novecentista, com o desenvolvimento econômico acelerado pelo sucesso do Ciclo do Café na 

região Sudeste24, nota-se o florescimento da classe social, conhecida do mundo europeu, 

como burguesia. Juntamente com ela e com o desenvolvimento econômico, tem-se no país as 

condições iniciais necessárias para a consolidação do capitalismo moderno e juntamente com 

ele a propagação dos ideais burgueses de sociedade. 

                                                
23 É válido salientar, que a representação iconográfica é mais abrangente no interior das classes dominantes, 
logo, olhar nesta perspectiva, nos direciona a uma compreensão de infância e criança. Porém, apesar de 
direcionado para uma determinada classe, acaba sendo interessante em virtude da importância que as classes 
dominantes tiveram e têm nas diferentes épocas, no processo de influência e padronização dos gostos e hábitos 
dos classes subalternas. 
24 Ao mencionarmos a região Sudeste neste momento, não estamos realizando a exaltação de uma região em 
detrimento das demais áreas do país, a ênfase se dá por uma questão histórica, na qual o processo de 
consolidação do Brasil, após a decadência do Ciclo do Açúcar, no Nordeste, acaba por deslocar para o Sudeste 
(mais precisamente para o Rio de Janeiro e São Paulo) o centro político e econômico, em virtude do plantio do 
Café. Esta nova forma de produção, voltada para a exportação, acabou por ser o elemento impulsionador do 
progresso econômico, industrial, social e urbano do país. Até os presentes dias, o eixo Sul-Sudeste, ainda é tido 
pelo restante do território como exemplo a ser seguido em diversas áreas, em virtude de sua historicidade e de 
seu Capital econômico. 
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Traçando um paralelo entre a Europa moderna e o Brasil a caminho da 

modernidade25, no que concerne a construção da infância e a criança, nos valemos das 

análises de Kramer (1998), que apresenta que a ideia de infância, como conhecemos 

atualmente, surge com a consolidação da sociedade capitalista. A sociedade burguesa 

elaborou uma visão da criança que demanda cuidado e proteção, pois esta criança é 

potencialmente realizadora de trabalho e possível participante do universo da produção. 

A partir desta compreensão e elevação social da criança e infância, a burguesia 

passa a preocupar-se com este grupo e com a educação direcionada a eles, iniciando uma 

ampliação das escolas26, local de disseminação da ideologia burguesa. De acordo com Lima 

(2005) este interesse histórico da burguesia pelo ensino não se faz de forma desinteressada, 

sendo permeado por interesses políticos, sociais, econômicos e ideológicos. A burguesia que 

surge e se consolida a partir do século XIX, possuía clareza na necessidade de se firmar como 

classe hegemônica, logo, precisaria de se apropriar de tudo que envolvesse a vida social, em 

especial da escola. E então a burguesia brasileira, que como a europeia, era revolucionária no 

momento de sua consolidação e ascensão, no sentido de anseios pela mudança e 

institucionalização do novo, ao assumir o poder torna-se conservadora e autoritária. Passa a 

vislumbrar a conservação de seu poder, apropriando-se da escola como espaço de formação 

para o mercado e para a sociedade do capital. 

Segundo Saviani (2013, p. 86)  

 

A burguesia, então, torna-se conservadora e passa a ter dificuldades ao lidar com o 
problema da escola, pois a verdade é sempre revolucionária. Enquanto a burguesia era 
revolucionária, ela possuía interesse na verdade. Quando passa a ser conservadora, a 
verdade então incomoda, choca-se com os seus interesses. Isto porque a verdade 
histórica evidencia a necessidade das transformações, as quais para a classe dominante 
– uma vez consolidada no poder – não são interessantes na perpetuação da ordem 
existente. 

 

A educação tinha a função de definir os papéis sociais das crianças na nova 

sociedade capitalista industrial, no que se refere às questões de gênero, aos homens cabiam a 

                                                
25 Traçar um paralelo entre sociedades tão distintas e tão distantes geograficamente é possível pois o Capital e o 
Capitalismo ao serem construídos sócio-historicamente e introduzidos na dinâmica da vida social, acabam por se 
apropriar de forma muito semelhante das instituições sociais nas diferentes regiões do globo, conforme exposto 
por Marx e Engels (1996), o capital não possui pátria definida. 
26 É válido salientar que a escola no Brasil apenas será popularizada e efetivamente de massa após a década de 
1950, no momento mencionado no texto há apenas uma ampliação das escolas, porém limitada pelas condições 
históricas do referido período. 
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intelectualidade e às mulheres, os trabalhos manuais e uma intensa resignação moral. 

Conforme Del Priore (2009, p. 156), 

 

[...] estabelecidos os devidos papéis sociais, caberia à família, educar e à escola, 
instruir. Com isso estavam supostamente garantidas a manutenção e reprodução dos 
ideais propostos para a constituição do mundo adulto. Dentro desta perspectiva, a 
criança era uma potencialidade, que deveria ser responsavelmente desenvolvida. 

 

A partir desta pseudo preocupação27 para com a educação se consolida no país um 

projeto político e econômico, satisfatório para o capital, porém degradante para o humano em 

suas múltiplas facetas, sendo este liderado pela burguesia, com o intuito de disseminar e 

consolidar a ideologia burguesa, que visa promover desigualdades e mascarar os conflitos 

existentes. 

 

1.2.1 Construção da infância: constituição do consumidor no Brasil 

 

A construção de uma perspectiva de infância na Era Moderna, consolidada no 

século XIX, foi impulsionada pelo desejo burguês de uma sociedade liberal e possibilitadora 

da consolidação do capitalismo no mundo. O desejo burguês transformou a sociedade e o fez 

de forma revolucionária, levando para as demais classes o modo de vida dos grupos 

hegemônicos. No Brasil, a situação apresentava algumas pontualidades distintas dos padrões 

burgueses da Europa, mas se assemelha, na questão de que o modo de vida das classes 

dominantes acabou por se tornar um exemplo de vida a ser seguido pelo restante da 

sociedade. 

No período oitocentista o país vivia a rotina de uma Corte, que girava entre 

caprichos e conciliação dos interesses de uma burguesia ascendente. As ações realizadas pelos 

componentes da Nobreza eram almejadas pela sociedade brasileira, tinha-se a concepção de 

que estes representavam uma vida grandiosa.  

Para Mauad (2009) a construção dos padrões de comportamento e de consumo na 

sociedade brasileira do século XIX era impulsionada pela dinâmica da Corte. O desejo de 

reproduzir a vida de luxo e grandiosidade da Nobreza acabou por suscitar um 

desenvolvimento econômico mais moderno, pautado na consolidação do comércio e da 

produção.  

                                                
27 Assim o afirmamos devido ao fato de tratar-se de um preocupar-se e ansiedade para a consolidação, em 
plenitude do ideário burguês, valendo-se assim do espaço escolar para a disseminação desta ideologia. 
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Nesta busca pelo desenvolvimento da economia capitalista e o desejo de 

construção de novos padrões sociais, inicia-se um processo radical de transformação do país, 

no qual a produção das mercadorias necessárias para a sobrevivência e suprir das 

necessidades básicas, sai do interior das casas e passa a ser de responsabilidade de lojas e de 

pequenas fábricas. Primeiramente roupas, sapatos e brinquedos eram confeccionados no 

interior das casas, pelas mães, suas escravas e empregadas. Com o desenvolvimento do 

comércio, os produtos começam a ser vendidos nas lojas, o que reduziu significativamente a 

produção das mercadorias destinadas às crianças nas casas, porém não os findou. 

A criança em meio a esta mudança paradigmática, no que concerne o suprir de 

suas necessidades, passa a ser paulatinamente inserida neste novo mercado da vida humana 

brasileira. Enfim, o rumar para um desenvolvimento capitalista, demandou uma nova 

apreciação para a criança, que a integrasse ao mercado e a tornasse um participante ativo 

desta nova estrutura. 

Na tentativa de agregar as crianças e torná-las consumidoras, a Corte brasileira 

passa a efetuar construções de espaços para este novo ser social, que poderia, e foi promotor 

de uma consolidação de padrões, como descrita por Del Priore (2009, p. 154) 

 
Desde 1845, a Corte já contava com doze casas de brinquedos, localizadas nas ruas 
centrais da cidade, sendo a mais famosa chamada Ao Paraíso das Crianças, cujo 
anúncio publicado na seção de notabilidades do Almanaque Laemmert, evidenciava 
que a criança ainda estava surgindo como consumidor efetivo, pois entre 
brinquedos, carrinhos para crianças e velocípedes, vendia-se também objetos de 
fantasia, perfumaria finas e, surpreendentemente, charutos e fumos de todas as 
qualidades.   

  

 Desde o século XIX, o Brasil consolidou uma progressiva construção de uma 

criança, pertencente às classes hegemônicas, que desejava participar ativamente da construção 

capitalista, tendo em vista a “magia” exposta pelo capital. No entanto, esta construção social 

da criança, detentora de infância e consumidora foi decisória no processo de mercantilização 

da infância no país nas diferentes classes que aqui se encontravam. 

 

1.3 O PROCESSO DE MERCANTILIZAÇÃO DO UNIVERSO INFANTIL  

 

A criança historicamente conquistou um espaço na sociedade, no entanto tal 

espaço foi apropriado e incorporado pelo mercado. O capital28 em essência, acaba por se 

                                                
28 Conforme afirma Mészáros (2011) Capital e Capitalismo são conceitos distintos. Sendo que o Capitalismo é 
uma fase histórica do desenvolvimento humano, sendo um modo de produção e Capital são as formas de 
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apropriar de todas as esferas da vida humana, sendo que a infância, enquanto construção 

social que emerge do próprio desenrolar do capitalismo, acabou sendo absorvida pelo capital 

de forma avassaladora. 

Nesta dinâmica, as crianças vêm progressivamente perdendo algumas das 

características infantis e da própria infância que foram paulatinamente construídas. Ao passo 

que o capitalismo se fortaleceu e se desenvolveu, as crianças passaram a ser vistas com 

demasiada importância para a manutenção do sistema econômico. Há uma constante tentativa 

de retirar a infância da vida destas crianças. Um dos fatores que auxiliam no desenvolvimento 

do capitalismo moderno e contemporâneo, é que crianças o deixem de ser crianças cada vez 

mais cedo, logo há toda uma estrutura que propicia que as crianças nos seus primeiros anos de 

vida tenham comportamentos muito semelhantes aos de adultos. Muitos são os motivadores 

que impulsionam e auxiliam este distanciamento da infância na vida das crianças, dentre eles 

a mídia, os apelos ao consumismo por meio da propaganda, a televisão e ausência dos pais, e 

outros que serão retratados mais adiante. 

É evidente, que com a entrada do mundo tecnológico29 - mais especificamente a 

tecnologia digital - no universo infantil, em especial após os anos 1990, quando esta 

tecnologia começa a se disseminar nas famílias brasileiras, o universo em muito se alterou, 

estas foram fundamentais para que se disseminasse a ampliação da cultura de consumo, 

muitas das mediações destas crianças passaram a ocorrer por meio destes recursos.  

Alguns autores, como Narodowsky (2004), afirmam que neste período se iniciou 

uma intensa crise da infância, devido a tais inovações, sendo que estas descaracterizam o 

conceito de infância que vinha sendo construído e desenvolvido socialmente desde o século 

XVII, consequentemente, com as intensas e gradativas mudanças do paradigma da infância, as 

estruturas sociais que permeiam o mundo infantil como família e escola também sofreram 

modificações profundas ao longo dos referido século. O autor possui uma importante 

consideração acerca do conceito de infância, para este não se trata de um processo natural da 

vida humana, mas sim um processo histórico, imbricado de simbologias. 

Nota-se na sociedade brasileira do século XXI, que a centralidade da infância na 

rotina familiar se mantém tal qual nos séculos que iniciam as preocupações com esta fase da 

vida. A vida familiar na atualidade em muito se orienta pelos desejos infantis e pelas 

                                                                                                                                                   
mediações e trocas, propiciadas pela moeda e econômico. Ao afirmar que o Capital, no período histórico do 
Capitalismo se apropria das diferentes esferas, apontamos para a ideia de que no interior do Capitalismo as 
formas de trocas e as mercadorias, acabam por se sobrepor ao humano. 
29 Fala-se do gradativo acesso a computadores, internet, vídeo games e televisão. 
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“necessidades” deste grupo. O universo adulto passou a se preocupar e se pautar pelas 

vontades criadas pelo capital para o universo infantil. Ao atender as demandas criadas pelo 

capital, o adulto, em sua maioria, não realiza uma reflexão das problemáticas que a introdução 

e contato com o capital e mercado do descartável podem ocasionar no desenvolvimento 

infantil. 

 É notável a supervalorização da infância por parte das famílias e da sociedade 

como um todo, no presente século e nos dois que o antecedem (séculos XIX, XX e XXI), com 

as crianças possuindo tamanha importância e força, a sociedade capitalista passou a observá-

las com grandes potencialidades para o desenvolvimento da lógica do capital. Sabendo dos 

anseios de satisfação de todas as vontades das crianças, o mercado passou a enxergar neste 

grupo a possibilidade de sua ampliação, quanto mais necessidades forem criadas para esta 

parcela do grupo social, mais o restante se mobilizará para comprar, movimentando, assim, a 

produção e a circulação capitalista. Muitas são as estratégias utilizadas para se alcançar tal 

objetivo, estas estratégias serão aqui posteriormente demonstradas. Vale ressaltar, para que a 

lógica social e econômica alcance seus objetivos vale-se dos meios mais escusos, mesmo que 

para tanto seja preciso descaracterizar um conceito construído durante um longo período 

histórico.  

O sistema capitalista é um produto do desenvolvimento histórico da humanidade, 

enquanto sistema econômico, político e social promove uma perpetuação de perversidades, 

mercantilização das relações, desigualdades e mazelas sociais, e estas se efetivam pelas mãos 

dos homens que o integram e estão incorporados e interiorizam sua ideologia. Nesta dinâmica 

há um favorecimento do capital e das mercadorias em detrimento das relações humanas. 

É possível perceber o quanto é recente uma efetiva preocupação com a infância, 

com a criança e com as percepções que estes sujeitos acabam por ter de si e do mundo no qual 

estão inseridos.  

 

1.3.1   O Capital: a mercantilização do humano 
 

 A estrutura capitalista objetiva homogeneizar e padronizar as instituições, as 

esferas e as pessoas, pois este será um caminho mais certeiro para sua propagação, produção e 

reprodução. As crianças, nesta lógica, constantemente se tornam alvos deste processo 

homogeneizante. Tendo claro este intuito, devemos pensar os caminhos da mercantilização da 

infância na contemporaneidade até adentrarmos uma mercantilização da educação para a 

infância, pensando como estes processos acabam sendo prejudiciais para a constituição do 
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sujeito e para sua efetiva humanização. Para tanto nos valemos da contradição existente no 

meio social, como elemento central de análise da realidade. 

Partindo da ideia de contradição como caminho para a análise da sociedade, 

quando se trata da compreensão da mercantilização da infância, devemos compreender que 

este processo é algo frequente no interior da sociedade do capital, a transformação das 

pessoas, das relações e dos seres em mercadorias, constantemente se repete. O capital, em 

essência tenta banalizar tudo e todos, no intuito de mascarar as contradições e conflitos 

presentes na vida social. 

Como expõe Ianni (1982, p. 18) 

 

Em essência, o capitalismo é um sistema de mercantilização universal; e de 
produção de mais-valia. Mercantiliza as relações, as pessoas e as coisas. Ao mesmo 
tempo, mercantiliza a força de trabalho, a energia humana que produz valor. Por isso 
mesmo, transforma as próprias pessoas [...]. 

 

A compreensão do conceito de mercantilização da infância na sociedade do 

Capital demanda um retorno intelectual até à concepção de Marx (2013), a mercadoria é 

central no processo de entendimento do capital e da sociedade capitalista, pois, toda 

mercadoria é essencialmente produto e resultado do trabalho humano. Para o autor o trabalho 

é categoria central no processo de produção da vida e dinâmica social. Sendo assim, definir 

com precisão o que é a mercadoria é essencial, para prosseguir a análise.  

De acordo com Marx (2013, p. 113) 

 

A mercadoria é, antes de tudo, um objeto externo, uma coisa que, por meio de suas 
propriedades, satisfaz necessidades humanas de um tipo qualquer. A natureza dessas 
necessidades – se, por exemplo, elas provêm do estômago ou da imaginação – não 
altera em nada a questão. Tampouco se trata de como a coisa satisfaz a necessidade 
humana, se diretamente, como meio de subsistência [Lebensmittel], isto é, como 
objeto de fruição ou indiretamente como meio de produção. 

 

O autor expõe que a mercadoria é algo que está para além do humano, devendo 

ser utilizada para satisfazer nossas necessidades básicas, logo, estará presente na vida humana 

para possibilitar a própria existência. Entretanto, nos desdobramentos das sociedades 

modernas e contemporâneas, a mercadoria acabou recebendo uma exaltação, sendo esta 

impetravelmente superior. 

Diante desta inversão de valores, é preciso que a sociedade humana se torne capaz 

de sair do plano da aparência e superficialidade da mercadoria, para definitivamente adentrar 

a essencialidade das interações e vivências sociais. Sendo assim, cabe salientar a importância 
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e o papel da educação no processo de transformação desta atual condição social. Como afirma 

Saviani (2013) a educação possui centralidade no processo de transformação da sociedade, à 

medida que institui uma proposta pedagógica que tenha por compromisso a mudança e não a 

perpetuação de um sistema fundado nas desigualdades, deve o homem atuar e trabalhar a fim 

de construir e se apropriar do mundo da cultura e do mundo humano, para além dos 

condicionantes do sistema capitalista. 

 

[...] a educação é, sim, determinada pela sociedade, mas que essa determinação é 
relativa e na forma de ação recíproca – o que significa que o determinado também 
reage sobre o determinante. Consequentemente a educação também interfere sobre a 
sociedade, podendo contribuir para a sua própria transformação (SAVIANI, 2013, p. 
80). 

 

A educação deve propiciar que os indivíduos transcendam as limitações da 

sociedade capitalista e do mundo das mercadorias, a fim de propiciar que estes se apropriem 

do mundo humanizado e tornem-se sujeitos livres e autônomos. 

Marx (2013) expõe o quanto supervalorização da mercadoria pode vir a ser um 

elemento degradante para as relações humanas. O capital que se fortalece a partir de meados 

do século XIX desconsiderou o humano, o seu trabalho e suas idiossincrasias, para 

supervalorizar a mercadoria e o seu valor de troca. A busca incessante pelo lucro e pelo 

acúmulo de capital por parte da pequena parcela correspondente a burguesia, relegou a 

sociedade a uma contínua propagação de mazelas que se fundam na alienação e na 

universalização do todo social.  

É evidente que a sociedade burguesa é um modelo de organização complexo e 

bem estruturado, ainda que perverso, mas essencial para o desenvolvimento das forças 

produtivas, não podendo ser desconsiderado em plenitude, mas sim questionado, pela 

perspectiva humana e de formação do sujeito histórico. 

É crucial questionar o modo de produção capitalista, pois o mesmo mercantiliza o 

humano, suas relações e tem por base a desigualdade social. Segundo Marx; Engels (1996) 

por mais sólido que o sistema seja, merece perecer, para que algo novo possa surgir.  

As contradições existentes na lógica capitalista precisam ser pensadas, analisadas 

e repensadas. De acordo com Ianni (1982) esta mercantilização socialmente construída e 

disseminada, é o promotor das desigualdades e da desumanização dos indivíduos. Igualar 

pessoas a coisas é perverso em essência, até mesmo para a lógica do capital, sendo assim, esta 

condição deve urgentemente ser superada. 
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Nesta construção da mercadoria-humana, o ser humano acaba por se 

descaracterizar, perdendo suas identidades e construções pessoais, tornando-se uma coisa, 

produto. Passa a se identificar a partir das imagens que lhe são expostas, se são coisas, se 

identificam com a mercadoria e não com o humano. Neste sentido é exposto por Fontanelle 

(2002, p. 270) 

 

[...] com a análise do conceito de imagem de marca, o sujeito atual não é alguém 
encantado pelas imagens que o cercam mas, paradoxalmente, fez uso delas para 
construir as imagens sobre si mesmo e sobre o mundo. No caso da marca, apesar de 
exata consciência do que ela significa, é essa imagem que ele, o sujeito, toma de 
empréstimo para significar uma certa experiência de vida. 
 

O ser humano, ao longo de seu intenso processo de mercantilização, se perde e se 

afasta da humanização, tornando-se mais uma esfera e etapa da lógica capitalista. O sujeito 

passa a se identificar como mercadoria e produto, o que nos remete a pensar a questão da 

“descartabilidade”, que será tratado mais adiante. 

 

1.3.2 Apropriação e formulação do conceito “natureza infantil”: uma etapa da 
coisificação 
 

Em meio a este processo de mercantilização do humano e de suas relações que é 

fortemente promovido pelo capital, iniciado em meados do século XIX e prolongado para os 

presentes dias, adentramos as construções de universalização da criança e da infância. 

No interior das contradições presentes na sociedade, devemos considerar a 

questão da criança. Podemos dizer que a criança é um ser essencialmente contraditório, tal 

qual os demais seres humanos, logo, não podemos pensá-la pela perspectiva da pureza e da 

inocência plena, como é defendida na lógica do capital, reproduzido pelo ideário burguês. 

Nesta perspectiva da contraditoriedade humana, nos valemos novamente de 

Charlot (1983) que afirma que a criança tem absorvido pelo mercado sua contradição, no 

intuito de promover uma reprodução dos modelos e padrões internalizados pelos adultos que 

os circundam e pela sociedade em que estão inseridos. Sendo a criança simultaneamente o 

símbolo de perpetuação e de renovação social, esta, desde o início da sociedade capitalista 

industrial, acabou se tornando alvo e objeto de desejo do grande capital. Na atualidade está 

cada vez mais incorporada pela lógica econômico-social. 

Arce (2004, p. 161) questiona que, 
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[...] se a infância é histórica, ou seja, se ela é resultado das atividades da criança 
num determinado contexto sociocultural e se nossa sociedade mostra-se 
altamente alienante e desumanizante, como poderia a infância ser fonte daquilo 
que não lhe é oferecido pela sociedade? Como pode ser alimentada tal crença 
justamente por aqueles que trabalham com a educação das crianças. 

 

Diante do exposto, percebemos o quanto a criança, no interior de uma infância 

criada para atender aos interesses de uma determinada classe, acabou sendo pouco satisfatória 

para o desenvolvimento da pessoa humana desde os seus primeiros momentos de vida. 

Nesta perspectiva, salientamos que com o advento do capitalismo, e com o 

surgimento de uma nova classe social, a burguesia, passou-se a compreender a criança como 

um ser em potencial para o mercado. Para tanto, foram formuladas construções e conceitos 

específicos da criança e infância, dentre elas a ideia de natureza humana. 

A burguesia, por meio de suas bem estruturadas teorias, após formular o conceito 

de infância e disseminá-lo entre as demais classes, passou a defender a ideia de natureza 

infantil, na qual acredita-se que a criança é um ser uno, a infância um período da vida 

inapelável a todos os seres humanos e tem-se uma regularidade dos acontecimentos, de 

atitudes e de ações. Fato e defesa que necessita das contribuições da antropologia cultural e 

social, bem como da sociologia, para transpor, pois analisar e afirmar que a totalidade dos 

seres humanos passam pelos mesmos fenômenos e desenvolvimento, descaracteriza toda a 

cultura e a história que compõe os seres sociais, e mais uma vez cumpre o objetivo do capital: 

homogeneizar e universalizar práticas e padrões, a fim de tentar incessantemente criar uma 

busca pela aproximação dos padrões socialmente estabelecidos pela classe dominante.  

Kramer (1998) afirma que se pensarmos a criança pela ideia de natureza infantil, 

acabamos por pressupor que esta é universal, sem particularidades e distante de um mundo 

cultural e social, se compreendemos o ser criança por único desconsideramos toda a 

infraestrutura que compõe os diferentes universos infantis. 

Nesta necessidade de ruptura com a perspectiva de natureza infantil, Muniz 

(1999) defende que, analisar a infância, deve pressupor uma análise sociocultural, em que a 

criança seja desnaturalizada, assim como a infância, não se tratam de conceitos prontos e 

inatos, e sim resultantes da construção social. 

A criança deve ser vista para além do mercado e da mercadoria, esta é uma 

construção da cultura e do mundo social em que ela está cotidianamente inserida, o ser 

humano não nasce humano, mas se torna humano, assim como a criança não nasce criança, 

mas se torna, à medida que interage em um grupo, em que os primeiros anos de vida, são 
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repletos de significados que o tornam criança de fato e de direito, enfim, é um “produto” 

cultural. 

Distanciar o ser humano de sua cultura é tirar dele tudo o que o torna humano, o 

que resulta em uma “animalização” das práticas, aproximando da barbárie. Em suma, a 

mercantilização nos desumaniza, mas devemos perspectivar uma educação que transcenda os 

limites da desuminazação, como afirma Kramer (2007) é preciso a realização de uma 

educação contra a barbárie. Logo, devemos romper com uma mercantilização do agir humano, 

desde a infância até a fase adulta do ser. 

Em meio a esta situação de mercantilização e coisificação em que se encontra a 

criança, devemos pensar que o sistema do capital, enquanto organizador da vida social, não se 

estrutura apenas pela posse ou não posse da mercadoria, mas se efetiva por um conjunto de 

relações de poder que constituem os significados e os símbolos sociais.  

Devemos ressaltar a construção de relações de poder que se efetivam no período 

moderno e se estendem para a era contemporânea, entre adultos e crianças, sendo que a 

origem da dependência veio paulatinamente se alterando ao longo da história. Primeiramente 

havia a dependência da criança em relação ao adulto, e atualmente ocorre o inverso. 

Assim, afirma Charlot (1983, p. 103) 

 

A criança é dependente e independente. Sem o adulto ela não é nada; entretanto, a 
criança julga sem cessar o adulto. A criança é totalmente submissa ao adulto, a tal 
ponto que em numerosas sociedades os pais tinham sobre os filhos direito de vida e 
de morte. Mas a criança é também esse jovem déspota que tiraniza o adulto e 
sujeita-o a todos os seus caprichos. Vítima dos carrascos de crianças, ela própria é 
carrasca de adultos. O adulto esforça-se por torná-la rapidamente independente; 
ensina-lhe, o mais rapidamente possível, a andar, a falar, a estar limpa, a atravessar 
sozinhas ruas, a se organizar, etc. Mas deseja, ao mesmo tempo, mais ou menos 
inconscientemente, prolongar-lhe a dependência: acelera, tanto quanto pode, os 
aprendizados aos quais submete a criança, mas retarda ao máximo o momento em 
que esta poderá beneficiar-se de seus esforços e se abster do adulto. A criança deve 
aprender tudo do adulto, mas este último coloca na primeira classe dessas aquisições 
o desenvolvimento de um espírito crítico, que a criança exercerá inevitavelmente 
contra o adulto o que precisamente, o adulto suporta muito mal. Esse jogo de 
dependência e da independência volta a ser encontrado nas relações da criança com 
a sociedade. 

 

Tem-se a ilusão e a compreensão histórica de que a criança vive uma relação de 

dependência com o adulto, sendo cultivada por um longo período a ideia de que a criança é 

socialmente inferior ao adulto, sendo esta um fato social, que pode ser relacionado com a 

teoria de Durkheim30, no entanto que não se confirma na contemporaneidade.  

                                                
30 Durkheim (2012) apresenta o conceito de fato social, sendo este o grande objeto de estudos da sociologia. O 
fato social refere-se as ações realizadas pelos indivíduos no interior de uma sociedade, estes são socialmente 
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Em meio a esta relação de dependência e independência entre o universo adulto e 

o universo infantil, devemos analisar a relação de poder que historicamente se desenvolveu no 

interior das relações entre as diferentes fases da vida, pois esta relação de dependência, jogo 

de poder e de manipulação de ambos os lados – criança e adulto –, é resultado da necessidade 

de reprodução social, fazendo parte do imaginário coletivo. O jogo de poder entre criança e 

adulto mistura-se com a própria história social da criança no interior da sociedade capitalista. 

No percurso histórico percebemos que a criança contemporânea, definitivamente 

inverteu a lógica da dependência e do próprio jogo de poder com o adulto. A criança do 

século XXI não mais está economicamente e socialmente marginalizada, ela ganhou 

autonomia e sucessivamente vem ocupando novos espaços e novos papéis na dinâmica social. 

Papéis estes, mediados pelo consumo e pela mercantilização de seu agir, pensar e falar. Ao 

passo que o capital se fortalece, o mesmo se realiza com a criança, que se torna independente, 

o mercado necessita de consumidores ativos e exigentes e ganha voz, rompendo com a ideia 

de não-fala, presente desde os períodos antigos. 

                                                                                                                                                   
aceitos e reproduzidos, tendo como características centrais a generalidade, exterioridade e coercitividade. Sendo 
assim, ocorrem para além das vontades individuais. 
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2.  O SER CRIANÇA E O APRENDER PERMEADOS PELO CONSUMO E SUAS 

MULTIPLAS RELAÇÕES 

 

Compartilha-se entre o pensamento educacional e sociológico as análises e 

investigações referentes aos papéis e atuações das crianças, na atual conjuntura social, sendo 

que estas investigações e debates acabam por se apresentarem como um grande desafio para a 

compreensão da Era Contemporânea e seus desdobramentos na consolidação da dinâmica da 

vida humana. A análise concernente ao papel social da criança é um dos grandes desafios 

investigativos da Era Contemporânea, pois a forma de ser, de estar e de enxergar a criança 

sofreram profundas transformações ao longo dos anos e da história, como destacamos no 

capítulo anterior. Leontiev (2014) afirma que o lugar e o papel da criança se alteram ao longo 

do tempo e da sociedade. Apesar de muito debatidas, estas questões ainda carecem de 

reflexões mais pontuais. 

 Entre os diversos desafios que compõem o olhar para as infâncias no período 

atual, debruçamo-nos em analisar o processo de introdução do consumo na dinâmica da vida 

social e suas interlocuções com o espaço escolar, com vislumbre de entender os caminhos 

pelos quais a escola de Educação Infantil (EI) percorreu ao longo da história e como se 

encontra no limiar das práticas de consumo dos diferentes seres sociais que ali se encontram.  

Neste aspecto é crucial compreender o que é o ser criança num período de 

espetacularização31 da vida e plenitude de consumo. Para pensar e definir o ser criança no 

contexto atual, inevitavelmente, perpassamos pelas contribuições de Leontiev (2014), nesta 

concepção o ser criança está vinculado à tomada de consciência, sendo a consciência de si e 

do mundo no qual as crianças estão inseridas. Para então, posteriormente, compreender o que 

é a escola e a educação de nossos dias – seja ela pelo aspecto formal e/ou pelo não formal.  

 Para tanto, faz-se essencial, definir como o consumismo acabou por redefinir o 

que é ser criança e quais os novos caminhos de aprendizagem destas “crianças 

reformuladas32” pelo século XXI e pela consolidação do mercado de consumo. Para definir os 

percursos de pensamento que estruturam estas reflexões nos aproximamos das contribuições 

                                                
31 Conceito derivado dos estudos realizados acerca da sociedade do espetáculo, fruto da mídia moderna e 
contemporânea nas obras de DEBORD (1997) e CHAUÍ (2006). 
32 Usamos o termo “reformuladas” a fim de demonstrar como as transformações sociais do capitalismo acabaram 
por  recriar as práticas e hábitos das crianças, no intuito de incorporar estas crianças a dinâmica da ordem 
capitalista. 
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de Vygotsky33 (2007; 2009; 2014a; 2014b), em que buscou a compreensão do funcionamento 

cognitivo do ser humano, inapelavelmente vinculado à realidade histórico cultural.  

Partindo das reflexões e conceitos da pedagogia soviética, é plausível afirmar que 

a realidade, o contexto, a economia, a sociedade e seus diferentes desdobramentos, são 

centrais para definirmos os processos de aprendizagem infantil. “As condições materiais e 

econômicas interferem diretamente no processo de desenvolvimento infantil, sendo as 

condições históricas e concretas fundamentais para o desenvolvimento da criança” 

(LEONTIEV, 2014, p. 65), o que nos remete ao fato de que não existe uma homogeneidade 

quando se pensa o ser criança, há uma gama de condições histórico-sociais que define e 

influencia consideravelmente esta condição.   

Ao iniciar este momento da análise, é essencial estabelecer que tratamos de 

crianças em sua multiplicidade, enquanto sujeitos históricos, sociais e culturais, e não em um 

sentido subjetivista e a-histórico. Não se trata de uma mera caracterização etária, mas uma 

análise e construção histórico-social das vivências infantis, sendo assim, os modos de 

aprender variam de criança para criança, neste são refletidos os valores temporais, da classe, 

do gênero, da territorialidade enfim, de seu contexto social no qual a criança está inserida. No 

entanto, apesar das particularidades e individualidades de cada criança ser algo real, 

defendemos que todas, dentro de suas possibilidades necessitam ser ensinadas de forma 

consciente, coerente e que as leve à apreensão real do mundo e das contradições que a 

cercam. 

 

2.1  O PROCESSO DE SOCIALIZAÇÃO: UMA FORMA “EFICIENTE” DE 

EDUCAÇÃO 

 

Com a chegada das sociedades industriais nos períodos pós-revoluções burguesas, 

a sociedade do consumo paulatinamente se ampliou, consolidou-se e solidificou novas 

configurações de organizações de vida e produção. Chegando ao final do século XIX, não 

mais como a sociedade da produção de mercadorias para o suprimento das necessidades 

humanas, constituindo um modo de produzir que transcendeu as necessidades básicas, e 

adentrava ao plano do supérfluo, acarretando na constituição da sociedade do consumo, que se 

                                                
33 Ao longo do trabalho, foi possível perceber uma variação na grafia do nome do autor, a mesma variando 
conforme a tradução. Adotaremos a padronização, mais usual, brasileira (Vygotsky), exceto nas citações, nas 
quais seguiremos o disposto na fonte. 
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funda no consumismo34, resultando em um intenso processo de racionalização35 do trabalho e 

da produção e da própria vida humana. Desde o início do século XX, toda a atividade 

humana, passa a incorporar e a subordinar-se aos interesses da produção de mercadorias e de 

um modo/estilo de vida. 

Esta nova estrutura social, voltada para o consumismo visa a adentrar e a 

incorporar todas as esferas da vida humana, querendo que nada escape a ela. Desde o período 

de constituição de uma infância idealizada que acompanhou a consolidação da sociedade 

Moderna do século XVIII, esta faixa etária veio sendo absorvida pelo capital, chegando aos 

dias atuais, absorvida pelo consumismo, pela “fetichização”, pela “fantasia” e pela ilusão. A 

sociedade do consumo trabalha de forma bastante enfática a psique infantil, com vistas a tirar 

as crianças de sua limitação temporal, pois ao retirá-la desta condição, os tornam mais “úteis” 

e produtivos para consumirem e influenciarem os adultos que os circundam. 

Analisando esta conjuntura da vida infantil, tendemos a relacioná-la à nova 

estruturação da sociedade do capital contemporâneo, as significações que são construídas para 

as crianças, são oriundas das transformações estruturais da sociedade em geral. No anseio de 

compreender a influência das mudanças sociais, culturais e seus desdobramentos na 

constituição de um novo universo para a criança, assegura Bouvier (2005, p. 392): 

 

Em nossa sociedade, os modos de vida das crianças pequenas são marcados pela 
transformação dos modos de vida de seus pais, dos quais lembrei apenas dos traços 
mais importantes: generalização do trabalho das mulheres, urbanização e 
afastamento do domicílio em relação ao local de trabalho, aumento da precariedade 
econômica com o crescimento do desemprego, transformação na família. 

 
 
As demandas geradas por esta estruturação transformaram a configuração das 

estruturas familiares, cada vez mais as “necessidades” das famílias são ampliadas, o que 

culmina em um maior número de horas de trabalho dos membros da família, e também a 

                                                
34 É válido salientar que consumo e consumismo são elementos distintos. O consumo está presente em todos os 
momentos da vida material humana, ou seja, consumo é algo essencial para a manutenção da vida, já o 
consumismo, como instituído pela lógica capitalista, adentra o campo do não essencial.  
35 Ao mencionar o processo de racionalização do trabalho, mais especificamente no início do século XX, 
estamos voltando nosso olhar para os modelos Taylorista e Fordistas, os quais introduziram uma nova dinâmica 
orientadora para o trabalho humano, tendo em vista, que o homem organiza sua vida a partir de sua atividade de 
trabalho, pois esta é centralidade para vida humana. Podemos afirmar que este novo modelo de produção fabril 
novamente transformou a dinâmica e as vivências sociais, criando então novas formas de interação social e 
novas configurações das relações humanas em geral, familiar, social, educacional e trabalhista. A existência 
humana, não mais seria a mesma, a partir de então, ocorre uma intensificação da exploração, da captura da 
subjetividade humana para o capital, uma aceleração do tempo, uma vida controlada para e pelos interesses de 
consolidação e perpetuação do capitalismo. 
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entrada mais significativa das mulheres no mercado de trabalho36, levando a um encurtamento 

do tempo de vivência dos pais com seus filhos. Fatos estes, que resultam no ingresso cada vez 

mais precoce das crianças nas escolas, ocorrendo uma educação realizada por terceiros e uma 

ampliação da educação da criança realizada pelos recursos midiáticos nos períodos que se 

encontram em casa. O afastamento dos pais do ambiente doméstico resulta em um maior 

tempo da criança em frente à televisão e demais aparelhos eletrônicos. 

Compreender as transformações que afetam diretamente as construções infantis 

passa pela análise do papel da socialização na constituição do sujeito e de sua humanidade. 

“De um certo modo, e por paradoxal que essa afirmação possa parecer, não se nasce criança, 

vem-se a sê-lo (JAVEAU, 2005, p. 382)”, a criança aprende a ser e a estar no mundo à 

medida que é inserida e que vivencia a socialização enquanto processo e ação, e, para tanto, 

necessita entrar em contato com o conjunto de regras, de hábitos, da cultura e estas são 

transmitidas, construídas, produzidas e reproduzidas, a partir do contato das gerações mais 

novas com as gerações anteriores. A socialização a que nos referimos e que nos dispomos a 

pensar, não se trata de um mero contato e interiorização dos hábitos de um grupo de forma 

mecânica e irrefletida, mas sim uma socialização que transcenda essa limitação mecanicista, 

sendo, então, um contato que analise o olhar, a vivência e compreensão do outro, logo uma 

interação social que possibilite o indivíduo se apropriar do mundo social e cultural, o qual 

pertença de forma consciente e capaz de ir além dele. Ao mesmo tempo em que somos 

influenciados pela cultura em que estamos inseridos, também a transformamos de forma 

significativa e dialética. 

Adentrando esta esfera do debate podemos pensar que na atual conjuntura o 

processo de socialização da criança se efetiva de forma mais intensa pelas exigências do 

capital, tendo então uma precocidade das experiências educacionais, um maior contato com as 

mídias, e uma criança construída por meio do mundo adulto, essencialmente o mundo do 

capital. 

Diante destas problemáticas, afirma Zanolla (2011, p. 14) que: 

 
 

Em virtude dessa realidade, a crise da família é uma crise de autoridade. Significa 
que os pais, em razão de atender ao sistema produtivo, estão cada vez mais ausentes, 
dificultando à criança estabelecer referências parentais. Essa realidade contribui para 

                                                
36 Desde a ocorrência da Revolução Industrial, mulheres e crianças passaram a compor o processo produtivo 
ativo, bem como o exército industrial de reserva, isto por que, o valor que era pago a estes trabalhadores era 
inferior aos valores pagos aos homens. Apenas a partir de meados do século XX que as mulheres passam a ser 
incorporadas de forma mais decisiva ao mundo de trabalho. 
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com a formação do indivíduo narcísico, individualista e identificado com imagens 
idealizadas. 

 

A constituição do mundo que é apresentado para as crianças é paradoxal e 

perverso, pois retira do convívio das crianças a figura dos pais, para substituí-la pela 

mercadoria, pela posse e pelos desejos, submetendo-as a uma desumanização das relações 

sociais, coloca para estas, em grande parte, que seus referenciais são as construções 

midiáticas. Desta forma, o processo de socialização, de aquisição dos códigos, signos e 

elementos de uma cultura social, ficam a cargo de sujeitos para além da realidade da criança, 

como pela televisão e também pelos sujeitos que compõem o universo escolar, que em sua 

maioria, encontram-se na mesma condição parental, ou seja, de estabelecimento de relações 

mediadas pela mídia globalizada e pela perpetuação da dinâmica capitalista.  

A vida das crianças está condicionada aos adultos e aos desígnios do mercado. 

Sendo assim, há “uma socialização que ocorre segundo um percurso institucional ritualizado e 

que obedece a uma dupla série de exigências; exigências sociais que ajeitam a vida da criança 

em função da dos adultos e das necessidades do trabalho (BOUVIER, 2005, p. 396)”. Esta 

condição criada socialmente possibilita relacionar a vida da criança, sua socialização com as 

atuações do capital, ocorrendo então uma “socialização” que não parte da criança e não é para 

ela. Introduzir crianças cada vez mais cedo na rotina escolar é uma tendência das sociedades 

modernas-contemporâneas, consequentemente do mercado, apesar de travestida da ideia de 

socialização, está repleta de interesses políticos, econômicos que vão além das reais demandas 

infantis.  

Partimos do pressuposto que uma real socialização só ocorre quando os sujeitos 

estão conscientes de si e das problemáticas que o rodeiam, com vistas a aquisição dos valores 

do grupo e transformação das condições que o circundam, porém, na sociedade a qual nos 

remetemos, podemos afirmar que há uma “socialização parcial”, ela visa retirar dos atores 

sociais a compreensão do outro e de si, a fim de instigar a reprodução dos modos de vida, 

promovendo a reprodução da alienação, como observamos em Marx (2007). 

Apesar das debilidades da socialização que nesta se realiza, ela ocorre, e por meio 

dela os sujeitos apreendem e reproduzem modos e estilos de vida, que posteriormente vêm 

compor os elementos culturais. Em meio a isto encontram-se as crianças, que nascem e 

crescem acreditando que a interação humana se faz por meio da mercadoria. Criando então, 

para ela, a consolidação da cultura do consumo. Os aspectos culturais que permeiam os 

indivíduos em seu crescimento são centrais para seu desenvolvimento social, psíquico e 

intelectual, pois “a mente se origina na sociedade (LURIA, 2014, p. 37)”. 
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Quando há um intenso naturalizar da valorização do ter, as crianças passam a 

reproduzir os hábitos que aprenderam, e passam a criar suas identidades a partir de tais 

valores culturais, como se estes fossem centrais para sua existência como humano. 

Mascarenhas (2011) apresenta que na sociedade contemporânea há uma naturalização das 

práticas capitalistas. Ações e comportamentos exclusivos desta estrutura político-social e 

econômica são apresentados, aos membros da sociedade, como próprios da espécie humana, 

sendo estes artifícios ideológicos para a reprodução do sistema do capital e internalização do 

consumismo. 

O que nos possibilita levantar a questão de que ao expor para a criança que o 

comprar, o ter, o possuir são formas constituintes da condição humana, limita-se o processo 

de construção social, interação e humanização delas. Consumir é próprio do indivíduo, mas 

um consumo para suprir as necessidades de manutenção da vida. Marx (2013) apresentou que 

todos os homens são consumidores, logo, não se trata de uma crítica infundada ao ato de 

consumir, este é necessariamente crucial para a manutenção da vida, o que nos dispomos a 

analisar de forma crítica e dialética é a produção de um modo de viver consumista 

apresentado como natural, desde o principiar da vida. 

Os primeiros anos de uma criança são essenciais e centrais para o processo de 

desenvolvimento e constituição de humanidade. Estes primeiros anos, fundamentais para 

aquisição dos conhecimentos socialmente produzidos, estão impregnados pela naturalização 

do consumismo da sociedade capitalista, e sua associação à condição humana, o que acaba 

por ser um imenso desafio no processo de constituição do sujeito. “Como nos outros grupos 

sociais, as crianças arranjam suas existências cotidianas com os meios que podem. Esses 

meios lhe são dados pelos dispositivos de socialização que lhe são impostos ou propostos” 

(JAVEAU, 2005, p. 386). 

Neste percurso de análise nos remetemos às reflexões de Leontiev (2014, p. 59) 

 

A infância pré-escolar37 é o período da vida em que o mundo da realidade humana 
que cerca a criança abre-se cada vez mais para ela. Em toda sua atividade e, 
sobretudo, em seus jogos, que ultrapassaram agora os estreitos limites da 
manipulação dos objetos que o cercam, a criança penetra um mundo mais amplo, 
assimilando-o de forma eficaz. Ela assimila o mundo objetivo como um mundo de 
objetos humanos reproduzindo ações humanas com eles. 

 
 

                                                
37 O elemento “pré-escolar”, refere-se ao período da infância como um todo, o que o diferencia da visão 
institucionalizada no período contemporâneo. 
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Pensando este processo de constituição de humanidade, é válido ressaltar e 

entender que é no momento da infância (0 a 6 anos) que a criança inicia e realiza de forma 

mais enfática o seu processo de construção humana e social, pois se insere no mundo da 

aprendizagem, da compreensão e do esclarecimento do mundo. São nestes primeiros anos, 

que a criança inicia o estabelecimento de códigos e de práticas sociais e culturais, capazes de 

introduzi-la de forma mais decisiva no universo social. À medida que as crianças entram em 

contato com tais práticas, acabam por incorporá-las em seu cotidiano, logo, estas práticas 

tornam-se hábito. Diante do que se expõe, podemos afirmar que é necessário repensar o tipo 

de educação que se faz para as crianças, pois elas, por intermédio do adulto, irão aprender o 

que lhe foi passado, devendo ter acesso a uma educação que não esteja atrelada aos interesses 

e atuações mercadológicas e econômicas. 

Segundo Martins e Arce (2007) a criança desde o momento de seu nascimento 

desenvolve e adquire aprendizagens à medida que entra em contato com os demais atores 

sociais e estes desenvolvem formas de educação. 

 

[...] a natureza histórico-social do ser humano pressupõe a unidade entre a realidade 
objetiva, construída pela atividade humana, e a realidade subjetiva, que se realiza e 
se complexifica a partir das ações dos indivíduos no mundo. Assim sendo, é por 
meio da atividade social que os seres humanos se relacionam com a realidade 
objetiva tendo em vista assegurar sua existência (MARTINS; ARCE, 2007, p.53). 

 
 
O exposto acima torna possível apreender que todo o processo de 

desenvolvimento e aprendizagem humana é puramente social, estabelecendo-se por meio da 

comunicação, interação e essencialmente reais condições para o ensino. 

Conforme exposto por Vygotsky (2009) o processo de desenvolvimento da 

criança transcende as limitações e condicionantes biológicos, sendo que o desenvolvimento 

humano é essencialmente cultural, histórico e social. O referido autor valoriza a situação 

social de desenvolvimento, sendo estas, as condições históricas e sociais que circundam a 

criança. A situação social de desenvolvimento, mais do que uma categoria de análise é uma 

forma de compreender as relações humanas que suscitam o desenvolvimento do sujeito de 

forma dialética. 

O ser humano irá se apropriar do mundo e das condições históricas à medida que 

desenvolver suas potencialidades humanas por meio da aprendizagem e ensinamento dos 

adultos que estão próximos. O desenvolvimento humano está condicionado de forma direta ao 

processo de aprendizagem social com o qual a criança entrará em contato. “Um passo de 

aprendizagem pode significar cem passos de desenvolvimento.” (VYGOTSKI, 2009, p. 303).  
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Ao aprender determinado condicionante social, a criança se desenvolve em diferentes 

aspectos, o que demonstra a necessidade de ensino direcionado e consciente, com vistas a 

promover o desenvolvimento efetivo da criança. 

Pasqualini (2009), ao analisar as contribuições de Vygotsky no processo de 

desenvolvimento humano, expõe que os homens e os animais assemelham-se e diferenciam-se 

no que tange a aprendizagem e o próprio desenvolvimento. Os homens e os demais animais 

compartilham entre si funções elementares, como a atenção e memória involuntária, sendo 

estas cruciais para a sobrevivência no meio natural e social, no entanto apenas os seres 

humanos são dotados das funções psicológicas superiores como a abstração, memória 

voluntária e a consciência. As funções psicológicas superiores são resultantes exclusivamente 

da cultura e não dos nossos elementos biológicos. Logo, necessitam ser desenvolvidas e 

possibilitam que o homem se insira de maneira consciente, transformadora e ativa no seu 

meio cultural e social.  

A escola e o professor devem possibilitar que a criança desenvolva suas funções 

psicológicas superiores por meio da aprendizagem e desenvolvimento da consciência. 

Conforme Vygotsky (2009) a criança necessita se apropriar dos signos e significados para 

desenvolver os seus sistemas funcionais, o adulto no caso o docente, deve significar os 

objetos que circundam a criança, para que então esta compreenda a realidade por meio da 

apreensão das palavras e seus significados, que resulta no desenvolvimento da linguagem 

simbólica e abstrata.  

Os objetos com os quais as crianças entram em contato são construções sociais, 

não sendo natural a exploração dos mesmos pelas crianças, este contato é socialmente 

impulsionado pelo adulto e é mediado pela linguagem. Neste aspecto Vygotsky (2009) 

apresenta que a aquisição de conceitos pela criança, por intermédio do adulto é algo central no 

desenvolvimento infantil, sendo um processo descendente, ou seja, a criança necessita ser 

apresentada desde os primeiros momentos de vida escolar a conceitos científicos, partindo de 

conceitos mais complexos até a chegada em elementos mais simples. Os conceitos científicos, 

que o professor deve ensinar ao aluno, devem auxiliar na interpretação da realidade vivida 

pela criança. A realidade social é a verdadeira fonte que propicia o desenvolvimento infantil, 

e esta necessita estar apartada da superficialidade e do imediatismo do capital, como exposto 

por Duarte (2000). 

Dando continuidade aos debates referentes a aprendizagem, retomamos o 

pensamento de Vygotsky (2007; 2009), em que o autor disserta sobre dois níveis de 

desenvolvimento pelos quais os seres humanos passam, o primeiro nível é o efetivo, o ponto 
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em que se encontra o desenvolvimento e o segundo nível é o próximo, tudo o que uma criança 

pode vir a desenvolver por intermédio de um adulto. O desenvolvimento infantil passa 

diretamente pela intervenção e atuação do adulto, sendo esta atuação consciente e promotora 

de apreensão do mundo pela criança. 

Visando compreender a importância do adulto no processo de aprendizagem da 

criança, para Vygotsky (2014, p. 112)  

 

A diferença substancial no caso da criança é que esta pode imitar um grande número 
de ações – senão um número ilimitado – que supera os limites da sua capacidade 
atual. Com o auxílio da imitação na atividade coletiva guiada pelos adultos, a 
criança pode fazer muito mais do que sua capacidade de compreensão de modo 
independente. 

 

 Ao longo de seu processo de construção de identidade, a criança, primeiramente, 

se vale do ato de copiar as práticas dos adultos e dos elementos que lhe são íntimos, sendo 

este o primeiro momento de aprendizagem da criança, o que necessariamente leva a um tipo 

de desenvolvimento. Analisando a intervenção do adulto no processo de desenvolvimento 

infantil, devemos lembrar que toda a ação que uma criança realiza por intermédio de um 

adulto, corresponde ao que Vygotsky denomina de Zona de Desenvolvimento Próximo, o 

adulto em contato com a criança pode promover que esta saia de seu estágio de 

desenvolvimento efetivo, para um estágio mais avançado, mais elaborado e mais complexo, 

resultando que posteriormente esta criança poderá realizar a atividade ensinada sozinha. 

Nesta interação entre a prática realizada pela criança a partir da mediação das 

práticas dos adultos, Facci (2004, p. 69) expõe que, 

 

[...] no período pré-escolar, a atividade principal passa a ser o jogo ou a brincadeira. 
Utilizando-se dessas atividades, a criança apossa-se do mundo concreto dos objetos 
humanos, por meio da reprodução das ações realizadas pelos adultos com esses 
objetos. 
As brincadeiras das crianças não são instintivas e o que determina seu conteúdo é a 
percepção que a criança tem do mundo dos objetos humanos. A criança opera com 
os objetos que são utilizados pelos adultos e, dessa forma, toma consciência deles e 
das ações humanas realizadas com eles.  

  

 A criança se apropria do mundo a partir das significações que o universo adulto 

apresenta para o universo infantil. Sendo a criança inserida em um contexto cultural, esta 

aprende e se desenvolve a partir da concreticidade deste contexto. Pela sua experiência 

prática, passam a perceber que os acontecimentos possuem uma sequência e nexos causais 

lógicos. O mundo em torno da criança possui explicações, e as crianças se apropriam destas 

em uma realidade em que os nexos causais direcionam e condicionam a vida humana ao 
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mercado, à mercadoria e ao capital, a criança passa a internalizar esta prática e naturalizá-la. 

Quando os ensinamentos sociais são errôneos promovendo uma educação do e para o 

capitalismo, o professor em sua atividade de trabalho deve explicar para a criança as 

contradições e incoerências desta prática, a fim de limitar a intervenção do capital na 

formação e constituição humana. 

Aproximando estas reflexões de Vygotsky ao processo de reprodução do 

consumo, percebemos que há uma constante educação para o consumo, como prática 

exacerbada, sendo esta promovida não para a autonomia da criança em seu desenvolvimento, 

mas como processo de criação de dependência da dinâmica do capital. A criança é levada pelo 

mundo adulto a atingir um estágio de desenvolvimento de educação para o consumo, no qual 

ela seja responsável, escolha e efetive suas práticas de compra, ainda que mediada por um 

adulto.  

Os objetos e ações vividas pelas crianças passam primeiramente pela intervenção 

e ensinamento do adulto, podendo esta intervenção suscitar a tomada de consciência da 

criança, ou a perpetuação de relações sociais alienadas. Conforme apresenta Vygotsky (2009) 

os primeiros contatos da criança com o mundo social ocorrem pela atuação dos adultos, sendo 

por meio destes que a criança entra em contato com os objetos sociais necessários para sua 

vivência social, o que exige que a situação social de desenvolvimento seja rica e complexa. 

No entanto, na sociedade do capital, ocorre que a intervenção dos adultos na aprendizagem 

das crianças, é limitada pela alienação, resultando em uma introdução do consumismo, como 

condição natural pelos ensinamentos dos adultos próximos à criança. A ideologia que se 

manifesta e é trazida para a criança apresenta para estas que as “necessidades”, supérfluas, são 

básicas e essenciais para a existência, tal qual o capital apresenta para os adultos.  

A criança é um ser social, e como tal influencia e é influenciada pelos elementos, 

contextos e sujeitos que a cercam. Segundo Leontiev (2014, p. 82) 

 

As relações que se estabelecem entre a criança e o mundo circundante são, por 
natureza, relações sociais, pois é precisamente a sociedade que constitui a condição 
real, primária de sua vida, determinando tanto seu conteúdo como sua motivação. 
Cada uma das atividades da criança, por isso, não expressa simplesmente sua relação 
com a realidade objetiva. As relações sociais existentes expressam-se também 
objetivamente em cada uma de suas atividades. 

 

As atividades das crianças são expressões dos códigos sociais com os quais entrou 

em contato, o que nos leva a perceber o quanto a criança acaba por corroborar com os padrões 

instituídos, pois os apreendem para posteriormente reproduzirem o que lhes foi passado. 
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No processo de apropriação, interiorização e construção dos hábitos pertencentes 

aos grupos sociais é defendido por Vygotsky (2014 a, p. 110) 

 

Ao fazer perguntas e receber respostas, não adquire um conjunto de noções e 
informações dadas pelos adultos? Através do adestramento que recebe dos adultos, 
aceitando a sua condução nas suas ações, a própria criança adquire determinada 
gama de hábitos. 

 

A criança aprende e constitui sua aprendizagem, em primeiro momento com as 

práticas dos adultos a sua volta. Se vivemos em uma sociedade “doente socialmente”, teremos 

crianças doentes, isto explica o fato de crianças cada vez mais precocemente se vincularem 

aos “encantos” do universo do consumo e se vinculando aos aparelhos eletrônicos – celular, 

tablet, computador, cartão de crédito – estas são as práticas que eles observam dos adultos em 

seu cotidiano, e acabam por reproduzi-las de forma natural, quando na verdade não o são, pois 

foram socialmente construídas. A criança não é um ser alheio ao universo social, logo, acaba 

por se apropriar dele e reproduzi-lo, assim sendo, a criança deve ser compreendida a partir de 

suas idiossincrasias e cabe ao adulto, propiciar o desenvolvimento das capacidades e 

potencialidades humanas de forma consciente. 

De acordo com Sarmento (2005, p. 375)  

 

Para as crianças, no âmbito do jogo simbólico, o objecto referenciado não perde a 
sua identidade própria e é, ao mesmo tempo, transmutado pelo imaginário: a criança 
“veste” a personagem da mãe, do bebê, do médico, cineasta maluco sem perder a 
noção de quem é e transforma os objectos mais vulgares nos mais inverossímeis 
artefactos – a caixa de cartão no automóvel, o lápis no baton, uma caixa de bolachas 
no tesouro escondido do pirata [...] 

 

A criança se vale de um grande número de símbolos para se apropriar do mundo e 

se fazer presente nele, este jogo simbólico, que acaba por se desdobrar em formas de 

aprendizado e de educação, é paulatinamente sufocado pela prontidão das mídias, que 

circundam a atual conjuntura da vida infantil. Como apresenta Zanolla (2011) a prontidão e a 

imediaticidade produzida pelas mídias, impulsionadas pela Indústria Cultural38 e pelos meios 

                                                
38 No debate acerca da centralidade da televisão e das demais mídias modernas, no processo de aquisição da 
cultura, não podemos deixar de mencionar alguns elementos que fazem referência à indústria cultural, em 
especial, menção à teoria de Adorno e Horkheimer (1985). Desde meados da década de 1940 os pensadores da 
escola de Frankfurt se dedicaram a pensar o processo de transformação da cultura em mercadoria, os quais já 
apontavam as problemáticas de centrar o processo cultural ao mercado. Em suas obras se dedicavam a fomentar 
uma crítica a todo processo de construção humana apartando da consciência  e da crítica, toda prontidão que se 
iniciava no período pós-guerra, incomodava e  instigava tais autores, no pensar dos possíveis desdobramentos de 
tal mercantilização da arte e da cultura de forma a-crítica. 
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de comunicação de massa, acabam por dificultar a inserção consciente e crítica da criança no 

mundo, cabendo à escola propiciar desde os primeiros anos de vida uma educação crítica, a 

fim de que o sujeito não aceite de forma passiva as designações que o rodeiam, a “[...] 

educação crítica a partir da infância alertaria a criança sobre as ideologias da indústria cultural 

ao mesmo tempo que a prepararia para a futura autonomia diante do mundo” (ZANOLLA, 

2011, p.117).  

Nesta dinâmica, o jogo simbólico se torna limitado, a imaginação infantil passa a 

ser cerceada, em especial, nas classes hegemônicas. Fatos que se tornam desafiantes, pois a 

criação infantil, hoje em dia, está muito vinculada ao mercado e ao capital, em especial o 

capital midiático, fundamentada em modelos, estereótipos, desejos e modismos, que se 

alteram conforme os interesses de manutenção da economia burguesa. Resultando em uma 

alienação da infância que se reproduz e se evidencia pelo jogo simbólico e pelas brincadeiras, 

que buscam reproduzir com precisão os modelos e padrões societais, com vistas à manutenção 

do status quo.  

Duarte (2006, p. 93) apresenta que  

 

[...] na sociedade capitalista os modelos alienam-se de tal forma que passam a ser 
modelos criados pela mídia, totalmente vazios de conteúdo e inteiramente 
caracterizado pela superficialidade e adaptação aos padrões de comportamento 
guiados pelo mercado.  

 

O mercado do capital se apropria e aproxima-se do jogo simbólico, propiciando 

um desenvolvimento infantil estranhado e alienado, sendo estes resultados de relações sociais 

capitalistas. O brincar infantil não é algo espontâneo, como exposto por Martins (2006), mas 

resultado das significações construídas pelas gerações que precederam a vivência da criança. 

Em uma sociedade, como a contemporânea, baseada na plenitude do capital e do 

desenvolvimento de suas forças produtivas, o rico processo de brincadeira de papéis sociais 

acaba sendo uma extensão da dinâmica mercadológica, o que é uma problemática para o 

desenvolvimento infantil, no que consiste a constituição de humanidade, consciência e 

criticidade. 

Pensando a relação entre o desenvolvimento da criança em meio à lógica do 

capital, esbarramos em outra questão, que é a incitação ao produtivismo e à produtividade que 

se iniciam desde o berço. Conforme exposto por Mascarenhas (2012) e Lima (2005), vivemos 

em uma sociedade em que o ócio é condenável, tendo em vista que parte-se dos pressupostos 

liberais e neoliberais da produtividade, produtivismo e rentabilidade, logo, todos os membros 
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desta sociedade necessariamente devem cumprir com os anseios burgueses e pequeno-

burguês. Fato que leva os sujeitos precocemente a adentrar as condições perversas da lógica 

do mercado de trabalho, havendo um acúmulo de tarefas e redução significativa do convívio 

doméstico, de maneira que este produtivismo passa a ser naturalizado, havendo uma nítida 

aceleração no tempo de vivência e redução de aproveitamento das atividades.  

As crianças que convivem nesta “insanidade social”, se assim podemos chamar, 

acabam por assimilar que este modo de vida acelerado, produção constante, para um consumo 

exacerbado, é o natural e o padrão aceitável de construção de relações sociais. E assim o 

fazem desde muito cedo, são introduzidas na dinâmica da não ociosidade, ainda que esta seja 

produtiva, realizando um elevado número de atividades, compromissos, que acabam 

orientando toda a dinâmica de suas vidas.  

Todo o processo de socialização destas crianças produtivistas e não produtivas, 

constituem uma forma de socialização precária, acelerada, distante de uma apreensão 

humanística de mundo, com a reprodução de uma ideologia e de um ideário burguês, voltado 

ao capital e seu acúmulo. Tem-se um processo de socialização, mediado pelos interesses de 

capital, o qual incorpora às crianças e às suas vivências para reproduzir um modo de vida. 

Não se apresenta para as crianças, a possibilidade de um outro estilo de vida, o qual permita 

apreciar a ociosidade, os momentos de lazer, mas sim apresentam e impõe a elas um modo de 

vida que é uma extensão da fábrica alienante, sendo estes, como exposto por Chico Buarque, 

“operários em construção”, curioso a utilização do termo “operários” para um grupo social 

pertencente as classes hegemônicas, mas o fazemos, pois estas crianças burguesas agora são 

moldadas para e por um ritmo tão alienante quanto o modelo imposto à classe operária, com a 

diferença das condições materiais, porém tão próximos da desumanização.  

Para Bouvier (2005), a educação formal das crianças, foca-se no desempenho, no 

êxito e na autonomia, para que tais ações sejam alcançadas de forma rápida. Há uma 

aceleração do tempo no interior da escola e paralelamente ocorre uma antecipação a 

introdução do aluno na escola, a criança adentra o espaço escolar cada vez mais cedo, e esta 

precocidade para a escola e foco no “êxito do aluno”, auxiliam na construção do princípio da 

individualização dos sujeitos e competição, enfim, os pressupostos do neoliberalismo, já 

adentram o universo escolar das crianças.  

Conforme exposto por Duarte (2011, p.168) 

 

O ideário neoliberal (que retoma as idéias defendidas pelo liberalismo clássico) faz da 
difusão dessa crença uma arma de luta ideológica contra todos aqueles que apontam 
para o agravamento das desigualdades sociais produzido pelo capitalismo 
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mundializado. Segundo o ideário neoliberal, trata-se de educar os indivíduos de 
maneira a torná-los mais bem preparados para disputar seu lugar ao sol no mundo da 
competitividade. 

 

O fato de crianças adentrarem o ambiente escolar em seus primeiros anos ou 

meses de vida, se deve a incorporação produtivista a qual os pais das crianças estão 

submetidos em virtude do mercado de trabalho. Introduz a criança de forma intensa e precoce 

à dinâmica da competitividade exacerbada, que resulta em uma individualização do sujeito. 

Entre os princípios passados pela ideologia neoliberal, tão presente em nossa 

sociedade, podemos relacioná-los a ideia de mercantilização das relações e da vida, que nada 

mais são que um desdobramento da cultura do individualismo. Sirota (2005) se vale de um 

evento comum na rotina infantil, que são as festas de aniversários, para falar do processo de 

mercantilização das relações humanas, desde a infância. Para a autora, o presente ofertado ou 

recebido é um imperativo categórico, que se concretiza nos momentos de socialização pelos 

quais a criança passa. Nesta perspectiva, a sociabilidade se desenvolve através dos presentes, 

ganhados e ofertados, sendo que estes presentes passam a ter valor de uso, valor de troca e 

valor de vínculo. 

Estes eventos infantis acabam por incorporar não apenas as crianças que dele 

participam enquanto aniversariante ou na condição de convidados, mas também incorporam 

os pais e os adultos que estão próximos a elas. No que concerne à atuação dos pais, estes 

geralmente restringem sua participação, em tais eventos, a escolha, compra e recepção dos 

presentes. O que nos leva a conclusão que a participação paternal vincula-se ao processo de 

circulação de mercadorias, o que demonstra a importância social que os objetos ganham neste 

processo de socialização. 

 

Os princípios dos pais, que refletem o estilo educativo da família, traduzem-se não 
somente no tipo de presente escolhido, como também na negociação financeira. 
Poucas mães deixam total liberdade de escolha aos filhos: elas costumam fixar 
limites financeiros que variam geralmente em função do grau de amizade entre as 
crianças (SIROTA, 2005, p. 539). 

 

Nesta configuração social, é passado para a criança que todas as vivências e 

relações podem ser mensuradas e mercantilizadas, sendo que, tudo passa a ter um preço, 

inclusive a amizade. Essa forma como a socialização é incitada, trata-se de uma socialização 

comercial, mediada pelas trocas mercadológicas, sendo o momento do aniversário, mais uma 

etapa de efetivação de um comércio de ideias, de ensinos e de produtos. 
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Se há mercantilização das relações, consequentemente há uma descartabilidade 

delas. De acordo com Costa (2009) há uma constante descartabilidade das relações, as novas 

aquisições de produtos, de pessoas e de relações, apresentam-se como um renascimento e este 

necessita constantemente se efetivar, remetendo nosso pensar a ideia de obsolescência seja 

planejada ou perceptiva.   

Perturbador pensar que na atualidade este período da vida humana está cercado 

pelo mundo das falsas necessidades, sendo estas, naturalizadas pelo universo adulto para a 

rotina das crianças. O mundo humano na Era Contemporânea torna-se um mundo “Artificial” 

no qual o brincar, o falar, o aproximar-se, efetivam-se por meio de aparelhos eletrônicos, o 

que nos remete a presenciar um processo de humanização mediado por elementos não 

humanos. Para Luria (2014), as habilidades culturais que os adultos possuem estão vinculadas 

de forma direta com suas vivências no período infantil, fato que deve ser analisado com 

demasiada cautela. As crianças nascidas nas últimas duas décadas, nasceram inseridas nesta 

dinâmica de exacerbação do consumo, da mediação midiática, na iniciação precoce à escola, 

da ultra valorização do ter, plenitude do individualismo, entre outras problemáticas. Estas 

crianças serão em breve adultos e reprodutores desta dinâmica consumista, que para elas é 

natural e inerente. Ocorre, por parte das crianças, a incorporação do e pelo mundo tecnológico 

digital. 

 

2.2       EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL: ONTEM E HOJE 

 

O processo de compreensão dos moldes, caminhos e descaminhos percorridos 

pela EI no Brasil contemporâneo, aproximam-se fundamentalmente da construção e da 

compreensão de três conceitos essenciais, sendo: sociedade, homem/indivíduo e educação. É 

a partir destes três conceitos, que se efetivam, as bases e arquétipos nos quais se 

fundamentam39 a educação para crianças. 

A história da educação brasileira pode ser contada por diversas perspectivas, é 

essencial pensar que o processo de constituição das bases educacionais está intimamente 

ligado aos aspectos históricos, políticos, econômicos e sociais que constituíram e constituem o 

Brasil. A riqueza de detalhes que envolve os caminhos percorridos pela EI e pelas políticas 

públicas destinadas a esta etapa da educação são inúmeras. Devemos esclarecer para então 

compreender, que as últimas cinco décadas devem ser analisadas com maior atenção, tendo 

                                                
39 Deveriam fundamentar as práticas pedagógicas e políticas para a Educação Infantil. 
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em vista que é neste período que teremos as sistematizações mais significativas no que tange a 

educação de crianças, uma vez que foi nas últimas cinco décadas que o país passou a definir 

os caminhos, estratégias, diretrizes e bases da educação nacional, tendo como marco na 

década de 1960 a promulgação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 

4.024/1961). 

Compreender a escola para crianças demanda compreender que esta se localiza 

em uma sociedade imbricada pelas contradições postas pelo capital e por uma sociedade de 

classes, segundo Ianni (1982) tal contradição é central para a transformação e para a ruptura 

da realidade social, na qual a educação consiga ir além das práticas e da consciência 

capitalista. 

  

2.2.1 A construção social da infância e da educação infantil no Brasil 

 

A análise da construção social da infância e da educação para a infância no Brasil 

caminha paralelamente à compreensão de que a educação brasileira desde suas origens está 

atrelada à perspectiva religiosa, econômica e posteriormente assistencialista. O 

desenvolvimento brasileiro durante aproximadamente trezentos anos estava vinculado em 

suas raízes às práticas e modelos europeus. Em diversas ocasiões, o país, por meio de seus 

governos e políticas transpôs do modelo europeu ações descontextualizadas da realidade 

nacional, sendo estas reproduzidas de forma irrefletida. No que concerne à análise da infância 

e de que escola seria constituída para esta parcela da sociedade, não foi diferente.  

Para a análise da educação brasileira destinada às crianças, fizemos um recorte 

histórico que se inicia no século XVIII e adentra os dias atuais. A fragmentação histórica, aqui 

realizada, ocorreu, pois anteriormente ao referido século, o país não colocava a criança em 

situação de destaque e relevância social, as crianças ocupavam uma situação de ocultação e 

esquecimento. De acordo com Leite (2009), a sociedade brasileira que antecedeu o período 

setecentista, em especial para a Igreja, o ser humano somente adentrava a fase do 

desenvolvimento da razão após a saída da infância, ou seja, após os sete anos.  

De acordo com Marcilio (2009) o Brasil tem sua história social, no que se refere 

às crianças, um elemento que merece ser pensado e referenciado, que é a “Roda dos 

Expostos40”, durante séculos foi a única instituição de assistência às crianças abandonadas. 

                                                
40 Segundo Arantes (2004), os locais em que se abandonavam as crianças indesejadas no Brasil, eram 
denominados Casas da Roda, sendo nestes espaços localizado a Roda dos Expostos. Este artifício para o 
abandono das crianças órfãs recém nascidas, também conhecidas como “crianças infelizes”, eram objeto de 
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Esta forma de abandonar as crianças não desejadas foi trazida da Europa, no Brasil estava sob 

o poder e comando das entidades religiosas. Este fato demonstra o forte vínculo do processo 

de construção social da infância com a Igreja, esta não apenas dominava o processo de 

receber as crianças, mas, a partir de seus registros se aproximava do Estado grande parcela do 

processo de controle demográfico brasileiro que se realizava por meio dos registros religiosos. 

Marcilio (2009) expõe sobre a importância das Rodas dos Expostos, apresenta que 

estes locais de abrigo a crianças, não tinha como garantir efetivamente o bem estar e 

segurança destas, deixando-as sujeitas a todos os tipos de mazelas. É somente em 1860 que 

começam a surgir as instituições que aparentemente se preocupavam em proteger a infância e 

as crianças oriundas das classes subalternas. Neste contexto de tentativa de proteção à 

infância, é possível salientar as debilidades das referidas instituições, podendo ser destacado 

que estas eram assistencialistas em seu cerne, logo, pautavam-se por preocupações mais 

imediatas, como a manutenção da vida e não havia um projeto educacional consolidado. As 

referidas instituições dedicadas às crianças pobres surgiram e se desdobravam em sistemas de 

ensino público e privado.  

O caráter meramente assistencialista presente nas instituições filantrópicas 

perdurou com mais força até 1960, após esta época, o Brasil adentra uma nova fase, na qual o 

Estado passa a se responsabilizar pela garantia dos direitos das crianças e da infância 

abandonada, ainda que de forma debilitada, a fim de assegurar os Direitos Internacionais da 

Criança elaborados pela ONU (Organização das Nações Unidas) na década anterior. As 

instituições de caráter filantrópico ainda existem, porém de forma mais reduzida, pode-se 

fazer referência como instituição filantrópica que surge no início do século e que perduram 

até os dias atuais no Brasil, como é o caso do Rothary Club e os Salesianos, por exemplo. 

Ao pensar estes locais de abrigo devemos relacioná-los com a educação, o país 

iniciou seu processo de construção educacional das classes subalternas como um intenso 

processo de caridade e fortemente vinculado à Igreja, quando o princípio educativo, enquanto 

prática de ensino para além da perspectiva religiosa, fica relegado a segundo plano.  

Conforme afirma Arantes (2004), a educação brasileira se estrutura em bases 

frágeis, sendo que em determinados momentos se efetiva e se constituí pelo viés religioso, 

pela perspectiva assistencialista, filantrópica, e posteriormente se efetiva no intuito de evitar a 

ocorrência e propagação da marginalidade entre as crianças, o que nos leva a concluir que a 

                                                                                                                                                   
atenção e caridade, em especial da Igreja. Apenas no século XIX que o abandono de crianças começa a se apartar 
da caridade e passa a ser pensado pelo viés das políticas públicas. As chamadas “Rodas dos Expostos”, surgiu na 
Europa no século XVI e permitia o anonimato dos adultos que entregavam suas crianças. 
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educação nacional foi estruturada vislumbrando a manutenção “da ordem” conservadora e 

positivista. Estas situações, conjuntamente, demonstram que todas as questões de cunho 

burguês foram pensadas, planejadas e executadas, mas, o que realmente importa e nos é caro, 

é que a educação com vistas a uma formação humana não é efetivamente realizada. 

O Brasil no findar do século XIX e início do século XX enceta um novo olhar 

acerca da infância, o que acaba por se desdobrar em uma nova configuração da educação, 

surge então o “Jardim da Infância”. Este tinha, inicialmente, como foco o desenvolvimento 

das crianças a partir de seus sentidos. A escola como jardim, começa a ser pensada no período 

Republicano, neste momento da história social da infância e da escola brasileira, temos uma 

compreensão altamente idealizada e romantizada da criança, que se coloca nestas expectativas 

para a sociedade, para tanto se criou uma esperança em torno da relação entre a criança e a 

escola, o imaginário da época acreditava que ao adentrar o interior da escola a criança 

passaria por um lento e intenso processo de crescimento e “alimentação” do conhecimento, 

sendo o aluno comparado às plantas, e isto ocorre desde a denominação “Jardim de Infância” 

até as primeiras estruturas educacionais para este período da vida.  

Neste sentido averbara Monarcha (2009, p. 123) 

 

Nesse momento histórico, representado como Ano 1 da nova era, o discurso 
republicano, pleno de messianismo político, promove uma súbita valorização da 
criança, representando-a como herdeira da República, alegorizada esta na figura da 
mulher amorosa e abnegada. Para este ponto de vista, cabe ao Estado exercer o papel 
de preceptor dos novos, subtraindo-os para o âmbito público, social e político. Em 
outras palavras, esse discurso convida os novos a herdarem o novo regime e a 
protagonizarem, no transcorrer de suas vidas, uma história fabular, cujo enredo deve 
ser liberdade e progresso. 

 

Fica evidente que o período em que a criança começa a ganhar espaço na 

sociedade brasileira está permeado de interesses ideológicos. O primeiro projeto, neste 

sentido, era essencialmente destinado a uma pequena parcela da população, sendo esta 

vinculada à burguesia.  

O Século XX traz consigo mudanças importantes no que diz respeito à relação 

Estado, criança, infância e escola. Em 1940 foi implantado no país, o Departamento Nacional 

da Criança (DNCr), tendo como foco central, coordenar as atividades que envolvessem 

crianças e infâncias, no intuito de preservá-las e protegê-las. Este órgão perdurou por mais de 

duas décadas, extinguindo-se em 1968.   

As contribuições de Rosemberg (2009) são essenciais para compreendermos os 

caminhos e descaminhos da EI no país. Chegamos então à segunda metade do século XX, 



82 

 

momento em que o Brasil inicia seu projeto de educação em massa, foram incluídas com 

maior abrangência, na agenda pública, as classes subalternas e estreitas as relações e alianças 

com os organismos internacionais como Organização das Nações Unidas (ONU), Fundo das 

Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e Organização das Nações Unidas para a Educação, 

Ciência e Cultura (UNESCO). As organizações internacionais atuaram de forma enfática no 

território brasileiro nas décadas de 1950 e 1960, direcionando e elaborando indicativos para 

um padrão de EI no país.  

Caminhando na análise que vincula os desdobramentos e construção da EI, 

podemos novamente observar as análises e contribuições de Rosemberg (2002, p. 69) 

 

[...] ao final da década de 1960, quando a educação infantil passou a integrar, também, 
a agenda das políticas de desenvolvimento econômico e social elaborada pelos 
organismos vinculados à ONU (Organização das Nações Unidas) para os países 
subdesenvolvidos, especialmente aquelas pensadas para as ex-colônias européias da 
Ásia e da África. 

 

O país em meio às problemáticas do Regime Militar iniciado em 1964 e 

fortemente influenciado pelo ideário de Bipolarização Mundial – Guerra Fria, via-se diante de 

uma questão preocupante, de um lado tentava-se a todo instante consolidar a perspectiva 

anticomunista e a hegemonia norte-americana, porém, paralelamente era notório altos índices 

de pobreza, fato que ameaçava a tão desejada e sonhada segurança militar. Sendo assim, o 

governo percebe a necessidade de parear-se com órgãos internacionais, a fim de iniciar um 

combate à pobreza. É neste contexto que no início dos anos 1970 surge o Projeto Casulo, 

acompanhado de diversos planos de assistência realizados na década de 1970, estes eram uma 

resposta para o processo de organização da sociedade civil em prol das demandas sociais. 

No que se refere à década de 1970 e suas interferências no espaço da educação 

para crianças, afirmou Lucas (2009, p. 6) 

 

Nesse mesmo período, já como resposta às reivindicações iniciais, a educação da 
criança pequena começa a receber atenção do poder público. Isso pode ser 
comprovado com a publicação do Parecer n. 2018/74 do Conselho Federal de 
Educação (CFE); a criação, em 1974, do Serviço de Educação Pré-Escolar (SEPRE) 
subordinado ao MEC, transformado no ano seguinte em Coordenadoria de Educação 
Pré-Escolar (COEPRE); a publicação do Programa Educação Pré-Escolar: Uma 
Nova Perspectiva, também em 1975; a realização do 1º Encontro de Coordenadores de 
Educação Pré-Escolar, em Brasília, nesse mesmo ano; e a implantação do Projeto 
Casulo, em 1977, pela Legião Brasileira de Assistência (LBA) (grifos do autor). 
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O projeto Casulo tinha como pano de fundo a tentativa de ludibriar a população 

mais pobre com um projeto de educação que na realidade tinha como intuito o maior domínio 

e controle das populações, cidades e estados por parte do governo Militar. Sendo um projeto 

implantado de forma rápida, porém, repleto de debilidades, dentre elas o baixo nível de 

qualificação dos profissionais, escassez de recursos, falta de equipamentos e de estrutura 

física, enfim, o projeto refere-se a um modelo de educação débil, frágil e incoerente com as 

problemáticas das crianças atendidas. 

Ao findar da década de 1970, o próprio governo reconheceu as fragilidades deste 

modelo de educação, fruto do Projeto Casulo. Década após década, o Brasil repete, com novas 

roupagens, projetos semelhantes ao que acabamos de discorrer, sendo recorrente a tentativa de 

massificação da EI, mas o erro ocorre e se repete quando os governos e instituições não olham 

para esta etapa da educação como um momento essencial no processo de formação e 

constituição humana. Com estas ações deficitárias, acabam por novamente marginalizar ao 

invés de incluir as crianças das classes subalternas. As práticas governamentais 

corriqueiramente transformam um ensino em massa em um ensino que marginaliza, na 

expressão de Rosemberg (2009) elabora-se um ensino pobre para o pobre. 

É possível pensar e encaminhar à reflexão a ideia de que a EI nos moldes em que 

ela foi paulatinamente cunhada, está plenamente esvaziada de sentido para os que ali estão, 

professores e alunos, ocorrendo um afastamento do que é realmente necessário para a 

constituição de humanidade ao humano. 

Neste sentido, Lucas (2009, p. 4) afirma que “No Brasil, as histórias dessas 

instituições caminharam de forma paralela durante mais de um século, mas, paradoxalmente, 

nas últimas décadas se aproximaram uma da outra a ponto de se tornarem uma, hoje 

denominada educação infantil”. Nesta perspectiva educacional, histórica e social havia uma 

cisão entre o ensino destinado às crianças das classes subalternas – Creches – e o ensino 

destinado para as crianças oriundas das classes dominantes – Jardim de Infância.  

 

2.2.2  Uma educação fetichizada pelo capital 

 

Ao investigar e analisar a educação e a escola em meio à lógica do Capital, 

partimos da compreensão que as relações que ali se estabelecem, transcendem (ou deveria) 

transcender a lógica da sociedade e Era do Capital. Devendo ser algo mais completo e 

complexo que a mera produção de mercadorias, haja vista, que é neste espaço que se realiza, 

em grande parte, a constituição do sujeito histórico. Com o advento da modernidade, a escola 
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torna-se o lócus de maior vivência das crianças, tornando-se um espaço de socialização 

intensa. 

Nesta perspectiva, retomamos Marx (2013), quando se trata da mercadoria e 

consequentemente da utilidade do que se é produzido na sociedade do Capital, o autor expõe 

que a valorização de uma mercadoria, ocorre à medida em que há contida nela trabalho 

humano e acaba por se tornar útil para a vida humana. Ainda afirma “Uma coisa pode ser útil 

e produto do trabalho humano sem ser mercadoria (p.118)”.  A escola realiza cotidianamente 

uma grande quantidade de trabalho, mas este não deve produzir mercadorias, trata-se de 

relações humanas e sociais, não cabendo nesta questão e espaço uma produção de 

mercadorias, mas sim a possibilidade de uma produção social da vida e transformação da 

natureza social e humana. 

O exposto leva-nos a pensar a situação da escola brasileira contemporânea. Isto 

porque, a escola e todas as atividades que são desenvolvidas em seu interior, na relação de 

interação entre os diferentes sujeitos históricos que ali se encontram, deveriam ser mantidas 

na condição de serem úteis, necessárias e essenciais, mas sem serem compreendidas como 

mercadorias, tendo em vista que nas atividades realizadas na escola, está contida uma 

quantidade significativa de trabalho humano, seja por parte de alunos ou advindo dos 

professores. Porém, o que se observa no presente momento histórico de apogeu das estruturas 

do capital, tenta-se cotidianamente tornar a educação mais um produto a ser ofertado pelas 

“belas vitrines” capitalistas, o que acaba por alterar as relações e significações existentes na 

escola.  

Pensar o conceito de educação fetichizada pelo capital, remete à análise, a origem 

da palavra e da concepção de fetiche. Segundo Fontenelle (2002, p. 280-281)  

 

O termo fetichismo foi criado no século XVIII, por volta de 1750, oriundo da 
palavra fetiche, por sua vez derivada do português feitiço, artifício. Jean Baudrillard 
foi buscar a etimologia do termo fétiche, surgindo na França do século XVII, para 
nos mostrar como ele sofreu, nos nossos dias, uma distorção semântica. O termo, 
usualmente utilizado para se referir a uma propriedade sobrenatural do objeto, 
significa, em sua origem, o inverso: ‘um fabrico, um artefato, um trabalho de 
aparências e de signos’. O português feitiço vem do latim facticius (fazer), cujo  
sentido é ‘imitar por sinais’ como, por exemplo ‘fazer-se de devoto’  

 

A ideia de fetiche não é algo exclusivo do capitalismo, esta já estava presente na 

transição da sociedade medieval para a sociedade moderna. No entanto é por meio das 

contribuições da obra de Marx, em seu processo de crítica da estrutura capitalista, que o termo 

passa a ser popularizado e difundido. A centralidade teórica de Marx é o trabalho como 
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atividade produtora e realizadora do homem, na sociedade do capital, a produção de 

mercadorias acaba sendo supervalorizada, colocando o trabalho enquanto atividade 

realizadora em segundo plano, a riqueza do sistema capitalista, centra-se na produção de 

mercadorias, que necessitam ser desejadas e vendidas. O que nos leva a pensar que, para 

Marx (2013), a análise da mercadoria, necessariamente remete à construção do fetiche da 

mercadoria, ou seja, é advindo do trabalho abstrato, que acaba por gerar valor às mercadorias, 

partindo do caráter mágico e aparente dela, atribuído pelos próprios homens, para promover a 

continuidade da lógica capitalista. 

A partir da teoria marxiana, o fetiche da mercadoria, é um caminho para a 

reprodução da dinâmica do capital, ao recriar uma aparente funcionalidade e desejo “[...] os 

fetichismos que encobrem, ou sombreiam, as determinações essenciais, particularmente as 

contradições, que governam essas relações (IANNI, 1982, p. 22).” É preciso desvelar as 

artimanhas criadas pelo Capital, para então ser possível visualizar as contradições existentes 

nas criações deste sistema. 

Assim como na sociedade do capital as mercadorias se tornam fetichizadas, as 

pessoas e as instituições também se tornam mistificadas, a fim de mascarar as contradições 

sociais. Nesse intuito temos uma infância, uma educação para a criança e uma criança 

fetichizada. Assim, diariamente são construídos novos significados para a educação, infância 

e criança, a fim de se tornarem mais rentáveis e atraentes para o capital universalizante. A este 

processo podemos chamar de fetichização do mundo, nesta circunstância de relações humanas 

fetichizadas, as construções históricas da humanidade acabam sendo distorcidas em prol da 

propagação do capital. 

Para pensar a ideia de fetichização da infância, enquanto crítica, nos valemos das 

contribuições de Arce (2004), em que analisa os desdobramentos do capital na constituição de 

uma criança “pura”, “boa”, “ingênua” e “inocente”, como se esta não pertencesse à espécie 

humana e não possuísse as múltiplas contradições que orientam o agir humano.  

O processo de fetichizar a criança demandou uma educação para este novo 

modelo de ser humano fruto do advento, consolidação e desdobramentos da sociedade 

moderna e burguesa, que seria incutido nas mentes dos seres sociais da sociedade 

contemporânea. Resultando em uma educação que não cumpre o seu real papel de construção 

do conhecimento na íntima relação entre professor e aluno, emergiu uma compreensão e 

concepção de educação que pouco ensina, que retirou a significação do papel do professor e 
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centrou o processo escolar na figura do aluno, eventos que nos remetem a analisar com maior 

atenção a Pedagogia da Infância41.  

A educação e infância fetichizadas pelo capital são caminhos devastadores para a 

EI, é possível afirmar que esta condição de fetichização da Infância, desdobrou-se em uma 

Pedagogia da Infância. Uma forma de ensinar e de olhar as crianças, como seres responsáveis 

pelo seu aprendizado, que possuem seu tempo e não necessitam da intervenção do adulto, 

produzem seu próprio saber.  

A Pedagogia da Infância acabou por reduzir significativamente a importância dos 

anos correspondentes à Educação Infantil enquanto base do saber e centralizadora da 

construção humana. À medida que esta concepção parte da ideia de que a criança é um ser 

frágil, delicado e que deve ser intensamente protegido, trata a criança como um ser que não 

necessita de um ensinamento mais significativo42, não sendo necessário realizar com alunos 

nenhum tipo de prática de ensino vinculada à aquisição de conhecimentos sistematizados. 

Concepção tal que se aproxima da teoria construtivista e se afasta da perspectiva da teoria 

Histórico-crítica, sendo este afastamento uma grande problemática para a escola, pois retira 

da escola seu papel fundamental que é a aquisição e transmissão de conhecimentos. 

Segundo Duarte (2011, p. 05) 

 

Uma das diferenças entre a pedagogia histórico-crítica e as pedagogias adaptadas aos 
atuais interesses da burguesia reside no posicionamento perante a questão da verdade. 
As pedagogias centradas no lema “aprender a aprender” são antes de mais nada 
pedagogias que retiram da escola a tarefa de transmissão do conhecimento objetivo, a 
tarefa de possibilitar aos educandos o acesso à verdade. 

 

As crianças, nesta etapa do ensino e nesta perspectiva de educação vinculada às 

Pedagogias do capital, como o construtivismo que observamos no Referencial Curricular 

Nacional para a Educação Infantil de 1998 (RCNEI), acabam sendo privadas em algumas 

instituições de construírem e de se apropriarem de conhecimento científico, artístico e 

filosófico, sendo relegadas a uma educação espontaneísta. Combatendo as limitações das 

pedagogias espontaneístas e que não permitem a socialização dos conhecimentos, expõe 

                                                
41 Quando se pretende falar da pedagogia da infância, em especial para criticá-la, é de fundamental importância 
resgatar a autora que introduz este conceito, que hoje está familiarizado e interiorizado no imaginário de 
diferentes professores, sendo esta a autora Eloisa Rocha. A mesma introduz este conceito no ano de 1998 em sua 
tese de doutoramento intitulada “A pesquisa em educação infantil no Brasil : trajetória recente e perspectiva de 
consolidação de uma pedagogia”, defendida na Universidade Estadual de Campinas - Faculdade de Educação. 
42 Importante salientar neste momento, que realizamos a defesa de um ensino para as crianças, pois este é direito 
da criança, no entanto não mencionamos em momento algum um ensinamento que transcenda as reais 
possibilidades de apreensão da criança. Ensinar as crianças possibilita a estas, a aquisição cultural, o que por 
essência humaniza a criança. 
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Saviani (2013, p. 14) “a escola é uma instituição cujo papel consiste na socialização do saber 

sistematizado.” É crucial que a escola seja um lócus de apropriação dos saberes 

sistematizados para perspectivarmos a humanização do sujeito histórico. A EI carece de ser 

um momento de transmissão e produção de conhecimentos planejados e direcionados pelo 

corpo docente. 

Nesta perspectiva, é apresentado por Stemmer (2007, p. 131)  

 

[...] a formalização da alfabetização não tem sido colocada para a educação infantil, 
pois se sabe que, historicamente, esta tem sido função das séries iniciais do ensino 
fundamental, todavia, embora saibamos que cabe à primeira série escolar iniciar 
formalmente a alfabetização das crianças, é impossível que este tema não esteja 
presente no cotidiano infantil, seja em quaisquer circunstâncias, e com muito mais 
ênfase no interior das escolas de educação infantil onde a existência do mundo 
letrado se intensifica, assumindo uma intencionalidade educacional específica. 

 

Pela reflexão da autora é possível perceber que a EI atual está cercada de dúvidas 

e de contradições, ao mesmo tempo em que se tem divulgado pelos documentos oficiais como 

RCNEI de 1998 a ideia de não-ensino nesta etapa da educação, a criança se apresenta 

instigada pela leitura do mundo que a cerca. Assim, é colocado um desafio ao trabalho 

docente, no qual deve optar pela ruptura com uma Pedagogia da Infância que não compreende 

as reais necessidades infantis43, mas sim se pauta em um interesse do capital de manutenção 

da ordem e do status quo ou meramente reproduzir um modelo de EI, que ‘des-educa’ e ‘des-

humaniza’ a criança, a submete a um retrocesso histórico e intelectual. 

Pelo viés adotado pelo documento que acabamos de mencionar, sua interpretação 

no cotidiano escolar da EI e sua nítida influência da corrente teórica do construtivismo e 

Escola Nova, podemos afirmar que este acaba por descaracterizar a escola como espaço 

educativo de constituição de consciência, nega-se a transmissão do conhecimento. Conforme 

exposto por Saviani (2013) desde o surgimento da compreensão de ensino proposto pela 

Escola Nova, a sociedade tendeu a condenar o processo de transmissão de conhecimentos, 

com a alegação que ao transmitir saber os professores limitavam a liberdade e criatividade do 

aluno, afirmação errônea em seu cerne, pois a transmissão de saberes sistematizados é 

condição libertadora do gênero humano, uma vez que o aluno só alcança a liberdade quando 

for plenamente ensinado, quando internalizar os conhecimentos e dominá-los. 

Ao analisarmos esta atuação de não ensinar nas Instituições de EI, nos remetemos 

a Arce (2004, p. 156) 

                                                
43 A criança tem a necessidade de se apropriar de maneira consciente e crítica do mundo que a cerca. Para que 
então possa se compreender enquanto sujeito histórico e transformador de sua realidade. 
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Esta tentativa de desvincular totalmente a educação infantil da educação escolar [...] 
trata-se de um discurso que tem permeado boa parte do que tem sido falado e escrito 
nessa área no Brasil. Pode-se dizer que há um movimento por constituição de uma 
nova pedagogia, que cortaria definitivamente todos os laços com o ensino e com a 
figura do professor como alguém que transmite conhecimentos às crianças. 

 

Ao pensar esse processo de desserviço realizado em algumas instituições partimos 

da compreensão que a EI deve ser um local de plenitude da constituição do sujeito, a escola 

enquanto possível espaço de socialização dos conhecimentos historicamente produzidos deve 

propiciar a construção e uma ação que se centre na luta contra a hegemonia44. 

Analisar o processo de luta contrária à hegemonia burguesa nos remete a 

compreender a concepção de educação gramsciana. O embate e luta contra a hegemonia, 

essencialmente deve aproximar-se de um ensino sistematizado, que permita a apreensão da 

realidade e da cultura, sendo a escola um local de real constituição e formação do sujeito. 

“Observando essa concepção de educação gramsciana, percebemos que desde os primeiros 

anos de escolaridade os educandos devem entender o ensino como trabalho sistematizado, 

disciplinado, relacionado a atividades produtoras e criadoras.” (LIMA, 2010, p. 63). A escola 

deve promover e oferecer um real serviço por meio da educação, não limitando-se a uma 

formação fragmentada, mas que atenda o desenvolvimento da plenitude e totalidade do 

homem, e este deve ser promovido desde os primeiros anos da vida escolar.   

Em Gramsci (1979) a educação45 possui um papel central, pois tem como intuito 

retirar as pessoas do plano, simplesmente, do senso comum, para levá-las ao bom senso, há 

uma plena capacidade de compreensão e de entendimento da realidade vivida, estando o seu 

agir esclarecido pela consciência de si, do outro e do local em que se está. Podemos dizer que 

a educação em suas múltiplas construções é um elemento central no processo de construção e 

de tomada de consciência, devendo ser iniciado já na EI, a fim de constituir uma reflexão 

crítica. A criança desde muito cedo pode participar desta tomada de consciência de si, 

depende de forma direta da atuação do docente que a acompanha. 

Pensar a educação leva-nos a analisar e a refletir o papel da escola. Para Gramsci 

(1979), a instituição escolar deve ter em seu cerne a preocupação de consolidar a ideologia46 

                                                
44 Hegemonia, pela perspectiva gramsciana, pode ser definida como um consenso, que abarca diferentes grupos 
humanos, vinculados a falsos acordos. Sendo assim, na atualidade devemos pensar uma contra-hegemonia.  
45  Gramsci (1979) define em sua obra o conceito de senso comum, a fim de apresentar a importância deste na 
construção social, apontando que todo senso comum está impregnado de bom senso, haja vista que este é 
cotidianamente praticado e torna-se comum a todos, sendo atravessado por significações. 
46 Importante salientar que a concepção de Ideologia de Gramsci (1979) e Marx (2014) são distintas. Marx 
apresenta que a ideologia que vivenciamos na sociedade  capitalista, é algo que mascara os conflitos existentes 
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que vislumbre a humanização e que auxilie na formação do homem onilateral. A fim de que 

todos os membros desta sociedade histórica possam compartilhar uma visão de conceitos e de 

valores socialmente produzidos de forma espontânea, cabendo a escola promover este 

socializar de valores de forma consciente e esclarecida. A escola deve ao longo de sua prática 

de ensino pedagógico, fazer com que os sujeitos históricos efetivamente compreendam, para 

além do senso comum, as bases que consolidam e atribuem significação para a organização 

social, e que constituem a coesão social.  

A educação e a escola, nesta concepção, podem ser compreendidas como 

elementos mediadores no processo de disseminação das ideologias pela perspectiva 

gramsciana, a escola mais do que cumprir currículos e programas nos possibilita compartilhar 

os valores e a construção histórica. Em uma sociedade impregnada pelas práticas de consumo 

e constantes tentativas de naturalizar tal ação, o espaço escolar, desde a EI deve promover 

uma luta contra esta ideologia capitalista, negada pelo marxismo, que aliena desde muito cedo 

a criança. 

Conforme exposto por Zanolla (2011, p. 116), 

 

[...] a educação, mesmo na primeira infância, poderia ser crítica, para que o sujeito 
não aceite tudo o que é imposto na sociedade e possa refleti-la. Uma vez 
emancipatória, a educação seria voltada a autorreflexão, ou seja, deveria ser 
ensinado às crianças refletir e ter consciência de seus atos, podendo assim distinguir 
entre o certo e o errado sem serem infantilizadas. 

 

A construção da fetichização da infância que foi disseminada nas escolas 

brasileiras, não é algo aleatório e inocente, mas sim um projeto repleto de intencionalidades. 

Sendo assim, a escola enquanto espaço de constituição do ser social, deve ser concebida, em 

especial pelos professores, enquanto um espaço político para uma formação sólida e capaz de 

construir sujeitos livres das amarras do capital. O período correspondente a EI deve cumprir 

efetivamente o seu papel social, que é o de humanizar47 a criança, a fim de possibilitar a ela o 

desenvolvimento de suas funções psicológicas superiores, bem como o desenvolvimento da 

capacidade consciente do ser humano, sendo este construído ao longo de toda a vida do 

sujeito, em meio a suas relações e interações sociais e culturais. 

                                                                                                                                                   
no plano do vivido, é considerada negativa, a medida que inviabiliza os seres humanos reconhecerem as mazelas 
sociais. Já Gramsci, compreende que a ideologia é positiva no processo de superação da realidade, a ideologia 
um dos principais elementos no processo de construção da coesão social, sendo resultado da apreensão cultural 
pelos membros das classes subalternas. 
47 Quando afirmamos que a educação infantil tem a função de humanizar, não estamos nos referindo ou 
retrocedendo à perspectiva da irracionalidade infantil, mas sim nos referimos que este é momento e o espaço 
onde a criança se apropria dos elementos culturais de seu povo, ou seja, da cultura, dos significados e signos que 
o circundam.  



90 

 

Martins e Arce (2007) aproximam o que anteriormente aqui foi debatido com a 

teoria de Vygotsky, e afirmam que o adulto, no caso o professor em especial, possui um papel 

central no processo de desenvolvimento das funções superiores, potencialidades humanas e no 

desenvolvimento das aprendizagens das crianças, não é um mero facilitador como tão 

corriqueiramente é passado pelos documentos oficiais. Observado ao longo das entrevistas 

realizadas neste estudo e também veiculado pelas grandes mídias, o professor, como 

trabalhador, deve continuamente incitar o aluno para que este saia de seu desenvolvimento 

efetivo para adentrar seu desenvolvimento próximo, para avançar em seu desenvolvimento 

humano, deve o professor ensinar e transmitir os conteúdos sistematizados para que o aluno 

adquira consciência de si, não em uma perspectiva individualista, mas no sentido de ter 

consciência de si inserido em um mundo repleto de contradições e seres histórico-sociais. 

 

2.3  O PAPEL DA PROPAGANDA MIDIÁTICA NA TRANSFORMAÇÃO DE 

CRIANÇAS EM CONSUMIDORES 

 

A partir das transformações da estrutura social que ocorreram de forma mais 

profunda após o início do século XX, observamos que a televisão passou a ser, em especial 

nas últimas décadas, um importante recurso e instrumento no processo educacional, tanto por 

pais, quanto pelo próprio mercado. Desde sua primeira transmissão no Brasil em 1950 a 

televisão passou a ganhar cada vez mais importância para o imaginário da população 

brasileira, aumentando em quantidade de aparelhos e horas dedicadas a este entretenimento.  

Na contemporaneidade a televisão, privada, pública, aberta e fechada, abarca um 

leque de programas direcionados ao mais variado público. Todas as faixas etárias, gêneros, 

posicionamentos políticos e interesses, tentam ser atendidos por esta nova máquina 

orientadora das ações humanas. A televisão mais do que um simples entretenimento oferece e 

impõe padrões, estilos e comportamento. 

As crianças, desde seus primeiros momentos de vida, são colocadas em contato 

com os aparelhos televisivos, sendo estes, figura central em seu desenvolvimento, pois assim 

é colocado para ela ao longo de seu processo socializador. O televisor atrai, agrada e encanta 

a criança, graças ao seu rico jogo de luzes e sons, tornando-se um passatempo interessante 

para a criança, mas também para os adultos, pois neste momento as crianças se acalmam e se 

focam em uma atividade, o que diminui a intervenção do adulto próximo. 

Não se trata, aqui, de iniciar uma condenação e “demonização” da televisão, esta 

pode vir a ser um auxílio positivo quando entra em contato com a criança por intermédio 
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consciente dos adultos, com vistas a ampliar os conhecimentos infantis, no entanto, como esta 

é colocada, não é um auxílio ao processo educativo, mas sim é a centralidade do aprender.  

Tem-se então o cenário perfeito para o mercado e lastimável para a humanidade, 

com a ausência e distanciamento dos pais, em virtude da elevada carga horária de trabalho 

imposta pelo capital, crianças naturalizando o produtivismo e uma avalanche de propagandas 

comerciais direcionadas a elas, criam-se ídolos em desenhos que posteriormente são 

transformados em materiais escolares, roupas, sapatos, alimentos, tem-se produtos 

direcionados unicamente a produção de uma “criança feliz” e de um mundo mágico das 

mercadorias, em contrapartida, dificilmente há a intervenção adulta contrária a estas induções. 

A fórmula “perfeita” está lançada, não mais se tratam estes seres humanos como crianças, 

mas como consumidores exigentes, porém não conscientes das problemáticas da ação. 

De acordo com Sampaio (2000) atualmente a televisão se apresenta na condição 

de centralidade na vida das famílias e em especial das crianças, isto em virtude dos longos 

períodos de exposição e contato com este aparelho doméstico, sendo a mídia televisiva 

responsável por inserir a criança, desde cedo, no universo adulto. Neste aspecto 

compreendemos que a televisão, na atualidade, ocupa o primeiro grupo de contato das 

crianças, em especial as oriundas das classes hegemônicas, que em virtude de ter condições 

financeiras para o acesso aos canais fechados, acabam tendo um maior leque de opções 

destinadas a sua faixa etária, as influências e as informações passadas por este veículo de 

comunicação de massa, acabam por mediar as interações das crianças com os membros do 

segundo grupo. 

 

Durante esse período da vida de uma criança, o mundo ao seu redor se decompõe 
como se fosse em dois grupos. Um grupo consiste em pessoas inteiramente 
relacionadas com ela, sendo que as relações com elas determinam suas relações com 
todo o resto do mundo. Essas pessoas são sua mãe, seu pai, ou aquelas que ocupam 
lugares junto à criança. Um segundo círculo, mais amplo, é formado por todas as 
demais pessoas, sendo que as relações com essas são mediadas pelas relações que 
ela estabeleceu no primeiro círculo, mais estreito. E isto não é tão simples quando 
uma criança em idade pré-escolar, criada em sua família é colocada em um jardim 
de infância (LEONTIEV, 2014, p. 60). 

 

 Quando o autor expressa que a criança transita entre dois grupos que auxiliam 

sua constituição, este se refere aos contatos mais íntimos os quais as crianças vivenciam e 

posteriormente os contatos mais distanciados, sendo em ambos, contatos humanos. Porém, na 

conjuntura atual, podemos facilmente definir a televisão como o primeiro grupo, ela por meio 

de seus programas, imagens e propagandas é um dos primeiros aprendizados pelos quais 

passam as crianças. Até mesmo as relações humanas que são estabelecidas entre as crianças 
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como criança-criança, pais-criança, criança-professor, acabam por ser direcionadas, ainda que 

de forma incipiente no melhor dos casos, pelas informações veiculadas diariamente e 

diretamente para a criança. 

O processo de aprendizagem das crianças oriundas do século XXI ocorre 

basicamente de forma visual, em especial, o advindo dos meios digitais, televisores, 

computadores e celulares. A mídia está educando as crianças, e em grande parte é mais 

presente do que os próprios adultos, o que comprova que esta passa a ser o primeiro grupo 

citado por Leontiev.  

Sabendo que a criança está em contato direto com a televisão, os programas 

“conversam” e estabelecem comunicação com ela, em meio a estas comunicações e interações 

dos programas e das propagandas, aparentando uma proximidade, quando, na verdade, esta 

proximidade não existe. Para a mídia “[...] a criança é valorizada como um ser único, ao qual 

é melhor garantir uma felicidade imediata (JAVEAU, 2005, p. 399)”. E esta felicidade é 

garantida pelo programa, de imediato, e posteriormente pelos pais que suprem e compram as 

mercadorias relacionadas a ele. 

 Os grandes meios de comunicação e a construção social da infância em nosso 

século tentam a todo instante apresentar à criança dentro de uma individualidade e 

“endeusamento” se valendo do afeto, criado pela fetichização da infância, para convencer pais 

a cada vez mais se renderem à dinâmica do capital, para suprir os desejos e as necessidades de 

seus filhos, o que resulta em aumento dos gastos familiares com pertences destinados as 

crianças. Transmite-se aos adultos atuais, de forma indireta, conforme Ariès (1981), a ideia de 

Criança-rei, sendo esta o centro dos gostos, dos anseios e dos ditames familiares. 

 O capital é ardiloso e constitui amarras perfeitas. Não estamos traçando uma 

perspectiva maniqueísta aqui, mas sim contando algumas realidades que podemos aprender 

em nossa sociedade que coloca os pais cada vez mais distantes das casas e introduz a mídia e 

os desejos de consumo mais próximos do cotidiano infantil, o que resulta em uma 

participação enfática da televisão e da propaganda, que leva a novos desejos e a mais um 

afastamento dos pais, a fim de ampliar suas jornadas de trabalho para que sejam supridas as 

demandas socialmente criadas.  

Nesta sociedade do consumo há a ampliação de jornadas de trabalho para os 

adultos e ampliação da jornada infantil à frente da televisão, percebemos que parte dos 

momentos de entretenimento familiar acaba por se limitar aos aparelhos eletrônicos 

encontrados nas casas, o tempo livre do trabalhador e de sua família acabam sendo orientados 

pelo próprio mercado da produção, o tempo livre não é do indivíduo, mas também da 
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produção capitalista, o que direciona a uma nova compra, sutilmente orientada pela mídia. 

Sobre isso, Chauí (2006, p. 20 - 21) afirma que 

 

Seja qual for nossa concepção de entretenimento, é certo que sua característica 
principal não é apenas o repouso, mas também passatempo. É um deixa passar o 
tempo como tempo livre e desobrigado, como tempo nosso (mesmo quando esse 
“nosso” é ilusório). O passatempo ou entretenimento dizem respeito ao tempo 
biológico e ao ciclo vital de reposição de forças corporais e psíquicas. O 
entretenimento é uma dimensão da cultura tomada em seu sentido amplo e 
antropológico, pois é a maneira como uma sociedade inventa seus momentos de 
distração, diversão, lazer e repouso. 

 
  
Nesta sociedade do consumo, global, neoliberal e desumanizadora, o repouso 

limita-se ao ver televisão, e é notório que diante à continuidade do processo de produção, que 

se efetiva à frente da televisão, por meio dos programas e das propagandas, não é possível a 

recuperação das forças vitais.  

O ser humano que está diante e é atraído pela televisão completa o sonho da 

Indústria Cultural, que é da não criticidade, homogeneização, padronização e mercantilização 

da arte e da cultura, sendo tais vislumbres mediados pelos meios de comunicação de massa. 

Ao pensar a Indústria Cultural e sua relação com a formação do sujeito, devemos 

mencionar Adorno e Horkheimer (1985) que afirmam que a Indústria Cultural é central para o 

processo de dominação em relação ao capital, bem como uma forma de alienação e não de 

emancipação.  

Podemos afirmar que a Indústria Cultural é central para o processo de dominação, 

pois funda-se nas ideologias do mercado de capitais, com vistas à manutenção do status quo. 

Ela propaga um estilo de vida que é ensinado desde o berço, não importando a quem é 

ensinado, mas apenas o que é ensinado. 

Analisando a imposição de modos de vida que é realizada pela Indústria Cultural, 

é apresentado por Vilela (2011, p. 99-100)  

 

A indústria cultural firmou-se no poder de sua ideologia, sob a qual ela impera sem 
deixar transparecer sua opressão, enquanto propaga sua mercadoria cultural, que 
deve ser ‘tragada’ sem resistência. O que ela propaga, não importa a quem, é um 
entendimento generalizado e sem críticas da realidade, ela faz reclame da sua visão 
de mundo. Dessa forma, cada produto da indústria cultural, que se apresenta como 
único, em vez de fortalecer o desenvolvimento da individualidade, opera 
eliminando-a. A indústria cultural é o novo mecanismo de propagação da ideologia, 
de um falso mundo que tem a pretensão de se estabelecer como verdade. Dessa 
forma seu resultado é desumanização (Grifos do autor). 
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O mundo exposto pelo mercado capitalista global consolida-se em pilares do 

falseamento da realidade, levando crianças, de diferentes grupos, culturas e classes a 

reproduzirem as mesmas ideologias. 

Sodré (2003) registra que esta intervenção da mídia na vida das mais diferentes 

pessoas em todo mundo, própria deste processo de globalização, que orienta gostos, desejos e 

sonhos, pode ser caracterizado como um momento de neobarbárie. Ocorrendo então mais uma 

forma de violência, em especial com os agentes infantis que se encontram em pleno momento 

de aquisição das regras sociais de seu grupo cultural. A criança não mais se conecta ao 

universo que está, mas sim a um mundo estranhado. 

Para pensar esta questão da conexão da criança a outra realidade podemos 

destacar o último fenômeno sócio-cultural, ocorrido no Brasil, no que tange a criança, que foi 

o Filme Frozen: Uma aventura congelante da Walt Disney, que ganhou grandes proporções, 

sendo apreciado por milhões de crianças do país. O filme retrata uma aventura de duas irmãs 

em um país em que a neve é algo comum, curiosa a identificação das crianças brasileiras a 

uma realidade tão alheia a elas, as mesmas vivem em um país em que a neve é algo distante, 

porém, as particularidades locais são sufocadas em prol de uma padronização dos hábitos 

globais. No verão iniciado no fim de 2014 e início de 2015, era comum nos deparamos com 

crianças cantarolando o trecho da música tocada no filme:  

(...) Você quer brincar na neve? 

Um boneco quer fazer. (...) 

É bastante irônica tal situação ainda mais em um momento em que a maior parte 

do nosso país passava por temperaturas elevadíssimas e iniciava uma séria crise hídrica. Esta 

falta de particularidade que o mundo globalizado midiático promove é claramente uma 

violência para com a criança, mas esta não se finda aqui.  

A infância é apropriada pelo consumo por imposição e por construção de desejos 

homogeneizantes, tenta-se a todo instante padronizar os hábitos infantis, por meio da criação 

de desejos. Segundo Costa (2009, p. 26) 

 

As grandes corporações empresariais e seus personagens tomaram conta do circuito 
cultural da infância e da juventude. Parece que um avassalador tsunami arrebatou 
todas as figuras autóctones das culturas populares locais, substituindo-as pelos 
novos heróis – alienígenas híbridos disseminados pelo império midiático global. 

 

As empresas desconsideram as particularidades locais, para incitar uma ideologia 

dominante, distante da realidade da maioria das pessoas, mas própria de um grupo restrito, 
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que cria e recria padrões, fundados na desigualdade social. As crianças, assim, vão 

cotidianamente perdendo a noção do local para adentrar desejos e sonhos globais. Não são 

levadas a pensar suas reais necessidades nem ao menos a perceber quais são as possibilidades 

reais do meio cultural e social em que estão inseridas. 

O consumo, como é apresentado, fundado na ideologia das classes dominantes, é 

apresentado para a sociedade, pela ideia de igualdade global, na qual todos são iguais em 

condições, direitos, deveres e possibilidades, isto é uma falácia, ou melhor dizendo, trata-se 

de uma ideologia muito bem construída a serviço do capital e de sua manutenção. 

Diante da violência efetuada pela globalização do consumo, podemos adentrar a 

temática do Imperialismo48. Na conjuntura atual, temos um Imperialismo ideológico, no que 

tange as imposições de consumo advindas das classes hegemônicas e um sufocar das culturas 

locais e de classes. Em meio a esta realidade encontra-se a educação, a escola e os 

professores; o ambiente escolar deveria ser o local de superação das imposições imperialistas, 

entretanto, não é isto que se efetiva e se observa.  

 Para Camozzato (2009) consumimos não apenas objetos, mas pessoas e a nós 

mesmos à medida que banalizamos e naturalizamos a mercantilização do humano. Os sujeitos 

não podem ser colocados como imagens a serem expostas, apresentadas e aceitas, 

independentemente de suas particularidades. 

 Sirota (2005) demonstra que numa sociedade em que as relações estão 

mercantilizadas, ocorre um forte vínculo da criança a suas mercadorias e objetos possuídos, 

sendo que há um constante aprendizado das regras e dos padrões sociais a partir do próprio 

produto, ganhado e/ou recebido. A criança aprende a se portar em sociedade, agradecer de 

acordo com o presente que é recebido, tendo seus pais como os principais “educadores” no 

que concerne ao jogo simbólico da convivência social. É possível perceber que há uma 

aprendizagem efetivada pela mercadoria e para o mundo do mercado. Ainda neste percurso 

podemos apontar que as crianças iniciam o seu processo de construção de identidade, de 

gênero, de classe, de papéis sociais a partir da posse de seus produtos. 

Outra questão que merece ser analisada no que se refere ao imaginário midiático 

criado para as crianças como forma de aprendizagem nos últimos anos é o fenômeno Peppa 

                                                
48 Partimos da concepção de Imperialismo apresentada por Ianni (1976), na qual compreende o conceito de 
Imperialismo como uma força propulsora que impõe de forma violenta e autoritária sua vontade e concepção de 
mundo, alterando a vivência das sociedades pelo viés ideológico, econômico, cultural e social. 
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Pig. Este desenho ganhou traduções e é exibido em 180 países49, sendo o mesmo indicado 

para crianças de até quatro anos de idade. O desenho inglês está presente na programação do 

canal de televisão fechada Discovery Kids Brasil desde 2013 e é sucesso de audiência, assim 

como os vídeos da porquinha disponíveis no canal Youtube. O desenho, de forma geral, 

agrada os adultos que circundam as crianças, retrata assuntos “educativos” como valores, 

cores, nomes e regras, o que justifica que estes permitam que suas crianças assistam. 

Os desenhos citados passaram a ser amados por um grande número de crianças 

em todo o mundo, sendo traduzidos para diferentes línguas. Os dois apresentam elementos 

significativos para um processo educativo, em especial Frozen que introduz uma nova visão 

de gênero no que diz respeito a imagem feminina: uma princesa independente e livre, que não 

se observa a necessidade de um príncipe para ser salva e governar o seu país. Peppa Pig 

travestida de desenho meramente educativo auxilia a aprendizagem das crianças que assistem 

à porquinha cor-de-rosa. O que demonstra que filmes, desenhos, programas podem ser 

educativos, o que é positivo para a aprendizagem infantil, o lúdico é essencial nestes 

primeiros anos de vida, logo, a televisão não está sendo aqui colocada na condição de inimiga 

de uma aprendizagem, mas a crítica se direciona à forma como os programas passam a ser 

incorporados nesta dinâmica social.  

O capital se apropria destes fenômenos midiáticos para vender um elevado 

número de produtos, cria uma fidelização da criança para com a “marca” e com o programa, o 

que faz com que circule um grande número de produtos, de diferentes áreas, com o tema do 

mais novo fenômeno midiático construído. As crianças se vinculam aos programas e filmes, e 

passam a orientar suas vidas por meio deles, querem roupas, brinquedos, materiais escolares, 

escovas, dentre outros, que os tornem mais próximos das personagens que lhe são tão íntimas. 

Os pais acabam por atender a demanda infantil, sem pensar as reais razões que levaram as 

crianças a desejarem tais produtos, apenas se naturaliza o desejo, afinal a criança ao assistir, 

passa a gostar e desejar. O que é compreensível se pensarmos que “A indústria cultural vende 

cultura. Para vendê-la, deve seduzir e agradar o consumidor. Para seduzi-lo e agradá-lo, não 

pode chocá-lo, provocá-lo, fazê-lo pensar, trazer-lhe informações novas que perturbem [...]” 

(CHAUÍ, 2006, p. 29-30). 

                                                
49 No dia 02/08/2014 foi publicado no site da Folha um artigo intitulado “Fenômeno em 180 países, 'Peppa Pig' 
cativa também crianças mais velhas”com autoria de Rebeca Vicente.  
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O problema que analisamos não é apenas a televisão como existência no cotidiano 

infantil, mas a falta de participação de adultos conscientes capazes de limitar os apelos da 

propaganda para a criança.  

Notamos que mais do que uma interferência para o entretenimento e para a 

aprendizagem, os projetos, os programas e os desenhos50 direcionados às crianças estão cada 

vez mais ganhando características de espetáculo, tornam-se tema de salas de aulas, festas, 

encontros, quartos, entre outros.  De acordo com Chauí (2006) vivemos a plenitude da cultura 

do espetáculo. Todas as esferas da vida social passaram a ser vistas e tratadas como um 

imenso, luminoso e mágico “espetáculo”, o que é uma grande ilusão, fenômeno este que 

ocorre desde os cultos religiosos até acontecimentos familiares mais corriqueiros. Todos os 

acontecimentos da vida passam a ser tratados como espetáculos, passíveis de ser incorporados 

pelo capital, do nascimento à morte do indivíduo.  

O mundo infantil ganhou então, em um momento em que a criança é parte de um 

fetiche, um ar de grande evento, o qual precisa obter um grande sucesso. A vida da criança é 

um grande show, o qual necessita de luzes e cores, e as mesmas são disponibilizadas pelos 

meios de comunicação de massa e suas induções ao consumismo. 

Pensando os desafios que são instituídos mediante a ideia de sociedade do 

espetáculo, é fundamental resgatar o pensamento de Debord (1997, p. 14), para o qual 

 

O espetáculo apresenta-se ao mesmo tempo como a própria sociedade, como uma 
parte da sociedade e como instrumento de unificação. Como parte da sociedade, ele 
é expressamente o setor que concentra todo olhar e toda consciência. Pelo fato desse 
setor estar separado, ele é o lugar do olhar iludido e da falsa consciência; a 
unificação que realiza é tão-somente a linguagem oficial da separação generalizada.  

 

A criança das classes hegemônicas, em especial, estão tão familiarizadas com os 

espetáculos, promovidos pelos meios de comunicação e complementados pela propaganda, 

que passam a tê-lo como a realidade, o que é lastimável, pois a sociedade brasileira está 

repleta de contradições, desigualdades sociais, conflitos de classe, miséria, pobreza, enfim, há 

tantos momentos de não-espetáculos, e estes não são nem ao menos apresentados para uma 

parcela das crianças. Estas crescem vivenciando o ideário burguês confirmado pela Indústria 

Cultural de que todos possuem as mesmas condições e possibilidades, quando na verdade a 

desigualdade está presente no mundo adulto e infantil no capitalismo.  
                                                
50 Fundamental pensar que os programas, desenhos e projetos também são formas de propagandas direcionadas 
para as crianças. Sendo estes ainda mais eficazes no momento de criação dos consumidores, ainda mais em um 
momento em que as propagandas direcionadas às crianças estão mais controladas, em especial por Organizações 
não governamentais (ONGs). 
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De acordo com Costa (2009) as crianças que vivem em plenitude na sociedade do 

espetáculo se afastam da realidade. E em contato com as crianças oriundas das classes 

subalternas, promovem uma nova violência simbólica, estas por mais que desejem e sonhem 

não poderão ter o mesmo acesso, no que tange ao consumo. 

Ao pensarmos que estamos vivenciando a exacerbação da mistificação do mundo 

humano nos remetemos à educação, o ensino e a aprendizagem, que se efetivam ou deveriam 

se efetivar no interior das escolas, por meio ensino sistematizado. As instituições escolares 

devem promover desenvolvimento humano, e este somente se efetiva em plenitude quando a 

escola propicia a aquisição dos conhecimentos socialmente produzidos pela humanidade, no 

entanto, em algumas instituições de EI esta ação de constituição de humanidade e consciência 

por meio da aquisição de saberes não se realiza, devido ao caráter não escolar, defendido 

pelos documentos oficiais que orientam o trabalho docente dos profissionais da EI e 

priorização do aparecer para o outro por meio dos produtos. 

Nesta perspectiva de desconstrução do espaço da EI como lócus de aprendizagem 

e aquisição de conhecimentos que se efetivou ao longo da década de 1990 e adentra o período 

atual, Arce (2007, p. 27-8), assegura que 

 

As concepções de criança, conhecimento e professor, aqui apresentadas, cortejadas do 
Referencial Curricular Nacional para a Educação infantil, nos trazem o espontâneo, o 
lúdico, o prazer, o não diretivismo no trabalho pedagógico como eixos norteadores. A 
criança é vista como construtora de conhecimentos, garantindo-se, assim, seu direito 
de expressar-se. O professor, por sua vez, atua como um facilitador, um orientador, 
permitindo a interação entre as crianças e preparando o ambiente para que estas 
pesquisem e experimentem livremente, sempre acalentadas por uma esfera acolhedora 
e repleta de afetividade. Proporciona-se ao ser criança o desenvolvimento de suas 
habilidades cognitivas, sua identidade, a capacidade de socialização, independência, 
autonomia, autoestima, criatividade... Além disso, a instituição de Educação Infantil 
considera a diversidade cultural no ato pedagógico a promoção do respeito às 
diferenças para a construção da prática educativa, e a valorização da opinião infantil 
para a constituição de sua proposta pedagógica. O conhecimento, deste modo, não 
pode ser repassado do professor para o aluno, já que este último o constrói. Não há 
como planejá-lo, pois as crianças determinam o que, como e quando aprender. Enfim 
a instituição de Educação Infantil não é escola, caracteriza-se como um espaço de 
convivência infantil. 
O discurso presente no RCNEI nos apresenta o inferno, representado pela escola, em 
contraposição às instituições de Educação Infantil, céu. 

 

Diante do exposto, percebemos que a documentação oficial desconsidera a escola 

de EI como um efetivo espaço de aprendizagem. As escolas orientadas pelos documentos 

oficiais como o RCNEI promovem apenas um ambiente “mágico” e mistificado, apartado de 

uma transmissão de conhecimentos sistematizados no qual a qualidade e ensino ficam 

relegadas a segundo plano, sendo que o foco direciona-se para a atração, para as cores, 
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desenhos, enfim, para o espetáculo e para a brincadeira, não para a aprendizagem. Ensina-se 

para as crianças, neste contexto, que o espetáculo, o brincar pelo brincar, a não aquisição de 

saberes socialmente elaborados é o natural, o normal. Destarte, as mazelas sociais que 

escapam ao padrão da “espetacularização”, a anormalidade, camuflam a realidade para a 

criança. 

A prática do não-ensino, valorização do espontaneísmo e redução do papel 

docente no processo de humanização das crianças, acabam abrindo espaço para que o 

universo do consumismo e do mercado adentre o espaço escolar, tornando-se uma nova forma 

de aprender alienada. É notória uma estranheza no que concerne a cooptação da criança e da 

escola pelo mercado, ocorrendo uma imensa ostentação e desejo de aparecer, por meio da 

posse da mercadoria, desejo de aparecimento que se inicia desde a mais tenra idade e se 

perpetua ao longo da vida do sujeito. Neste aspecto, apresenta Costa (2009, p.91)  

 

Estojos de material escolar da Hello Kitty e da Barbie sobre as carteiras das salas de 
aula, cabelos recortados com inscrição de signos conhecidos, unhas de meninos e 
meninas pintadas com esmaltes cintilantes, purpurina nas pálpebras, piercings e 
cicatrizes provocadas. E ainda mais: bonés, camisetas e tênis ostentando logomarcas 
de grifes famosas, numerosas pulseirinhas de campanhas publicitárias amarradas nos 
pulsos, imagens de super-heróis e ícones midiáticos estampadas não apenas em 
roupas, cadernos e mochilas, mas também nos corpos dos estudantes, são apenas 
alguns exemplos da conexão da escola, mídia e mercado. 

 

A escola, neste caso a EI, é colocada diante desta nova realidade de interação 

social que acaba sendo mediada pelas práticas de consumo. É nesta dinâmica de 

desvalorização do ensino escolar e valorização dos ensinos superficiais, de aparência e de 

mercado que a criança se constrói, aprende e apreende uma dinâmica de novos códigos. Os 

docentes e a escola devem ser preparados para lidar com as contradições do universo social da 

criança. O processo de desenvolvimento escolar necessita saber lidar com o período pré-

escolar o qual a criança vivenciou desde o seu nascimento. “Tomemos como ponto de partida 

o fato de que a aprendizagem da criança começa muito antes da aprendizagem escolar. A 

aprendizagem escolar nunca parte do zero. Toda a aprendizagem da criança na escola tem 

uma pré-história (VYGOTSKY, 2014a, p.109)”. A criança, ao adentrar a vida escolar, traz 

consigo uma infinidade de saberes e aprendizados construídos ao longo de sua vida, não 

devendo (estes aprendizados) serem desconsiderados, porém trabalhados, não enquanto 

continuidade, mas como fases distintas de apreensão destes saberes, a fim de possibilitar que a 

criança adentre a cientificidade e saia do senso comum. 
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A criança, como afirma Luria (2014), não é uma “tábula rasa” ao entrar na escola. 

Esta já entrou em contato com uma série de elementos que auxiliaram a constituição de suas 

habilidades culturais, no entanto, estes são primitivos e necessitam da intervenção do 

professor para alcançar apreensões mais conscientes, situação que já dá indícios da 

importância significativa do docente no processo de aprendizagem do aluno e aquisição da 

consciência. 

Analisando a relação ensino e consumo, devemos ter claro que é fundamental um 

esclarecimento dos sujeitos envolvidos no processo educacional: professores, alunos e pais. 

No entanto, para Adorno (1995) as mazelas da estrutura social, na qual a escola está inserida 

impedem o esclarecimento, propiciando uma alienação dos homens que ali se encontram, 

expõe que o mundo está repleto de idealismos, violências e incoerências que nos distanciam 

do esclarecimento, sendo que estes perpetuam e propagam a instauração da barbárie. As 

contradições que circundam a escola são barreiras para o esclarecimento, devendo a educação 

e a escola promover um esperança contra a barbárie, ainda que não aponte uma saída real para 

a superação da alienação. Cabe à educação propiciar e impedir a retomada da barbárie, apesar 

de ser um exercício, deveras complexo, e que não pode ser realizado de forma isolada. 

Entretanto, não pela educação castradora e limitadora dos sistemas de ensino tradicionais, mas 

por uma escola que cria possibilidade de esclarecimento e humanização, a escola deve 

promover uma “desbarbarização”, devendo este ser o seu foco central, o que demanda uma 

educação crítica e consciente desde a infância. Com as crianças deve ser um desdobramento 

do processo lúdico de aquisição dos saberes socialmente elaborados e produzidos pela 

humanidade, para levá-las a uma elevação da subjetividade e dos conhecimentos científicos, 

artísticos e filosóficos. 

Para tanto, é crucial que a criança ao longo do processo de socialização esteja 

ciente das condições sociais a qual está inserida, e que tenha o direito de construir um 

pensamento não limitado pelo “[...] pilar da regulação (Estado e Mercado) que opera no 

sentido de esmagar o pilar da emancipação e para isso destrói a autonomia racional do 

pensamento, das artes, da ética e do direito” (CHAUÍ, 2006, p. 23). O processo de 

aprendizagem e de ensino, não mecanicista, precisa sim estar presente no processo escolar, 

possibilitando a formação de indivíduos consumidores e não consumistas. Evidente que ao 

afirmar que deve estar presente no espaço escolar, não estamos desconsiderando os demais 

espaços de socialização da criança, no entanto, o espaço institucionalizado da escola, junto à 

figura do docente, é um ambiente de intensa convivência e apreensão de conhecimentos e 

valores sociais. 
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A escola, inserida na lógica do capital e do mercado, está voltada para a 

reprodução das relações de dominação e subordinação do humano ao econômico, o que é 

comprovado pelas políticas direcionadas à educação no Brasil que perpetuam desigualdades e 

não centram-se no ensino humanizador e constituinte de consciência, mas nas necessidades do 

mercado, para que este continue a existir. O que se observa e comprova ao realizar uma 

análise dos Artigos 1º e 2º da Lei de Diretrizes e Bases 9.394 de 20 de dezembro de 1996 em 

que há uma clara subordinação da educação às necessidades e interesses do mercado: 

 

Art. 1º.  
A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na 
convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos 
movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. 

§ 1º. Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, 
predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias. 

§ 2º. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática 
social. 
Art. 2º.  
A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos 
ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 
educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho. 

 

Ao pensarmos que a educação está fundamentada e centrada nos desígnios do 

mercado de trabalho, devemos salientar as problemáticas desta condição, pois ao relegar o 

ensino a uma prática imediatista e utilitarista, o papel de constituição e transformação do 

sujeito histórico fica limitado e cerceado, sendo que a formação do aluno passa a ser 

demasiadamente limitada. Segundo Saviani (2013) a educação deve propiciar o 

reconhecimento das contradições e a transformação da realidade dos indivíduos. No entanto 

se a educação nacional centra-se meramente na vivência do mercado e desconsidera a 

formação humanizadora e libertadora do sujeito, acaba promovendo uma reprodução de 

desigualdades e perpetuação das contradições do capital. 

Adorno e Horkheimer (1985) e Adorno (1995) fazem uma enfática defesa de uma 

sociedade de homens livres por meio do esclarecimento e que se contraponham à cultura 

dominante51, sendo assim, defende que as formas culturais devem priorizar os homens e a 

humanidade, não uma dominação e subordinação. Ao debater tais elementos, remetemos o 

pensamento de Adorno à ideia de educação, para tal, a educação deve ter o papel de propiciar 

                                                
51 A contraposição à cultura dominante significa a não aceitação da mercantilização da vida. Pois, o que domina 
são interesses de mercado distanciados das reais necessidades de aprendizagem e conhecimento.  
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o desenvolvimento da consciência humana, sendo a educação um dos caminhos viáveis para a 

não dominação e superação das contradições vivenciadas. 

Contra a naturalização do consumo no cotidiano infantil, deve-se lutar por uma 

educação para a autonomia dos educandos e consequentemente da própria sociedade, educar 

crianças para o não consumismo, é a primeira etapa para a ruptura com a sociedade fundada 

na exploração do homem pelo homem. “Apenas uma educação para a autonomia seria 

emancipatória [...]” (VILELA, 2011, p. 107). A educação das crianças, seja em ambientes 

escolares como em outros espaços e esferas educativas, como a televisão, deve vislumbrar a 

aprendizagem e humanização. 

 

2.4 A CAPACITAÇÃO PARA O CONSUMO POR MEIO DE “INDEPENDÊNCIA” 

 

Certamente a criança vive uma relação de dependência para com o adulto, devido 

à necessidade de manutenção da vida, das necessidades básicas e imediatas. É notório que o 

adulto nesta nova configuração social na qual os pequenos ganham centralidade, passa a ter 

uma nítida dependência da criança, sendo que toda a vida adulta passa a circundar as 

demandas socialmente criadas pelo mercado de capitais para as crianças. Temos uma 

dependência entre o mundo infantil e o mundo adulto, que ultrapassa as necessidades básicas 

humanas e adentra a esfera de uma dependência socialmente construída. 

Como vimos com o advento da sociedade moderna, os papéis sociais das crianças 

se alteraram e o fizeram na intenção de atender as novas configurações da sociedade 

Industrial e Moderna. Desde o início do capitalismo industrial, a criança passou a ser uma 

“peça-chave” nos avanços da constituição deste modelo de sociedade.    Isto porque, “[...] o 

tempo da infância é assim submetido a uma política de arranjos que se tornou assunto de 

Estado” (JAVEAU, 2005, p. 396). O momento da infância saiu do âmbito privado e familiar, 

para adentrar o aspecto público da coletividade social, em especial a partir da década de 1990. 

Sarmento (2005) destaca que a criança ao longo da história, em diversos 

momentos, é relegada a uma incapacidade, e em algumas situações do período 

contemporâneo, tal sensação é constantemente retomada. É válido ressaltar, que apesar de 

toda a incapacidade que esta sociedade direciona à criança, no que refere-se ao agir, o 

aprender, o falar, não se apresenta e não se confirma quando há a necessidade de capacitar 

estas crianças para o consumo. O que nos remete a perceber, o quanto o discurso direcionado 

a relevância das crianças em sociedade, se altera conforme os interesses políticos, sociais e 
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econômicos de cada época. Quando há o interesse do mercado, há uma clara mudança nos 

discursos sociais. 

As crianças, no que tange seu papel social, são submetidas a uma vida de 

contradições e incoerências, sendo que a cada novo momento histórico e econômico passa a 

ser detentora de novos significados e significações para os que a circundam. No período 

contemporâneo, podemos visualizar essas mudanças de paradigmas direcionados aos 

interesses econômicos. A criança é compreendida como inocente para o aprender e para o 

mundo do trabalho, mas ao mesmo tempo, como independente para o consumo. 

Diante do que aqui se expõe, compreende-se que a criança na contemporaneidade 

tornou-se um ser fetichizado e idealizado, e paralelamente a ampliação do consumo se efetiva, 

sendo vista como igualmente importante à fetichização da infância. Assim, é essencial 

relacionar com maior veemência o processo de educação para o mercado, que vem sendo 

introduzido na dinâmica social, no caminho para a produção de uma independência infantil.  

O consumo e o consumismo são eixos norteadores desta nova fase da sociedade 

humana, com vista à independência52. Tornar as crianças, aparentemente independentes é uma 

estratégia bastante curiosa. Realizada nesta fase da organização social, apresenta para a 

criança que esta é livre, tal como os adultos, para escolher, decidir e viver suas escolhas. 

Para a criação e produção social de tal dependência infantil o mercado midiático 

se vale de uma espécie de ensino. Segundo Costa (2009, p. 77), “O alfabetismo dirigido ao 

consumo inicia-se já em casa, em frente à televisão e nos teclados dos computadores. O 

marketing televisivo começa a operar suas pedagogias de sedução e deleite para formar 

clientes quando estes ainda usam fraldas”. 

Os Meios de Comunicação de Massa, por meio de suas propagandas e programas, 

buscam tornar a criança um adulto em miniatura. “As crianças não devem desde então ser 

vistas como um universo prefigurando o dos adultos, e ainda menos como uma cópia 

imperfeita do mundo adulto. É essa uma tentação frequente entre os especialistas do 

‘merchandising’” [...] (JAVEAU, 2005, p. 385). O mercado percebendo, a relevância da 

criança para o contexto social, compreende que é essencial capacitá-la para ser um 

consumidor exigente. 

                                                
52 O mercado busca consolidar a ideia de independência e de liberdade de escolha, pois estas são fundantes para 
a disseminação da ideologia burguesa, no entanto em uma sociedade na qual estamos vinculados as mercadorias 
como caminho para a construção da identidade e individualidade, não há independência real, mas sim uma 
dependência e subordinação ao econômico. 
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Sendo assim, temos um ensino para o mercado, e este se inicia desde os primeiros 

meses de vida da criança e se intensifica no decorrer da vida, até chegar a sua plenitude na 

fase adulta. Nesta perspectiva, afirma Costa (2009, p.35), 

 

[...] o consumo é o centro organizador da ordem social, política, econômica e 
cultural do presente, e todos nós educados para e por ele. Na sociedade de 
consumidores somos constantemente ensinados, segundo os moldes da melhor 
pedagogia do exercício e do exemplo, a formatar nossas ações rigorosamente dentro 
de preceitos e táticas que fomentam a realização dos desígnios dessa sociedade. As 
crianças de hoje nascem dentro da cultura consumista e crescem modelando-se 
segundo seus padrões e suas normas.  

 

 A educação para o consumo se inicia no berço e visa criar consumidores 

exigentes e insaciáveis e, para tanto, necessita “educar” o sujeito desde seus primeiros 

contatos com a lógica do capital. Paradoxalmente, apesar de todo incentivo mercadológico da 

independência, devido à superficialidade propiciada pelo consumo, a criança ainda busca 

aceitação de seus pares e geralmente o fazem no interior do ambiente escolar.  

Bujes (2009) afirma que a atualidade e os desdobramentos da sociedade do 

consumo nos transformaram em “outdoors ambulantes”, e o fazemos na busca da aceitação e 

afirmação social. Relacionar esta afirmação com o ambiente escolar é lamentavelmente fácil, 

pois as crianças em parte mediam seus contatos a partir de produtos. A aparição no ambiente 

escolar da Educação Infantil, como no universo adulto, faz-se pelas características não 

humanas, pela posse que lhes foi naturalizada. 

Ao pensar a ideia de aceitação e de independência cultivada e produzida nas 

crianças, resgatamos as contribuições de Ignácio (2009, p. 48), pois esclarece que 

 

Crianças e jovens – na atualidade mais independentes e também responsáveis pela 
aquisição de produtos – buscam incansavelmente adquirir uma gama infindável de 
significados distribuídos pelos inúmeros produtos que circulam nas teias do 
consumo. Fazem isto para se sentirem parte do(s) grupo(s) com o(s) qual(is) se 
identificam. 

 

Ao expor as formas de aceitação social na sociedade do consumo, é perceptível, 

como a mesma ocorre pela posse, bem como, a independência da criança, em relação a seus 

pais é um fator relevante para a estrutura do capital. O que nos leva a afirmar que a educação 

que se inicia pela mídia fora da escola interfere de forma significativa na interação e na 

apreensão de mundo pelas crianças no espaço escolar. Cabendo, então, uma intervenção do 

trabalho docente, que possibilite a saída das crianças do individualismo consumista “vendido” 

e veiculado pela mídia. 
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Em meio a este processo de criação de independência da criança em relação aos 

membros da sociedade, percebemos apelos para um abandono do brincar, como interação 

coletiva, por um estranho e imediatista prazer de comprar, mascarado de brincadeira. 

O mercado busca tornar compreensível para a criança, as necessidades de 

compras, a fim de tornar eficaz tal ação e o fazem. E como resultados, temos a inserção 

definitiva dos seres humanos de pouca idade no mercado consumidor, este “aprendizado” é 

tido como compreensível e repleto de significados para a criança. Paralelamente adentra as 

esferas da vida infantil, centrais para a manutenção de suas vidas como no que diz respeito 

aos alimentos, à higiene, à saúde e enfim à escola, ou seja, tudo o que é vital, cotidiano e 

íntimo da criança passa a ser almejado pelo capital e consequentemente, pelos meios de 

comunicação, para capacitá-los para a vivência no mercado de capitais. A compra ou o desejo 

pela mercadoria inicia-se a partir de um motivo compreensível para a criança e passado algum 

tempo de realização de tais práticas, estas passam a ser tratadas pela e para a criança como 

“naturais”, não mais havendo a necessidade de motivos. Tal qual exposto por Leontiev (2014, 

p. 71) “A criança começa a fazer sua lição sob a influência de um motivo que criamos 

especialmente para isso, mas, passadas uma ou duas semanas, nós vemos que ela, por conta 

própria, senta-se para fazer suas lições”. 

Tendo em vista o processo de construção e de apreensão pelo qual a criança passa 

nos primeiros anos de vida, é possível asseverar que ela constantemente é influenciada por um 

motivo que, posteriormente se torna hábito e prática rotineira à medida que ela própria passa a 

compreender as razões que a levam a praticar tais ações. Nesta perspectiva, podemos afirmar 

que nos presentes dias, cada vez mais observamos uma aprendizagem voltada para o 

consumo. 

A cada nova etapa de desenvolvimento infantil – a cada idade – o mercado de 

capital transforma os motivos que levam as crianças a comprar. Esta transformação de 

motivos não se faz apenas pelo mercado e suas ferramentas, mas também, e essencialmente, 

na própria criança, ela primeiramente deseja, compra e consome devido à magia criada pelos 

meios de comunicação, mas, posteriormente percebe a significação adquirida, para o seu meio 

social em virtude da posse da referida mercadoria, sendo este um mecanismo próprio da 

Indústria Cultural. Conforme exposto por Leontiev (2014) todas as nossas atividades e ações 

conscientes são resultados diretos, de outras atividades pré-determinadas socialmente. 

O grande foco e objetivo do capital é tornar o consumo exacerbado hábito, rotina 

e lugar comum para as crianças, para tanto se valem dos mais diferentes recursos midiáticos, a 
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fim de construir operações conscientes, porém apartadas de reflexão, como apresentar o 

próprio consumo como uma brincadeira infantil.  

O brincar é uma das atividades que mais se coloca para a vida infantil, em 

diversos debates esta atividade é tida como própria da criança e da infância. As possibilidades 

do brincar, bem como a forma como este se desenvolve está intimamente vinculada às 

condições materiais e históricas que a referida criança vivencia.  Leontiev (2014) ao retratar o 

papel, a importância e o significado do brincar, assegura que a criança se vale da brincadeira 

para simular a satisfação de suas necessidades vitais e complementares, sendo que estas, não 

são inatas da criança, mas apreendidas mediante interações com as gerações anteriores, o que 

nos faz pensar que o brincar e a brincadeira que se realiza em determinados grupos infantis, 

possui uma relação direta com a vida adulta.  

De acordo com Sarmento (2005, p. 366) 

 

[...] a introdução dos jogos de vídeo game e informáticos alterou parcialmente o tipo 
de brinquedos e o uso do espaço-tempo lúdico das crianças, gerou novas linguagens 
e desenvolveu apetências de consumo, culturas e das relações de pares das crianças, 
nomeadamente pelos efeitos no aumento da assimetria do poder de compra e nas 
desigualdades sociais, com impactos na composição de uma “infância global” 
consumidora dos mesmos produtos, sobretudo dos emanados da indústria cultural 
para a infância [...] 

 

Com esta realidade dos jogos eletrônicos cada vez mais presentes na rotina 

infantil, a ocorrência de novas linguagens transformou de maneira muito intensa o espaço do 

lúdico que circunda a criança, ocorrendo uma mudança intensa no estilo de brincadeiras 

realizadas nos últimos vinte anos. Na busca pela independência da criança, o mercado a 

capacita para em seu momento de diversão não necessitar do outro, seja ele o pai, a mãe, o 

irmão ou o colega, há um apelo ao isolamento. As brincadeiras coletivas, como o pega-pega, 

esconde-esconde, corre-cotia, o mestre mandou, corre-lenço, o futebol, a queimada dentre 

tantas outras, perdem lugar, tornando-se esporádicas ou até mesmo nulas para os jogos 

eletrônicos, que necessitam de uma compra e se concretizam na individualidade da casa. 

Criou-se uma infância global, individualista, competitiva e com gostos sintéticos.   

Neste caminho aponta Tonet (2006, p.05) “somente quem tem dinheiro – essa 

mercadoria das mercadorias – pode ter acesso a esses bens. A medida do dinheiro é também a 

medida do acesso”. Conhecimento e bens culturais são marcas das desigualdades, da 

sociedade contemporânea. O desenvolvimento das funções psicológicas superiores está 

vinculado com as possibilidades de acesso à sociedade e no contexto local em que se vive, em 
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uma sociedade que funda sua estrutura no capital, as possibilidades de acesso são ainda mais 

limitadas. 

Para Leontiev (2014), o brincar é essencial no decorrer do processo de 

constituição de sociabilidade e para a compreensão das estruturas sociais, sendo 

primeiramente pelo brincar e pela brincadeira que a criança inicia o seu processo de 

reconhecimento das instituições e dos papéis estabelecidos socialmente. Observação que nos 

leva a pensar o brincar que se efetiva na atualidade entre as crianças nos seus seis primeiros 

anos de vida, mediados por uma impulsão à compra tornando uma sociabilidade de mercado. 

Pensando a importância do ensinar, do apreender e da socialização da criança, nos 

encaminhamos para o debate do capítulo que segue, no qual resgatamos e enfatizamos a 

relevância do ensino, do papel da escola e do trabalho docente no processo de ruptura com a 

lógica degradante do consumo infantil como formas de emancipação do gênero humano.   
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3 A ESCOLA: LOCAL DO APRENDER, APARECER E SER PARA O OUTRO 

 

A esfera escolar está vivenciando uma dificuldade no que concerne o seu papel, 

há uma contínua descaracterização do que é a escola e qual a função deste espaço. Fato que é 

preocupante, tendo em vista que para pensarmos uma escola efetivamente humanizadora, 

devemos partir do pressuposto que o espaço escolar, obrigatoriamente deve ser, segundo 

Saviani (2012; 2013) lócus de aquisição, transmissão, socialização e produção de 

conhecimentos. 

Conforme exposto por Saviani (2012, p. 71) 

 

Trata-se de apropriar-se dos instrumentos teóricos e práticos necessários ao 
equacionamento dos problemas detectados na prática social. Como tais instrumentos 
são produzidos socialmente e preservado historicamente, a sua apropriação pelos 
alunos está na dependência de sua transmissão direta ou indireta por parte do 
professor. Digo transmissão direta ou indireta porque o professor tanto pode 
transmiti-los diretamente como pode indicar os meios pelos quais a transmissão 
venha a se efetivar. 

 

Apesar de partirmos da concepção de que a escola deve ser o local de aquisição 

dos conhecimentos socialmente produzidos, como defendido pela Pedagogia Histórico-

Crítica, esta não é a visão hegemônica, nem tão pouco a visão transmitida nos e pelos 

documentos oficiais direcionados à Educação Infantil, como RCNEI (1998), este apresenta 

uma tendência próxima a corrente construtivista, e esta é por essência, oposta as análises 

histórico-críticas. A orientação exposta nos documentos oficiais acaba por repercutir de forma 

direta nas práticas educacionais e postura dos docentes.   

Pensar a documentação oficial direcionada à EI pelo viés da perspectiva histórico-

crítica carece de uma análise da teoria oposta a ela, que neste momento é o construtivismo e 

consequentemente do lema “aprender a aprender” que está presente no cenário educacional 

brasileiro. A teoria histórico-crítica apresenta-se como uma denúncia ao solidificado 

construtivismo que incorporou a educação brasileira e que agora iremos pormenorizá-lo.  

De acordo com as contribuições de Rossler (2005) a definição precisa da teoria 

construtivista é complexa tendo em vista a heterogeneidade de argumentos e conceitos que 

circundam os teóricos desta corrente intelectual, no entanto, é consenso afirmar que o 

construtivismo é um desdobramento do pensamento de Jean Piaget. A teoria emerge na 

sociedade educacional no limiar da década de 1980, estando imbricado ao processo de 

mundialização do capital e ascensão do modelo político econômico neoliberal.  No caso 

brasileiro, os ideários do construtivismo no momento de sua ascensão aparentava uma forma 
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de educar democrática e tolerante, sendo uma alternativa aos modelos de educação tradicional 

e autoritária. Esta perspectiva, diante de um contexto de lento processo de redemocratização 

pelo qual o país passava após o findar da ditadura, agradou, seduziu, convenceu e adentrou de 

forma avassaladora o território nacional e o imaginário dos docentes.   

Com a chegada e consolidação do processo construtivista, paulatinamente, o 

“aprender a aprender” adentrou o processo formativo de alunos e profissionais da educação, 

tornando-se um grande modismo, que penetrou os dias atuais. Arce (2005, p. 41) expõe que o 

construtivismo, 

 

[...] no Brasil vem sendo considerado por boa parte dos educadores um grande 
avanço como concepção sobre o processo educativo, concepção essa que deveria ser 
empregada na própria formação de professores. Para que alguém se torne um bom 
professor construtivista seria necessário que sua formação também ocorresse através 
de um processo construtivista. 

 

A educação nacional desde meados da década de 1980 passou então a ser pautada 

e direcionada pelo viés do construtivismo, vinculado ao “aprender a aprender” como 

orientador do trabalho pedagógico, no entanto ao incorporar esta prática e orientação 

pedagógica não foram consideradas as mazelas que a traria para a formação do sujeito. 

Segundo Duarte (2011) o conhecido lema “aprender a aprender” é uma estratégia das classes 

dominantes para esvaziar de conteúdos e humanidade a educação destinada a grande parcela 

da população, não possibilitando a superação de uma educação unilateral e fragmentada.  

 

[...] o núcleo definidor do lema “aprender a aprender” reside na desvalorização da 
transmissão do saber objetivo, na diluição do papel da escola em transmitir saber, na 
descaracterização do papel do professor como alguém que detém um saber a ser 
transmitido aos seus alunos, na própria negação do ato de ensinar (DUARTE, 2011, 
p. 09).  

 

O discurso do “aprender a aprender” é mais uma estratégia ideológica, para 

perpetuar a lógica capitalista e relega as classes subalternas a uma condição de precariedade, 

subalternidade e não transformação da realidade. Na perspectiva do “aprender a aprender” o 

processo de aprendizagem é tomado como próprio do sujeito, sendo que  “as aprendizagens 

que o indivíduo realiza por si mesmo, nas quais está ausente a transmissão, por outros 

indivíduos, de conhecimentos e experiências, é tida como mais desejável.” (DUARTE, 2011, 

p. 39). Acreditava-se e transmitiu-se a percepção que ao aprender sozinho, conforme suas 

curiosidades e necessidades, o aluno teria mais autonomia, seria mais livre e capaz de se auto-

organizar. Formulou-se, com o construtivismo, uma perspectiva de que o aluno deveria ser 
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sujeito de sua aprendizagem, retirando do contexto escolar a necessidade de transmissão dos 

conhecimentos socialmente produzidos. 

Ao adentrar o espaço escolar, a teoria construtivista acabou por reduzir a atuação 

docente, no que se refere ao ato de ensinar. Silva (2012) assegura que a maioria dos 

profissionais da educação infantil fundamentam sua prática nos ideais do construtivismo, 

pautando sua ação no protagonismo das crianças, sendo o educador um mediador da 

aprendizagem.  

Ao valorizar e centrar o processo de aprendizagem na figura do aluno, a atuação 

do docente acabou por abandonar as bases teóricas, planejadas e sistematizadas, ocorrendo 

uma exacerbada valorização da vivência cotidiana e interesses manifestados pelos alunos. No 

que concerne a valorização da prática cotidiana em detrimento de um ensino mais diretivo, 

ressalta Silva (2012, p. 45) 

 

[...] a valorização do conhecimento cotidiano, de que o ensino esteja vinculado ao 
cotidiano, de que a criança aprenda um conteúdo que possa aplicar em casa, enfim 
na sua rotina.  E isso nos preocupa, pois percebemos, nessas observações e em 
outros trabalhos, que muitas crianças não se interessam por determinado assunto por 
ignorarem sua existência e, seguindo a lógica construtivista, na qual o interesse em 
estudar um conteúdo deve partir da criança, estas crianças ficam expropriadas da 
aquisição de tais conhecimentos. 

 

Dessa forma, podemos afirmar que a burguesia existente hoje se vale de recursos 

puramente ideológicos para perpetuar as desigualdades sociais e se manter na condição de 

classe dominante. Conforme exposto por Duarte (2011, p. 10) o capitalismo promovido, 

criado pelos interesses burgueses e que se encontra em seu ápice, propicia  

 

[...] as mais profundas formas de alienação das consciências, isto é, para as mais 
aviltantes formas de manipulação da subjetividade dos indivíduos, transformando-os 
em seres interiormente vazios que só conseguem pensar, sentir e agir ditados por 
estereótipos ditados pela última moda.  

 

 Esta configuração social a qual nos deparamos na contemporaneidade, que 

adentra o espaço educacional, falseada pelo discurso da democracia, respeito ao diferente e a 

individualidade, é uma estratégia de desmantelar o real papel da educação e da escola, 

padronizando e homogeneizando as ações dos indivíduos que nela se encontram, sejam eles 

professores, alunos e gestores. Atualmente os docentes passam a ser guiados por ideais do 

“aprender a aprender”, sem uma efetiva compreensão das mazelas sociais que este processo 

pedagógico pode gerar, pois este é a última moda e inovação pedagógica. Saviani (2012) 

assevera que os conteúdos são fundamentais, estes necessitam ser relevantes e significativos, 
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sem a existência destes, não há aprendizagem, tornando-se o processo educativo uma farsa. A 

ideologia neoliberal que tomou conta da escola acaba por incitar que o ensino realizado nas 

instituições seja uma farsa, mascarada de respeito à diversidade. 

Analisando o RCNEI (1998), fortemente influenciado pelo construtivismo, não 

poderíamos deixar de fazer menção às observações realizadas por Arce (2001), que apresenta 

que o documento, em virtude de sua orientação teórica, a qual não instiga a criticidade, mas 

sim a aceitação e a reprodução das relações sociais existentes, aproxima o trabalho docente a 

uma ação mecânica no que consiste o processo de ensino e a concepção de educação, de 

criança e de professor. O documento oferece uma espécie de receita para o trabalho docente, 

que está apoiada nos princípios do “aprender a aprender”. O que se torna um imenso desafio, 

já que retira do professor a autonomia de seu processo produtivo, tornando-o um mero 

reprodutor do manual, fato que nos permite aproximar o documento do modelo de produção 

fordista, altamente racionalizado, planejado e elaborado por outros, não mais sendo o 

professor o construtor e planejador de sua prática pedagógica. 

Como apresenta Marsiglia (2011, p. 66) os “[...] RCNEI têm caráter manualístico. 

Isto ocorre porque, ficando a formação do educador restrita à reflexão sobre sua própria 

prática, se esvazia a relação escola-sociedade.” Neste sentido, a autonomia do trabalho 

docente passa a estar cerceada e limitada, ficando restrito a receitas e manuais que defendem a 

exacerbação do individualismo e dos princípios neoliberais. 

Partimos do próprio RCNEI (1998) para demonstrar a supervalorização da prática 

como orientação do trabalho pedagógico. O documento afirma que a “[...] observação e o 

registro se constituem nos principais instrumentos de que o professor dispõe para apoiar sua 

prática [...]” (BRASIL, 1998, p.58-9). Sendo assim, já apresenta indícios de que o trabalho 

docente deve estruturar-se no espontaneísmo e reflexão da própria prática, e não em 

fundamentações e conhecimentos teóricos.  

Muitas são as problemáticas de efetivação do modelo de educação proposto pelos 

documentos oficiais, pautados e orientados pela ideologia neoliberal em que predomina a 

concepção de espontaneísmo embasado no lema “aprender a aprender”, individualismo, 

competitividade e não possibilidade de aquisição de saberes efetivos – sendo eles os saberes 

científicos, artísticos e filosóficos – defendidos pela Pedagogia Histórico-Crítica. Contexto 

que acaba tornando simultaneamente alunos e professores alienados de sua atividade 

produtiva e transportando-os para um mundo de superficialidade, não alcançando a essência e 

pautada apenas na prática enquanto formadora do sujeito. 

Como é apresentado por Duarte (2011, p. 87), o 
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[...] pensamento neoliberal pode revelar aproximações significativas entre esse 
pensamento e as concepções pedagógicas centradas no lema “aprender a aprender”. 
Um dos pontos nos quais se daria essa aproximação seria o da ausência de 
diferenciação entre as características do pensamento não cotidiano (ciência, 
filosofia, política e arte) e o pensamento cotidiano. 
Nessa aproximação com o pensamento neoliberal talvez resida a origem da grande 
força do lema “aprender a aprender” [...]  

 

A escola ao perder o seu real significado no contexto de apogeu da sociedade do 

capital, neoliberal e burguesa, na qual há uma tendência de universalização da educação, a fim 

de suprir as próprias demandas do capital e não do humano, acaba por esvaziar a vida dos 

indivíduos de sentido, relegando-os a um deplorável empobrecimento intelectual e cultural, 

sendo este fato magnífico para a reprodução das estruturas sociais de perpetuação das 

desigualdades. A escola passa então a ser vista como aquela que se adéqua ao indivíduo, suas 

demandas, suas limitações, e não o local de superação das limitações e das contradições por 

meio da aquisição dos conhecimentos socialmente produzidos. Acaba ainda que de forma 

incipiente, como local do não saber, mas sim da mera vivência e convivência. 

A escola necessita superar o processo meramente adaptativo ao qual foi relegada nas 

últimas décadas, Duarte (2011, p. 10-11) afirma a necessidade do resgate da significação e 

função do espaço escola, 

 

[...] o papel da escola consiste em socializar o saber objetivo historicamente 
produzido. Não se trata de defender uma educação intelectualista nem de reduzir a 
luta educacional a uma questão de quantidade maior ou menor de conteúdos 
escolares. A questão é a de que, ao defender como tarefa central da escola a 
socialização de saber historicamente produzido, a pedagogia histórico-crítica 
procura agudizar a contradição da sociedade contemporânea, que se apresenta como 
a sociedade do conhecimento e que, entretanto, ao contrário do que é apregoado, não 
cria as condições para uma real socialização do saber.   

 

A escola deve ser o momento em que o sujeito desenvolve-se, para além da 

adaptação exigida na sociedade do capital. Nesta perspectiva, nos valemos das contribuições 

de Marsiglia (2011, p. 07) ao afirmar que 

 

[...] a sociedade capitalista tem colocado a escola como mecanismo que adapta seus 
sujeitos à sociedade na qual estão inseridos. Sendo assim, na sociedade capitalista a 
escola tem a função social de manutenção do sistema por meio das ideias e dos 
interesses da classe dominante, ocasionando um esvaziamento dos conteúdos 
adequados e necessários à humanização e de métodos igualmente adequados à 
apropriação da humanidade social e historicamente construída. Esta escola do 
capitalismo abre portas a todo tipo de organização não escolar, enfatiza a 
experiência e por conseguinte valoriza o indivíduo particular e sua subjetividade.  
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A humanização do sujeito, em uma perspectiva histórico-crítica somente se 

efetiva pelo processo de domínio do conhecimento, e este paulatinamente é retirado da escola 

contemporânea no intuito de perpetuar uma estrutura de contradições sociais. Para tanto, 

socialmente, passa-se a valorizar a experiência, o espontaneísmo e a prática, colocando em 

segunda instância todo processo de produção teórica.    

Para pensar acerca da retirada do conhecimento do espaço escolar, faz-se 

necessário resgatar a ideia de que este esvaziamento de conteúdo, sentidos e caracterização da 

escola e da educação, é reflexo direto da ascensão da ideologia neoliberal, e esta tem por 

princípio retirar do homem a capacidade53 de transformação da sua realidade. 

Para que a transmissão de conhecimento efetivamente ocorra no interior das 

escolas brasileiras é crucial abandonar o campo da condenação explícita iniciada pela Escola 

Nova, no que tange tal ação. Pois é por meio da transmissão de conhecimentos consciente e 

direcionados promovida pelo trabalho docente que os conhecimentos historicamente 

produzidos passam a ser socializados.  Nesta perspectiva,  

 

[...] ao defendermos o ensino como eixo fundamental na educação infantil, isso não 
significa que o lúdico não estará presente. A questão é que, ao enxergarmos as 
instituições de educação infantil como locais de ensino, acreditamos que o ‘foco’ do 
trabalho docente deverá, portanto, estar pautado no ensino (SILVA, 2012, p. 49). 

 

Não se trata de defender que a criança aprenda conteúdos para além de sua idade, 

mas, adequar os conteúdos necessários para a idade da criança para que esta possa se 

apropriar da cultura, mas uma cultura que transcenda o consumismo exacerbado e degradante 

para a criança e para a estrutura humana. O ensino deve transcender as necessidades imediatas 

e existenciais, deve levar o aluno a aprender e se apropriar do mundo e dos saberes. O que nos 

remete as reflexões de Marsiglia (2011, p. 17) 

 

Para essas pedagogias, portanto, a educação não está centrada em adquirir 
conhecimento (domínio de conteúdos), mas sim no processo de aprendizagem. Os 
sujeitos são preparados para serem flexíveis e adaptáveis às necessidades do 
mercado; tornam-se dóceis aos desígnios do capitalismo; a exploração do homem 
pelo homem é naturalizada e a classe dominante isenta-se da responsabilidade de 
oferecer condições ao desenvolvimento máximo de todos os indivíduos. 

 

A retirada de um conhecimento efetivo por meio de uma transmissão 

sistematizada do interior da escola vislumbra promover a manutenção desta sociedade, retira a 

                                                
53 O homem continua a ter a potencialidade de transformar a realidade, no entanto a ideologia neoliberal 
vislumbra minar esta potencialidade. 
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criticidade dos indivíduos que ali estão. Para as crianças oriundas das classes subalternas 

acabam por serem impedidas de se apropriar do mundo e mudar sua condição de precariedade 

e subalternidade e para as crianças oriundas das classes hegemônicas, são ensinadas a 

perpetuar as desigualdades e a supervalorizar seus produtos, sendo tal e qual alienadas. Em 

ambos os casos, há uma progressiva desumanização do sujeito histórico. 

Para Arce (2001), a estrutura da sociedade neoliberal no que concerne a educação, 

acaba por propiciar um esvaziamento do processo de formação dos indivíduos, ao pautar o 

trabalho docente na prática, no lema “aprender a aprender”. Segundo a autora, esta condição 

atual carece de crítica, pois promove o esvaziamento intelectual no decorrer do processo 

educativo, fato que torna extremamente precário o processo de trabalho docente e limita as 

possibilidades de ruptura com a condição alienante.  

Neste aspecto, Marsiglia (2011, p. 63) afirma que 

 

[...] a formação de professores torna-se precária e no caso da educação infantil leva o 
dito atendimento de qualidade às crianças pequenas a uma completa falácia, 
afastando a maioria dos educadores de seu papel de transmissor de conhecimento, 
pois os profissionais são mal formados (quando formados!), sem domínio técnico, 
compromisso político ou qualquer tipo de conhecimento teórico que lhes permita 
desenvolver uma prática pedagógica de qualidade. Assim a desvalorização dos 
profissionais da educação infantil guarda por trás de si uma série de questões 
importantes que são deixadas de lado enquanto a atividade se confunde com 
maternagem. 

 

No interior da concepção de educação oriunda da pedagogia histórico-crítica o 

processo formativo da pessoa humana é central e deve suscitar humanização e liberdade do 

sujeito Ao ter uma formação docente precária e consequentemente uma formação na educação 

básica igualmente precarizada, a condição humana acaba por se afastar dos pressupostos da 

liberdade do gênero humano. A educação deve se efetivar e se orientar por princípios de 

qualidade, e esta somente se realiza fundamentada em princípios teóricos coerentes54, 

políticos, com condições de trabalho, infraestrutura educacional e salários adequados. Para 

que então se perspective uma atuação docente, junto ao aluno, que desenvolva plenamente 

suas potencialidades humanas. 

                                                
54 No entanto, os documentos que orientam o agir docente, como RCNEI (1998), nitidamente não cumprem o 
papel de auxiliar na atuação e formação docente, o documento se apropria erroneamente de diferentes 
perspectivas teóricas, sendo alicerçado em teorias opostas e apresentadas aos docentes como complementares, a 
teoria que fundamenta o referido documento é o interacionismo-construtivista, em que aproxima o pensamento 
de Piaget ao pensamento de Vygotsky, promovendo uma compreensão errada do eixo norteador teórico do 
trabalho docente. Segundo Duarte (2007, p. 83) “[...] Vygotsky não é interacionista nem construtivista”. Logo, 
introduzir sua teoria em um documento interacionista-construtivista, é uma incoerência. 
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De acordo com Vygotsky (2007; 2009) o educador deve atuar no nível de 

desenvolvimento iminente (próximo / proximal55), para que este conhecimento venha a ser 

efetivo/real para o aluno em momentos posteriores. A escola e o professor devem promover a 

aquisição do conhecimento, o que demonstra a importância do trabalho docente, devendo este 

desenvolver todas as funções superiores das crianças e dos alunos.  

Nesta perspectiva, Vygotsky (2007, p. 103) elucida que 

 

Propomos que um aspecto essencial do aprendizado é o fato de ele criar a zona de 
desenvolvimento proximal; ou seja, o aprendizado desperta vários processos 
internos de desenvolvimento, que são capazes de operar somente quando a criança 
interage com as pessoas em seu ambiente e quando em cooperação com seus 
companheiros. Uma vez internalizados, esses processos tornam-se parte das 
aquisições do desenvolvimento independente da criança. Desse ponto de vista, 
aprendizado não é desenvolvimento; entretanto, o aprendizado adequadamente 
organizado resulta em desenvolvimento mental e põe em movimento vários 
processos de desenvolvimento que, de outra forma, seriam impossíveis de acontecer. 
Assim, o aprendizado é um aspecto necessário e universal do processo de 
desenvolvimento das funções psicológicas culturalmente organizadas e 
especificamente humanas. 

 

O exposto acima nos permite reiterar a necessidade da atuação incisiva do docente 

no processo de aprendizagem e desenvolvimento da criança em meio ao ambiente da escola 

de EI. O educador deve possibilitar que a criança se aproprie de sua realidade e transcenda-a, 

e para tanto deve transmitir saberes que não são encontrados no conhecimento do senso 

comum e na grande mídia, que é uma das grandes “educadoras” da criança do século XXI. 

Analisando a contemporaneidade e a situação da EI, hoje no Brasil, no que 

reporta-se ao ensino, há uma tendência de não conhecimento em virtude da retirada de um 

ensinar mais efetivo do contexto da EI, sendo assim, devemos pensar a crítica e a 

possibilidade de transcendência da documentação oficial, que limita o desenvolvimento 

humano, com seu mascarar da realidade. O RCNEI (1998) é repleto de problemáticas no que 

concerne às orientações do trabalho pedagógico, concepção de criança, infância e 

aprendizagem.  

Segundo Arce (2007, p. 21) o RCNEI indica que a EI não deve ter caráter 

assistencialista e não deve ser uma preparação para o ensino fundamental. O que demonstra 

que para o documento oficial o período da EI não é um momento de escolarização. “A 

instituição de Educação Infantil é um lugar onde predomina o espontâneo e as brincadeiras 

prazerosas, ou seja, há uma atmosfera não-diretiva no trabalho pedagógico.” 

                                                
55 Conforme a teoria de Vygotsky, por nós trabalhada,  o educador deve atuar na zona de desenvolvimento 
próxima, porém na tradução utilizada, há uma substituição do termo/conceito próximo para proximal. 
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Ao longo do RCNEI (1998) é notória uma tendência à supervalorização das 

emoções nas instituições de EI, e tendo em vista seu caráter não escolar, ocorre uma 

apropriação de conhecimentos objetivados incipientes. Há uma valorização das emoções e 

uma desvalorização do conhecimento científico e teórico. 

Trata-se de um documento que novamente retira o conhecimento e os saberes do 

espaço da EI, claramente prega o espontaneísmo, o lúdico e uma extensão da vida doméstica, 

como exposto por Arce (2007). Ocorre uma indução, ainda que muito sutil, transvertida de 

democratização e respeito ao tempo de aprender da criança, a um não-ensino, haja vista que 

no interior deste documento a própria criança é tida como um sujeito que se constitui a partir 

de si e de suas experiências, logo a figura do professor torna-se secundária, afinal o 

conhecimento se faz meramente pela criança e pelas outras que a circundam. O problema 

central nesta visão, não é tratar a criança enquanto sujeito de sua aprendizagem, mas sim 

colocar o trabalho docente como uma extensão da criança e paralelamente não tratar o espaço 

escolar como lócus privilegiado de construção e socialização dos saberes socialmente 

produzidos – há uma nítida mudança no foco, a escola é que deve seguir as demandas da 

criança e não o contrário, como enfatiza o documento mencionado.  

Ao elaborarmos a crítica ao espontaneísmo presente no documento e que acaba 

por orientar a ação de muitos docentes da EI, é essencial esclarecer que não estamos nos 

posicionando contrários aos conteúdos prévios dos alunos e que estes devem ser 

completamente descartados e desvalorizados, de acordo com Marsiglia (2011) a criança antes 

de ser ensinada no interior do espaço escolar, possui uma história prévia, no entanto esta é a 

história do senso comum, devendo a criança ser levada pelo ensino, a adentrar a cientificidade 

dos conceitos.  

Nesta perspectiva de valorização dos conhecimentos infantis, partimos das 

contribuições de Vygotsky “O ponto de partida dessa discussão é o fato de que o aprendizado 

das crianças começa muito antes de elas frequentarem a escola. Qualquer situação de 

aprendizado com a qual a criança se defronta na escola tem sempre uma história prévia” 

(VYGOTSKY, 2007, p. 94). Porém, afirmamos que é de essencial importância que a escola, 

por meio da educação, possibilitando que a criança saia de suas certezas prévias e imediatas, 

próprias do senso comum, para então apropriar-se dos conhecimentos socialmente produzidos 

ao longo da história da humanidade, e tal ação exige uma atuação incisiva por parte do 

docente. 

A legislação educacional brasileira – LDB 9.394/96 – estabelece que a educação 

deve ser ofertada conforme “[...] padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a 
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variedade e quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento 

do processo de ensino-aprendizagem” (artigo 4º, inciso IX). Diante do exposto e do que até 

aqui analisamos, a realidade educacional brasileira apesar de precarizada, está condizente com 

as diretrizes da documentação oficial, oferece-se o mínimo. 

Para Arce (2001, p. 265) a educação ofertada atualmente, pautada no 

neoliberalismo, destina-se a formar indivíduos para atender a demanda do mercado. “Não é 

função deste professor do ano 2000 transmitir, ensinar nada aos alunos, apenas garantir que 

aprendam para que continuem esse processo de aprender a aprender fora da escola.” 

Demonstrando o caráter adaptativo presente nas legislações educacionais. 

Analisando a necessidade de um ensino diretivo, planejado, para além dos desejos 

e curiosidades das crianças, sob a ótica de Marsiglia (2011, p. 67) “[...] entende-se que o papel 

da escola vai além daquilo que de imediato o aluno deseja, pois existem conteúdos 

importantes a serem aprendidos [...]”, o que nos leva a compreender que os conteúdos e o 

ensino sistematizado, respeitando as possibilidades infantis é central para o desenvolvimento 

humano. 

A partir desta percepção, destacamos que estamos em defesa de uma educação de 

qualidade e com transmissão de conhecimento desde a EI, e não apenas para além dela, o que 

demanda trabalho docente, no sentido marxiano da palavra, com produção consciente da vida 

e de transformação da natureza. Exige-se uma atitude docente de ruptura com a alienação 

produzida pela estrutura neoliberal e apoiada nos documentos oficiais. É necessária uma dupla 

saída, do mundo fantástico do consumo e dos documentos oficiais para o mundo real que 

deveria ser a aprendizagem efetiva e do consumo do que é necessário para a manutenção da 

vida humana – apreensão de mundo.  

Analisando de forma análoga ao pensamento de Platão (2014) na Alegoria da 

Caverna, no que concerne à saída da caverna pelo filósofo/prisioneiro e o papel do professor, 

podemos afirmar que o trabalho docente em sua ação cotidiana deve propiciar que o aluno 

desvele o mundo que o cerca, enxergue para além das aparências, das sombras projetadas e 

manipuladas pela sociedade. 

 

3.1 O PERCURSO DO “MUNDO FANTÁSTICO” AO “MUNDO REAL”: ENTRE UM 

TRABALHO DOCENTE PARA A ALIENAÇÃO OU PARA EMANCIPAÇÃO 

 

A sociedade contemporânea está imersa pelas constituições historicamente 

elaboradas pela lógica do capital, sendo que é possível observar a plenitude e a exacerbação 



118 

 

das estruturas consolidadas pelo capital, acabou por adentrar as mais diferentes esferas da 

sociedade. A forma com que esta lógica se apresenta não isenta nenhum fragmento social, 

pois incorporou toda a dinâmica da vida, o que necessariamente nos leva a pensar seus 

desdobramentos no interior da esfera educacional. Sendo assim, deve-se analisar as inúmeras 

relações e transposições que se apresentam nas instituições de ensino, e para além delas, no 

que se referem aos sujeitos históricos e sociais que ali produzem e reproduzem suas vidas e da 

sociedade a qual estão inseridos. 

Nesta perspectiva, é necessário resgatar as proposições de Mészáros (2006; 2008; 

2011), Manacorda (2007), Gramsci (1979), Mascarenhas (2005), e Marx (1996; 2008; 2009; 

2013), para pensar uma análise crítica da sociedade do capital, a fim de vislumbrar 

possibilidades de novas estruturas e configurações das relações humanas, que abarcam as 

formas de trabalho, de educação e desvencilhar-se da alienação.  

Para debater a alienação pelos princípios marxianos, não é possível pensar a-

historicamente, pois são a partir dos fatos históricos que se têm as bases para a realização da 

análise do real em suas múltiplas facetas. É a partir das condições, reais e concretas presentes 

na realidade social, que se viabiliza a perspectiva de transformações das bases estruturais da 

sociedade. De acordo com Mészàros (2006), é possível afirmar que o conceito de alienação é 

historicamente constituído mediante um complexo conjunto de elementos do contexto 

histórico, resultantes da atuação humana. No entanto, apesar do conceito – alienação – ser 

histórico e estar presente ao longo de grande parte das relações humanas, é preciso pensar as 

possibilidades de transcender e romper com ela por meio de uma lógica “qualitativamente 

diferente”. Por meio do pensamento científico podemos transcender as limitações da 

sociedade imediata, da aparência dos fatos. O pensamento científico nos apresenta a 

possibilidade de ruptura com as contradições, mas ele deve estar em constante exercício, 

devemos tirar o véu que torna turva e opacisa a realidade. 

Na relação entre educação e trabalho, torna-se necessário ter clareza de que esta 

relação é algo distante da compreensão mercadológica, tão presente na sociedade 

contemporânea. A educação, tal como é aqui compreendida, não pode estar submetida à 

lógica do capital, tendo em vista que o mercado é em demasia imediatista e utilitarista. Em 

diversas ocasiões a lógica do mercado do capital adentrou os mais diferentes espaços, 

inclusive a escola e a educação, nesta dinâmica o capital e a lógica do mercado acabam por 

desconsiderar as particularidades, historicidade e vivências de cada grupo humano. “As 

condições reais da vida cotidiana foram plenamente dominadas pelo ethos capitalista [...]” 
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(MÉSZÁROS, 2008, p. 80), o que acarreta em uma progressiva desvalorização do humano, 

em detrimento do lucro e da utilidade de objetos e de ações.  

Neste caminho de incorporação do capital, encontramos uma educação em 

condições precárias, pois, paulatinamente constrói valores de individualização, de 

fragmentação, sendo as relações humanas continuamente enfraquecidas. Fatos que nos 

remetem a Mészáros (2011, p. 252) 

 

Em si o capital não é mau nem bom, mas “indeterminado” em relação aos valores 
humanos. No entanto essa indeterminação abstrata, que o torna compatível com o 
progresso concreto sob circunstâncias históricas favoráveis, adquire uma 
destrutividade devastadora quanto às condições objetivas associadas às aspirações 
humanas começam a resistir a seu inexorável impulso expancionista. 

 

O capital em seus desdobramentos devasta o que é humano, promovendo rupturas 

com os elementos que constitui humanidade no indivíduo, reificando as ações e as relações. 

São esses elementos, que devem ser ressaltados, quando se pretende defender o afastamento 

do mercado e desta lógica no que concerne a educação e o trabalho, haja vista que estes são 

essenciais na constituição do ser social.  

Adentramos a íntima relação entre educação e trabalho, enquanto constituintes do 

sujeito. Para tanto façamos uso das contribuições de Mascarenhas (2005), para quem os 

conceitos de educação e trabalho são inapeláveis, pois são essencialmente criadores e 

realizadores dos sujeitos, pois ao longo destas práticas que o ser social se constitui. Trabalho e 

educação são elementos centrais no desenvolvimento da sociabilidade humana, sendo eles que 

possibilitam ao sujeito se inserir no mundo. 

A educação como prática social pode realizar-se nos mais diferentes espaços 

promotores da socialização, no entanto enfatizamos aqui a educação que se faz na e pela 

escola, é neste espaço onde se tem a consolidação das ideologias orientadoras da estrutura 

social. A educação de forma abrangente tem a função de humanizar o sujeito, já a educação 

escolar, segundo Martins (2004) possui uma função essencial que é a socialização dos saberes 

historicamente produzidos pela aquisição consciente de conhecimentos. 

Para pensar a questão do trabalho, precisamos nos apoiar nas reflexões de Marx 

(2013) que apresenta o trabalho como condição de existência da própria humanidade, 

propiciando intercâmbio entre homem e natureza, sendo assim por meio de sua atividade de 

trabalho que o homem participa de uma transformação dupla, o homem por meio de seu 

trabalho transforma o mundo que o circunda e simultaneamente acaba por ser transformado. 

A produção é uma parte essencial no processo de constituição do ser social, e este se faz por 
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meio do trabalho. O trabalho, tal qual apresentado por Marx (2009) é a centralidade da 

humanização. 

O princípio educativo marxiano não concebe uma dissociação entre as categorias 

de educação e de trabalho. À medida que o sujeito produz as condições materiais para sua 

vida, por meio das forças produtivas, materiais e imateriais, ele simultaneamente educa e é 

educado. Destarte, o ser social exerce elementos centrais de sua condição humana, a reflexão, 

o pensar e o agir consciente, e para tanto, deve-se ter uma educação não alienante, que 

propicie ao sujeito educando se reconhecer enquanto membro integrante da sociedade, capaz 

de se apropriar conscientemente do mundo. 

A educação e o trabalho necessitam ser compreendidos na centralidade do 

desenvolvimento humano. Concepção também defendida por Martins (2004, p. 55) 

 

[...] a educação não é um processo que pode ser eliminado do desenvolvimento 
humano e uma das condições pelas quais o ser humano adquire os seus atributos 
fundamentais ao longo do processo histórico social. Neste sentido, podemos 
considerá-la uma das principais constituintes do “corpo inorgânico”, isto é, conjunto 
de objetivações socialmente construídas, tais como objetos, usos, costumes, 
significações, conhecimentos etc, apropriados por exigências de humanização. 

  

Pode-se depreender que a educação tem a função de desenvolver as capacidades 

ontológicas dos seres humanos, o que consequentemente leva a uma real humanização, ao 

passo que desenvolve tais capacidades suscita nestes a tomada de consciência de suas 

condições ao longo do processo de produção de sua vida material. 

De acordo com Lukács (1979), os seres humanos necessitam ao longo de seu 

processo de produção da vida material, passar por um processo teleológico, as ações e objetos 

necessitam ser apropriadas pela consciência para enfim tornarem-se úteis e significativas na 

constituição de suas vidas materiais.  

No que tange a relação trabalho e educação, esta deve se colocar como máxima do 

processo de humanização, nela os seres humanos necessitam realizar-se, constituir-se e 

produzirem uma vida repleta de significação e sentidos. “A esse respeito, dois conceitos 

principais devem ser postos em primeiro plano: a universalização da educação e a 

universalização do trabalho como atividade humana autorrealizadora” (MÉSZAROS, 2008, 

p.65 grifos do autor). 

Neste momento é fundante debater o conceito de alienação e as possibilidades de 

sua superação, devemos ter clareza ao que se refere. Aqui o conceito de alienação se coloca 

na centralidade do debate. Segundo Duarte (2011) este conceito refere-se à alienação do 
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sujeito humano no interior da sociedade do capital, estrutura que o coloca na condição de 

alienação de sua própria existência, à medida que se encontra alheio a sua atividade produtiva, 

em virtude da divisão do trabalho e exploração do homem pelo homem. 

Na sociedade do capital, em que há uma intensificação da exploração do homem 

pelo homem em prol da acumulação do capital, ocorre a efetivação do trabalho alienado, à 

medida que o trabalhador não se reconhece e se realiza ao longo de sua atividade de trabalho, 

fazendo parte de uma produção que é exterior e estranha a ele. 

Ao tratar do conceito de alienação, tão central na perversa estrutura do capital, é 

essencial compreender outros conceitos expostos por Marx em suas obras, dentre eles a 

divisão do trabalho, propriedade privada e intercâmbio, haja vista que estes constituem a base 

da exploração capitalista, que consequentemente resulta na alienação do sujeito. O que nos 

leva a afirmar que o trabalho na sociedade capitalista, tal qual se apresenta, é a base da 

alienação. 

Sob a ótica de Mészáros (2006, p. 78)  

 

O ideal de uma transcendência positiva da alienação é formulado como uma superação 
sócio-histórica necessária das mediações: propriedade privada – intercâmbio – divisão 
do trabalho que se interpõe entre o homem e sua atividade e o impedem de se realizar 
em seu trabalho, no exercício de suas capacidades produtivas (criativas), e na 
apropriação humana dos produtos de sua atividade.  

  

 Assim percebemos que a estrutura do capital, acaba por inibir o trabalhador de 

criar as condições necessárias para uma autorrealização no decorrer de sua atividade 

produtiva, levando os trabalhadores a um degradante processo de coisificação do homem à 

medida que é condicionado à alienação, sendo o homem relegado à condição de mercadoria.  

Marx (2009, 2011) destaca que a atividade produtiva alienada se apresenta com 

consequências perversas para os sujeitos históricos, ao passo que os aliena também os 

distanciam das relações mediadoras, levando ao isolamento. Os homens necessitam 

desenvolver suas potencialidades humanas e estas se fazem por meio da mediação e auto 

mediação, sendo estas por essência social. Assegura a necessidade de ruptura com a alienação 

e a efetivação da liberdade, sendo que para ele o ser livre é a plena afirmação da própria 

humanidade. Em Marx (2009), a superação da alienação deve se efetivar por completo na 

sociedade de homens livres, onde não exista o trabalho estranhado, propriedade privada e 

exploração do homem pelo homem.  

Nesta perspectiva teórica, a alienação pode ser superada à medida que a atividade 

humana torna-se consciente, ou seja, na ocasião em que o sujeito realiza a tomada de 
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consciência de sua condição atual, que é repleta de contradições. No entanto a tomada de 

consciência das contradições será apenas um momento e uma etapa da superação da alienação 

e das relações estranhadas56, esta apenas se efetivará em outro e novo modelo social.  

 A tomada de consciência é central no processo de ruptura com a alienação, é 

neste objetivo que retomamos o papel dos educadores que são reprodutores de uma sociedade 

alienada, haja vista, as condições que estão inseridos. No entanto os professores por meio de 

sua atividade de trabalho podem vir a ser promotores da ruptura com a alienação, mas para 

tanto necessitam também ser educados para uma nova concepção de vida e sociedade. 

No que tange a educação do educador, Mészáros (2006, p. 166) afirma que o 

educador 

 

[...] que também necessita educar-se, é parte da sociedade alienada, exatamente como 
qualquer outra pessoa. Sua atividade, consistindo em uma conceituação mais ou 
menos adequada sobre um processo real, não é “atividade não-alienada”, em virtude 
do fato de estar ele, a seu modo, consciente da alienação. Na medida em que é parte da 
alienação, também ele tem necessidade de ser educado. No entanto, ele não é uma 
peça inerte em uma totalidade inerte, mas um ser humano, uma parte específica de 
uma totalidade interpessoal imensamente complexa e inerentemente dinâmica, por 
mais ou por menos que sua autoconsciência possa ser alienada (Grifos do autor). 

 

Vivemos em uma sociedade que, continuamente, busca produzir sujeitos 

alienados e o faz pela educação precarizada, pelo cotidiano acelerado, pela dinâmica da 

exploração, pelo isolamento e individualismo social. No entanto, apesar das tentativas de 

perpetuação e reprodução da alienação, devemos pensar que esta pode vir a ser superada com 

a transposição e superação da sociedade do capital. Entretanto a superação desta estrutura 

social não ocorrerá de forma espontânea e imediata, mas será fruto das ações conscientes dos 

homens. 

Nesta demanda de superação da alienação, cabe analisar os caminhos e 

possibilidades do trabalho docente como mecanismo de esclarecimento do outro. Sendo 

essencial compreender a beleza existente no trabalho do professor, que após ser educado, deve 

cotidianamente iniciar o processo de ruptura de sua própria alienação e a dos demais sujeitos 

que o circundam. Tal como expõe Mészaros (2008), ao promover a alienação de mediações de 

segunda ordem57, o capital visa promover a alienação de todos os sujeitos envolvidos na 

                                                
56 Na sociedade do capital, “[...] o homem está estranhado do seu ser genérico quer dizer que um homem está 
estranhado do outro, assim como cada um deles [está estranhado] da essência humana (MARX, 2009, p.87)”. 
Este processo de estranhamento vinculado à alienação, desuminaza o homem. 
57 As mediações de segunda ordem trazidas no texto por nós e por Mészáros, são derivadas do conceito 
marxiano. As mediações para Marx, dividem-se em primeira e segunda ordem, sendo que as mediações de 
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sociedade, a fim de subordinar todos os seres humanos às determinações do capital, 

promovendo relações humanas alienadas. Fatos estes, que acabam por cercear a plenitude das 

vivências humanas, e consequentemente da liberdade.  

 

É evidente que quando a atividade vital do homem é apenas um meio para um fim, 
não se pode falar de liberdade, porque as potências humanas que se manifestam neste 
tipo de atividade são dominadas por uma necessidade exterior a elas. Essa contradição 
não pode ser resolvida a menos que o trabalho – que é um simples meio na presente 
relação – se torne um fim em si mesmo. Em outras palavras: apenas se o trabalho 
chega a ser uma necessidade interior do homem é que será possível referir-se a ele 
como “atividade livre” (MÉSZÁROS, 2006, p. 170, grifos do autor). 

 

O trabalho docente deve ser compreendido pelos que o fazem e pelos que por ele 

são transformados, como elemento constituinte da liberdade. Ao passo que o trabalhador se 

conscientiza de si e de sua condição de transformação passando a se apropriar efetivamente 

do produto de seu trabalho, ele se autorrealiza e inicia a ruptura com a alienação e 

simultaneamente se torna livre, pois resgata sua essência. 

A educação é central no processo de superação da alienação propiciada pelo 

capital à medida que se coloca como construtora de uma realidade distinta da atual. Mészáros 

(2008) apresenta que o período que compete à educação escolar, compreende um momento 

relativamente curto em relação à longevidade da vida humana, no entanto, a fase escolar é 

importante e merece atenção, pois é nesta etapa que se iniciam as construções e disseminações 

ideológicas, sendo estas prolongadas e levadas por toda a história da vida humana. O que 

torna possível ressaltar a importância de uma construção de uma educação Para além do 

Capital 58, a qual possa constituir sujeitos que vivam suas vidas em uma lógica diferente da 

ideologia impregnada na educação atual, que basicamente trata-se de uma educação para o 

mercado. 

 

O órgão da moral como automediação do homem em sua luta pela autorrealização é a 
educação. E a educação é o único órgão possível de automediação humana, porque a 
educação – não num limitado sentido institucional – abarca todas as atividades que 
podem se tornar uma necessidade interna para o homem, desde as funções humanas 
mais naturais até as mais sofisticadas funções intelectuais. A educação é uma questão 
inerentemente pessoal, interna; ninguém pode educar-nos sem nossa própria 
participação ativa no processo. O bom educador é alguém que inspira a auto-
educação. Apenas nessa relação pode-se conceber a superação da mera exterioridade 
na totalidade das atividades vitais do homem – inclusive, não a abolição total, mas a 
crescente transcendência da legalidade externa. Mas esta superação devido às 
condições necessárias a ela, não pode ser concebida simplesmente como um ponto 

                                                                                                                                                   
primeira ordem estão diretamente vinculadas ao processo produtivo, ao trabalho, já as mediações de segunda 
ordem adentram a esfera política e as condições da realidade existente. 
58 Expressão cunhada e aplicada ao longo das teorias e obras de Mészáros.  
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estático da história para além do qual começa a “idade de ouro”, mas somente como 
um processo contínuo, com realizações qualitativamente diferentes em suas várias 
fases (MÉSZÁROS, 2006, p. 172, grifos do autor). 

  

É fundamental perspectivar e defender que o processo de construção de uma 

educação humanizadora que objetive à ruptura com a alienação se inicie desde os primeiros 

anos de vida escolar. A criança deve, por meio de uma educação sistematizada, de qualidade, 

planejada e bem estruturada, ter acesso ao capital cultural e a cultura humana, uma educação 

emancipadora é condição primeira para à constituição de liberdade no sujeito. A educação não 

pode ser vista de forma puramente utópica, como único caminho possível para a superação da 

alienação e desumanização, pois trata-se de uma relação dialética entre todas as esferas da 

sociedade. Aqui é evidenciada como um caminho, em virtude da significativa construção de 

ideias, conceitos e relações que se colocam e se constituem no interior da escola. A educação 

por meio do conceito de educação estética59, está centrada na superação da desumanização, 

que pode vir a ser propiciada pela educação, à medida que os sujeitos envolvidos no processo 

conseguem promover a ruptura da lógica do capital alienante e degradante. 

Como foi exposto por Mészáros (2011, p. 984) 

 

Como todos sabemos pela história, jamais um status quo durou indefinidamente. Nem 
mesmo o mais parcial e localizado. A permanência de um status quo global, dadas as 
imensas forças dinâmicas, necessariamente expansivas, que envolve, é uma 
contradição em termos: um absurdo que deveria ser visível até mesmo para o mais 
míope especialista em teoria dos jogos. Num mundo constituído pela multiplicidade 
de sistemas sociais conflitantes e em mútua interação em contraste com o mundo 
fantasioso das escaladas e desescaladas dos tabuleiros de xadrez o precário status quo 
caminha por certo para a ruptura. A questão não é “se haverá ruptura ou não”, mas 
“através de que meios” (Grifos do autor).  

 

A ruptura do status quo é uma demanda histórica, sendo este um caminho 

necessário para uma humanização do sujeito. Ao pensarmos os caminhos e meios que tornam 

possível uma ruptura que transforme a sociedade mais digna pode-se pensar as atividades de 

educação e trabalho, estes, nas suas distintas particularidades, possuem elementos que os 

aproximam, pois deveriam desenvolver ontologicamente o sujeito, para auxiliar no 

desvencilhar dos limites condicionantes do capital.   

 

 

                                                
59 Conceito apresentado por Mészaros e que se desdobrou nos estudos orientados pela Pedagogia Histórico-
Crítica. É preciso desenvolver no sujeito a compreensão artística e estética do mundo, a fim de sensibilizá-los 
para as problemáticas e contradições. Os sujeitos precisam ser levados ao desenvolvimento da sensibilidade 
estética, para que então, atinjam o estado catártico. 
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3.1.1        Por uma formação humana onilateral 

  

A constituição do sujeito humano onilateral, perpassa a consolidação de uma nova 

lógica de vida, de acordo com Manacorda (2007), a escola no sistema do capital tem como 

fundamento inibir todo o desenvolvimento da onilateralidade, foca-se em uma educação para 

o mercado, na qual é enfatizada uma formação unilateral e precária, a qual está vinculada as 

demandas do mercado e que promove um desenvolvimento fragmentado do ser social. 

A constituição da onilateralidade se coloca em oposição a unilateralidade 

existente na sociedade atual. Segundo Duarte (2011) o ideário difundido na sociedade 

contemporânea do lema “aprender a aprender” é a manifestação e o atendimento das 

demandas da escola fragmentada e da unilateralidade, sendo uma expressão negativa e 

tendenciosa do ato de ensinar. A escola e a educação carecem de ser lócus de 

desenvolvimento da onilateralidade. 

Mascarenhas (2005) nos aponta que a educação deve ter em seu cerne a formação 

do homem em todos os seus aspectos e potencialidades, logo a educação e consequentemente 

a escola devem promover uma construção social para além do capital. Os membros de uma 

sociedade precisam se reconhecer nos valores, nos conceitos e nas representações. Estes 

atuam em nós ainda que de forma incipiente e inconsciente, e são eles que norteiam o nosso 

agir, ainda que os membros de uma sociedade sejam repletos de características que o separem 

e os particularizem.  

Marx (2009) inicia suas reflexões centradas nas categorias de análise econômicas 

para possibilitar a compreensão do processo de produção e reprodução da vida humana, 

apresenta de forma dialética a vinculação entre as condições materiais que permeiam os 

indivíduos e como estas são refletidas no processo de constituição do ser social. Exposições 

que direcionam o olhar ao fato de que a economia em seus inúmeros desdobramentos é o 

centro da ontologia marxiana, no entanto não há um reducionismo ao economicismo. 

A educação e a escola, nesta concepção, podem ser compreendidas como 

elementos mediadores no processo de disseminação das ideologias, pois a escola mais do que 

cumprir currículos e programas, nos possibilita compartilhar os valores e a construção 

histórica.  

Devendo no interior deste espaço ser consolidada, disseminada e sistematizada a 

ideologia distinta da ideologia burguesa capitalista e simultaneamente suscitar nestes mesmos 

sujeitos a crítica dos valores e das ideologias que permeiam seu agir. Isto porque ao construir 

com os alunos a consciência, as identidades, os valores e a capacidade de crítica das 



126 

 

estruturas, torna possível perspectivar uma emancipação que parte de um ensino que liberte o 

gênero humano, incuta nos alunos, que são membros desta sociedade, a possibilidade real de 

uma práxis, e é esta que permite uma efetiva humanização do sujeito histórico.  

A educação deve propiciar os elementos necessários para que os seres humanos 

que passarem por ela sejam capazes de não aceitar de forma passiva e acrítica as contradições 

que os circundam. Quando as ideologias de uma sociedade impedem um desenvolvimento 

histórico que valorize o humano, esta carece de ser questionada e reconstruída, e para tanto é 

fundamental suscitar nas crianças e nos jovens a busca por uma construção social e ideológica 

na qual estes sejam seres ativos, a fim de atender a totalidade da formação do sujeito.  

A ideologia, de cada tempo histórico, deve possibilitar um sujeito autônomo em 

suas práticas, no entanto quando estas não garantem a construção da autonomia, em virtude de 

estarem vinculadas aos princípios do capital, colocam-se de forma autoritária e impositiva 

pelos grupos hegemônicos da sociedade, impedindo a libertação dos sujeitos, levando à 

opressão e dominação de um grupo pelo outro, esta deve ser questionada, criticada e 

reconstruída, sendo tal crítica e transformação possível na e pelas ações realizadas na escola.  

De maneira ampla, pode-se afirmar que a escola, deve efetivar uma contra hegemonia, sendo 

ela construída de forma dialética com os alunos, mesmo àqueles de pouca idade, mostrando a 

eles que toda ação que os oprima deve ser combatida, para tornar possível que estes sejam 

autônomos no sentido mais pleno e belo da palavra, possibilitando uma formação humana 

onilateral. 

Observando os conceitos gramscianos, no que concerne a ideologia, podemos 

ressaltar que toda sociedade necessita de uma ideologia orgânica, elaborada pela própria 

sociedade e seus membros conjuntamente, que tenha o consenso e a aceitação de todos os 

membros da sociedade. Para Gramsci (1979), a ideologia deve ser elaborada a partir dos 

interesses de uma totalidade e não a partir de interesses individuais, no intuito de dominar. 

Tendo em vista que, ideologia é conjunto de ideias e de valores, estes, não podem meramente 

ser impostos ao grupo, eles devem refletir os anseios históricos de uma sociedade, logo deve 

ser um contínuo esforço de estabelecer consensos em um mundo múltiplo. 

O capitalismo se funda na alienação da classe operária pela burguesia, 

promovendo socialmente a miséria. A contradição que se apresenta diariamente, neste 

sistema, é fundamental para a transformação e ruptura da realidade social. Neste contexto de 

antagonismos de classe, é importante salientar que este só será superado à medida que seja 

efetivamente debatido no interior dos espaços educativos formais, como escolas e 

universidades. 
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Partindo da necessidade de uma transformação da estrutura social, faz-se 

necessário pensar a respeito do papel da escola e da educação a partir das contribuições de 

Gramsci (1979). Nesta obra o autor nos apresenta a possibilidade de vincular trabalho e 

educação a fim de analisar as possibilidades de uma nova visão de mundo, no qual o humano, 

em toda sua complexidade, seja a centralidade. O primeiro elemento apresentado pelo autor 

refere-se à escola unitária, sendo esta uma saída para superar as contradições da sociedade 

capitalista, nesta deve-se realizar uma formação humana na sua totalidade, rompendo com o 

utilitarismo, próprio do capitalismo, levando o aluno a desenvolver sua autonomia intelectual, 

prática e social. A escola unitária dentro desta visão, suscita uma visão dialética, que 

considere a coletividade, mas que não desconsidere as especificidades do sujeito que ali está. 

Para a implantação de um ensino unitário, seria necessária a transformação da 

estrutura que envolve a escola, toda a sociedade carece de ser transformada, para então 

perspectivarmos uma educação que seja mais plena no desenvolvimento do sujeito. Por esta 

perspectiva, o autor traz para o debate que a formação e as preocupações com a educação 

devem ser iniciadas desde a educação infantil, somente desta maneira será possível a 

concretização da formação humana e do desenvolvimento do ser em sua plenitude.  

No que concerne uma formação humana, em sua totalidade e contrária à 

alienação, expõe Manacorda (2007 p. 87) 

 

Frente à realidade da alienação humana, na qual todo homem, alienado por outro, está 
alienado da própria natureza, e o desenvolvimento positivo está alienado a uma esfera 
restrita, está a exigência da onilateralidade, de um desenvolvimento total, completo, 
multilateral, em todos os sentidos, das faculdades e das forças produtivas, das 
necessidades e da capacidade da sua satisfação 

 

Abolir as condições alienantes não é algo meramente desejável e utópico, mas 

condição necessária e urgente para se ter um humano consciente, no que concerne seu pensar 

e agir, sendo que esta conscientização do sujeito deve se fazer por meio do trabalho de 

professores e de alunos. A educação é uma construção humana de diferentes grupos e 

sociedades, logo, esta esfera da estrutura social, pode chamar para si a responsabilidade de 

debater com os sujeitos que ali encontram a necessidade de uma nova sociedade, ainda que 

este vislumbre se encontre em circunstâncias limitadoras. Devemos pensar uma educação para 

uma outra sociedade, e isto necessita ter início imediato. 

Marx (2008) destaca que os homens são responsáveis por sua constituição e 

construção histórica, no entanto produzem a história a partir das condições previamente 

encontradas, elaboradas por sujeitos e ideologia anteriores a eles, o que os torna em parte 
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limitados pelas condições de seu tempo histórico. No entanto, devemos ter claro que as 

referidas condições previamente estabelecidas, que se apresentam enquanto concreticidade e 

realidade devem servir para que estes sujeitos construam novas possibilidades.  

As estruturas degradantes de um capital fortemente consolidado e interiorizado 

nas mentes e corações, certamente é um elemento limitador para o desenvolvimento e 

humano, pois tende a reproduzir as estruturas já consolidadas.  Fato que nos possibilita pensar 

que a condição atual de educação, que se aproxima do ensino pela prática, apartado da teoria e 

vinculado a práticas consumistas, carece de ser reavaliados, a fim de serem superados. Os 

alunos necessitam adentrar o espaço escolar e se apropriarem dele, e o farão quando se 

aproximarem e se reconhecerem nos conteúdos sistematizados. 

 

3.2 OS CAMINHOS DA FORMAÇÃO DOCENTE DOS EDUCADORES INFANTIS 

DE RIO VERDE: ALGUMAS CATEGORIAS PARA ANÁLISE 

 

Após esta análise acerca das demandas de saída de um mundo das ilusões para o 

real, com vistas a retirar o homem, enquanto sujeito, de sua própria alienação a fim de que 

este possa ser sujeito e agente de uma educação que desenvolva o homem enquanto ser 

genérico, adentramos os debates da realidade analisada de maneira mais enfática, versando 

sobre algumas categorias da formação docente dos educadores de EI da cidade de Rio Verde. 

A realidade dos docentes que participaram da pesquisa, no que concerne seu 

processo formativo, em totalidade, realizou-se e se realiza em instituições privadas, tanto na 

formação inicial, em nível de graduação, quanto em nível de pós-graduação (lato-senso)60.   

Tabela 1 

 

Formação Acadêmica dos Docentes de EI de Rio Verde – GO 

Graduação em Instituição Pública Graduação em Instituição Privada 

0  20 

0% 100,00% 
 
Fonte: Entrevistas com professores da EI do município de Rio Verde. Organização dos dados Aline C. F. B. do 
Carmo em 30/06/2015 
 

                                                
60 Entre as professoras que participaram da pesquisa, nenhuma possuía ou estava cursando mestrado. 
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Diante do que podemos observar ao analisar a tabela aqui proposta, percebemos 

que o corpo docente participante da pesquisa formou-se integralmente em instituições 

privadas. A cidade em que a pesquisa se realiza não possui instituições de ensino superior 

públicas. 

 
Tabela 2  
 

Perfil da formação docente das professoras de EI de Rio Verde – GO 

  

Mestrado Especialização Graduação concluída Graduação em curso Magistério 

 0 7 9 4  0  

 0% 35,00% 45,00% 20,00%  0% 
 
Fonte: Entrevistas com professores da EI do município de Rio Verde. Organização dos dados Aline C. F. B. do 
Carmo em 30/06/2015 
 
 

No que concerne o processo de formação realizada para além da graduação, 

igualmente nos deparamos com uma formação em instituições privadas, no entanto apesar de 

significativa a participação das docentes em especializações, é possível perceber que elas não 

dão continuidade a seus estudos em nível de mestrado e doutorado.  

Ocorre neste aspecto, um elemento de fundamental importância a ser pensado, que 

é a questão da formação docente em instituições pública e privada. Não se trata de 

compreender a educação universitária pública, como único local de formação de qualidade, no 

que se refere à formação humana, em detrimento das outras instituições. Entretanto, é 

essencial pensar as debilidades de uma formação exclusivamente privada, ou seja, uma 

educação voltada para suprir as demandas e necessidades do mercado, realizada de forma 

aligeirada, precária e desvinculada da criticidade, que pode vir a promover a emancipação 

humana. Uma educação vinculada ao capital, unicamente, não promove uma autonomia do 

sujeito, os interesses do capital são da reprodução dos valores socialmente estabelecidos, 

pautados na reprodução do status quo. 

  Pelo viés de crítica a uma formação unicamente voltada para o mercado e 

atrelada aos interesses do capital, como a que a maioria dos professores deste país é 

submetida, em especial em instituições privadas, é preciso resgatar as reflexões de Chauí 

(2003, p. 07) 
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A forma atual do capitalismo se caracteriza pela fragmentação de todas as esferas da 
vida social, partindo da fragmentação da produção, da dispersão espacial e temporal 
do trabalho, da destruição dos referenciais que balizavam a identidade de classe e as 
formas da luta de classes. A sociedade aparece como uma rede móvel, instável, 
efêmera de organizações particulares definidas por estratégias particulares e 
programas particulares, competindo entre si. 

 

  Nesta dinâmica, o processo de ensino universitário, em especial nas instâncias 

privadas, acaba por se tornar fragmentado, homogeneizador e padronizador de ações, posturas 

dos docentes e consequentemente, promotor de uma formação deficitária e vinculada 

exclusivamente às exigências do mercado, do emprego e da reprodução. “Adaptando-se às 

exigências do mercado, a universidade alterou seus currículos, programas e atividades para 

garantir a inserção profissional dos estudantes no mercado de trabalho, separando cada vez 

mais docência e pesquisa” (CHAUÍ, 1999, p. 04). 

  Neste caminho, as universidades e as faculdades que formam os profissionais 

que posteriormente vêm a trabalhar nas instituições de EI, transformam a educação em 

mercadoria a ser consumida de forma rápida e que deve novamente ser consumida, mas agora 

pelo mercado das outras instituições da educação básica: privadas e públicas. 

Ainda fazendo uso das contribuições de Chauí (2003, p. 06) ela afirma que a 

 

[...] docência é pensada como habilitação rápida para graduados, que precisam 
entrar rapidamente num mercado de trabalho do qual serão expulsos em poucos 
anos, pois se tornam, em pouco tempo, jovens obsoletos e descartáveis; ou como 
correia de transmissão entre pesquisadores e treino para novos pesquisadores. 
Transmissão e adestramento. Desapareceu, portanto, a marca essencial da 
docência: a formação. 

   

  Sendo assim, podemos compreender que o processo formativo em instituições 

privadas61, nem sempre valoriza a pesquisa e a produção teórica, muitas vezes centra-se na 

prática, resultando em pouco aprofundamento teórico. Nesta dinâmica de educação em uma 

                                                
61 Ao pensar o processo formativo das profissionais da EI, partiremos da realidade das instituições de ensino 
superior privadas, tendo em vista que a totalidade dos docentes participantes realizaram sua formação inicial – 
graduação – nestes espaços formativos. Ao realizar a defesa da Universidade Pública como lócus de formação, 
não estamos desconsiderando as debilidades que atualmente encontramos nestas instituições. Segundo Freitas 
(2002)  a expansão universitária provida a partir do final da década de 1990, resultou  em uma expansão 
desordenada, na qual a qualidade acabou sendo comprometida pela quantidade não refletida, das mudanças que 
ocorreram após uma expansão universitária que apenas ampliou o número de vagas, mas não investiu os recursos 
necessários para manter um ensino de qualidade, com boa infra-estrutura e qualidade de trabalho para os 
docentes. Porém, apesar de possuir inúmeros problemas, a Universidade Pública, ainda funda-se nos princípios 
do ensino, pesquisa e extensão, o que acaba por propiciar um processo formativo para os docentes com maiores 
possibilidades de análise, debate, crítica e reflexão teórica que algumas Instituições privadas – Faculdades e 
Institutos de Educação Superior IES, como apresentado por Freitas (2002).  
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era neoliberal, o importante não é a teoria, mas a supervalorização da epistemologia da prática 

e uma formação que se faz em serviço, essencialmente construtivista.  

Com a defesa da prática e da reflexão sobre a prática, o conhecimento teórico que 

deveria ser originário da formação inicial do docente acaba por não adentrar o espaço escolar. 

Segundo Raupp e Arce (2012) o contexto atual ao defender a prática e a não transmissão de 

conhecimentos em âmbito escolar, a prática docente passa a se fundamentar na epistemologia 

da prática, e esta descarta a riqueza dos conteúdos e os embasamentos teóricos, estes 

encaminhamentos e direcionamentos que a escola vem passando, 

 

[...] indicam a centralidade da formação dessas profissionais nas creches e nas pré-
escolas como expressão da predominância destinada à experiência; expressam a 
centralidade nos saberes construídos nas próprias professoras, em detrimento dos 
conhecimentos científicos transmitidos. Essa tendência evidencia a epistemologia da 
prática, que prioriza a reflexão pautada no “cotidiano em si” das creches e das pré-
escolas que se distancia da reflexão filosófica, radical, rigorosa e de conjunto [...] 
(RAUPP; ARCE 2012, p. 81). 

 

O trabalho docente desde seu período de formação inicial passa a ser estimulado a 

reproduzir a epistemologia da prática, resultando na constituição do “professor-reflexivo”, e 

esta tendência dificulta uma apropriação consciente da realidade por parte do professor, e 

consequentemente para o aluno. Cabe aqui salientar que a tendência por um modelo de ensino 

pautado na prática, é um desdobramento de duas importantes perspectivas que adentraram o 

cenário educacional, sendo a primeira a intervenção neoliberal e a segunda a apropriação do 

processo teórico construtivista.  Cenário este, construído a partir de uma perspectiva 

ideológica e de políticas nacionais e internacionais, impedem uma construção e análise crítica 

do mundo e das estruturas sociais e econômicas, relegando a docentes um deplorável estágio 

de alienação. 

Pensando a educação e o docente imerso nesta lógica da era neoliberal, Marsiglia 

(2011, p.8) expõe que 

 

Os esforços em manter o trabalho pedagógico em um ideário que desvaloriza o 
caráter político da educação imergem o professor em práticas que, traduzindo sua 
alienação particular, a reproduzem em seus educandos partindo de práticas 
valorativas do cotidiano e que impedem a reflexão crítica e transformadora.  

 

Este esvaziamento de teorias e de construções teóricas, propiciados pela 

contemporaneidade, apresentam-se como um desafio ao trabalho docente, os professores são 

educados em uma perspectiva de reprodução, o que os impede de pensar, com seus alunos a 

transformação, e esta juntamente com uma real aprendizagem de conteúdos historicamente 
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sistematizados, deveriam ser o norte, o elemento norteador da vivência educacional e do 

trabalho docente. 

Após a exposição de algumas das debilidades da formação inicial, promovida em 

instituições privadas, é fundamental resgatar o papel e as características dos educadores 

infantis, e para tanto faremos uso do próprio olhar destas professoras62 da EI e também dos 

autores que iluminam esse debate. 

Para compreender o papel e as características dos educadores da EI devemos 

partir do pressuposto que até aqui nos orientou, como exposto por Marsiglia (2011) que o 

período da EI é de fundamental importância no processo de constituição do sujeito, sendo 

assim, este deve ser local de aquisição e de transmissão dos saberes socialmente acumulados e 

produzidos pela humanidade, enfim é direito da criança receber uma EI de qualidade e que 

efetivamente a faça se apropriar do mundo, só assim é possível que este sujeito se insira no 

mundo de forma consciente. 

É responsabilidade do trabalho docente propiciar o desenvolvimento da criança 

em uma perspectiva vygotskyana. No que tange o papel e atuação do educador Silva (2012, p. 

48) afirma que o “educador deve ser pensado como alguém que transmite à criança os 

resultados do desenvolvimento histórico, que explicita os traços da atividade humana 

objetivada e cristalizada nos objetos da cultura.” Sendo assim, o professor é parte central no 

processo de transmissão de conhecimentos, os profissionais da EI devem ter como eixo 

central o ensino, é valido destacar que ao defendermos o ensino como guia da ação 

pedagógica na EI, não estamos desconsiderando a importância da ludicidade, como afirma 

Silva (2012). 

A realidade existente na escola atual se contrapõe à pedagogia histórico-crítica, 

percebemos ao longo do trabalho de campo e da realização de entrevista com as docentes da 

EI, que estas vivenciam uma prática pedagógica paradoxal, na qual teoria e prática são tidas 

como opostas. As professoras vinculam seu trabalho ao espontaneísmo, à prática, à ideia do 

professor-reflexivo, ao carinho, ao afeto, mas poucas vezes o trabalho docente é vinculado ao 

saber teórico, pois as docentes reproduzem os ideários disseminados e internalizados pelo 

senso comum da professora-mãe. Como observamos com as falas de algumas professoras ao 

serem indagadas “Quais as características e funções de uma educadora na instituição de EI?”. 

 

                                                
62 Usamos ao longo do trabalho “professoras”, pois a totalidade das participantes da pesquisa são mulheres, 
sendo assim, não há a necessidade de uma referência genérica ao mencioná-las. 
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Característica, vou falar a principal que tem que amar o que faz, é o principal. 
Letícia em 08/12/2014 
  
Muita, muita força de vontade que não é fácil, paciência, paciência tem que ter muita 
paciência, porque as crianças a cada dia vão chegando na escola com menos limite, a 
função da escola, antigamente que era dos pais de educar, passou pra escola, então a 
escola além de ter o papel de ensinar, ela também tem o papel de educar, então pra 
ser professor da educação infantil você tem que ser um tanto quanto mãe, educadora, 
professora e muito cuidado, muito carinho. Paula em 09/12/2014. 
 
 
Eu acho que primeiramente, assim que eu percebo, é que tem que gostar mesmo, se 
não a professora não fica, não leva adiante, primeiramente assim... Aqui no meu 
trabalho eu vejo que todos gostam do que faz, entendeu, tem que gostar, tem que 
amar o que faz. Beatriz em 21/01/2015. 
  
Dedicação né. Tem que assim ser amorosa. Paciência, amorosa, carinhosa, 
atenciosa, muito atenciosa, trabalhar com carinho mesmo. Monique em 10/03/2015 
 
Você tem que ser criança, você tem que ser mãe, você tem que ter todo carinho do 
mundo. Paciência. Amor, paciência, então é realmente gostar e fazer por gostar e 
fazer e querer o melhor pra cada pessoa para cada pessoa que está com você. 
Cláudia em 10/03/2015. 
 
Uma das primeiras características é gostar, porque se você não gostar do que você 
faz você não vai fazer bem feito. Lúcia em 10/03/2015. 
 
As características, deve ser paciente, tem que ser paciente, tem que gostar muito do 
que faz, tem, que amar né, porque não é fácil e tem que ter o dom, tem que ter o 
dom, porque se não tiver. Camila em 11/03/2015  
 
Ah... tem que gostar de criança, tem que gostar de brincar, de conversar, sentar no 
chão, tem que ser extrovertida, e você tem que mostrar pra criança que você tá ali 
porque você gosta, porque assim, as vezes você olha um professor e você fala assim, 
não tem perfil de professor de educação infantil, não tem, porque não gosta de dar 
um beijo na criança, de dar um abraço, de dar um sorriso, você tem que ser feliz e 
passar essa felicidade pra eles, porque a gente encara, principalmente na rede 
pública, tantos traumas, as crianças já vem com uma bagagem ruim de casa, mesmo 
esses pequenininhos, ai chega na escola, se não vê um professor receptivo aquilo ali 
pra ele vai ser ruim né, então o professor tem que passar essa alegria e gostar, quer 
dizer você realmente volta a ser criança, você senta no chão, você brinca de bola, 
você brinca de boneca, você tem que brincar de carrinho, aprender a falar a 
linguagem deles, viver aquele momento junto com eles. Elis em 13/03/2015. 
 
Primeiro eu acho que ele tem que gostar. Gostar não só de criança mas 
também...Gostar de educar, porque não é só ensinar né e assim na educação infantil, 
ainda é mais difícil ainda, no meu ponto de vista, porque você tem que ser criança, 
você não pode chegar aqui adulto que eles não vão querer ficar aqui... Isadora em 
14/03/2015 

 
[...] tem que gostar, gostar de criança, gostar do que faz pra que ela seja uma boa 
profissional de sucesso, mas ela tem que ter paciência, tem que se amar, tem que ser 
dedicada e inúmeras outras características também que com o tempo você vai vendo 
que as formas de lidar com cada situação. Alice63 em 17/03/2015 

 

                                                
63 Para garantir o anonimato, serão usadas nomes fictícios para as nomes dos docentes. 
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Estas foram algumas das respostas dadas pelas professoras quando indagadas 

acerca das características das educadoras infantis, cada qual dentro de sua particularidade e 

realidade, direcionou sua resposta a seu contexto e a perspectiva norteadora da instituição, 

mas todas se aproximaram no que tange ao conceito do gostar de criança e não a formação 

inicial. A totalidade das entrevistadas ao serem questionadas sobre as características de um 

professor da EI, afirmaram ser necessário o gostar e ter características próprias da construção 

de feminilidade proposta pela sociedade capitalista, ou seja, ser doce, gostar de criança, 

dedicada, carinhosa, alegre, “feliz”, amável entre outras, merecendo destaque que nenhuma 

das entrevistadas, afirmou ser necessário a formação acadêmica e formação para o trabalho. 

Condição esta que demonstra a desvalorização da formação teórica na sociedade brasileira. 

Sendo, implicitamente, a teoria colocada como secundária, ocorrendo uma supervalorização 

da prática da ação e não do pensar. 

Arce (2001) apresenta que as características necessárias para uma educadora de EI 

devem estar claras socialmente, ou seja, deve ser aquela que ensine de fato, que sai do campo 

da improvisação, da falta de domínio de conhecimento e da mediocridade, devendo trabalhar 

pautada pelo rigor teórico, metodológico e filosófico, enfim, aquela que se disponibiliza a 

atuar como professora deve ter competência e conhecimento teórico.  

O RCNEI (1998), por possuir um caráter de defesa do espontaneísmo, acaba 

reduzindo a atuação do professor, assim sendo, 

 

[...] Na instituição de educação infantil o professor constitui-se, portanto no parceiro 
mais experiente por excelência, cuja função é propiciar e garantir um ambiente rico, 
prazeroso, saudável e não discriminatório de experiências educativas e sociais 
variadas (BRASIL, 1998, p.30). 

 

O docente dentro desta concepção acaba sendo um facilitador e mediador de 

tarefas a serem realizadas pela própria criança, e esta é compreendida pelo documento, como 

agente de sua própria aprendizagem. 

É evidente que a amabilidade é importante, assim como a transformação do 

espaço de aprendizagem em um local agradável e saudável para o aluno são importantes, no 

entanto não podem ser as únicas exigências e características que vêm à tona na mente dos 

professores, como aconteceu no decorrer das entrevistas e, podemos dizer que, conforme 

citado por LIMA (2010), ocorre em escolas de EI por todo o território nacional. O gostar da 

profissão e de criança não é condição real para a transmissão de conhecimentos, para uma 

aprendizagem real e efetiva na consolidação do gênero humano. 
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A teoria é central no decorrer da prática pedagógica, é ela que embasa as ações e 

deve estar evidente no decorrer do processo de trabalho dos educadores da EI. O trabalho 

docente deve ser a perfeita efetivação da Práxis64 marxiana, devendo ser uma ação consciente 

do homem, vinculada à história e a totalidade da vida – política, artística, educacional.... com 

o vislumbre da transformação da realidade material e histórica. A práxis, em seu sentido 

pleno, permite uma produção da vida social intensa e significativa, que efetivamente 

possibilite aprendizagens de conteúdos socialmente produzidos, mas que também possibilite 

que os alunos ao estarem e ao entrarem em contato com estes conhecimentos, consigam 

realizar um movimento de saída do senso comum e reaproximando de nosso ponto central, 

que é retirar as crianças da ditadura do consumo, em que estão inseridas. E para a superação 

da ditadura do consumo, é central que a escola, professores e alunos compreendam que as 

induções ao consumismo são devastadoras para a formação humana, cabendo a escola 

desnaturalizar a prática da compra irrefletida.  

Ao valorizar o conhecimento e as construções coletivas da humanidade, como 

eixos de aprendizagem e de humanidade paulatinamente se desconstroem as imposições da 

mercadoria, como centralizadora da vida humana. E para que isto se efetive, é de suma 

importância que os docentes saiam do mundo ilusório difundido por prática pela prática, para 

adentrar as teorias e promover efetivas aprendizagens humanas, por meio da socialização dos 

saberes. 

Ao supervalorizar a prática e as situações pontuais vivenciadas, certamente o 

ensinar, como base de fundamentação se torna secundarizado. “Neste ponto, cabe observar a 

ausência neste projeto, da expressão ‘ensinar’, como função do educador infantil, o que pode 

parecer um indício de que o caráter assistencialista ainda está muito presente nas instituições 

que atendem crianças pequenas” (SILVA, 2012, p. 30), a escola não pode e não deve ser 

apenas espaço de vivência e socialização, ela deve sim ser o local em que a criança aprende e 

se torna membro real da cultura a qual está inserida, logo a socialização é uma etapa que deve 

estar imbricada com a transmissão e aquisição dos conteúdos e conhecimentos. 

Ao longo da pesquisa, em especial nas instituições particulares, observamos um 

misto de orientações que norteiam o trabalho das professoras, havendo uma nítida mistura do 

processo de trabalho denominado construtivista, como exposto pelos entrevistados, e o misto 

                                                
64 Segundo Vázquez (2011, p. 111) com Marx “[...] o problema da práxis como atividade humana 
transformadora da natureza e da sociedade para o primeiro plano. A filosofia se torna consciência, fundamento 
teórico e seu instrumento. A relação entre teoria e práxis é para Marx teórica e prática.” 
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de escola tradicional65. O que é uma incoerência e contradição, no que concerne ao apropriar-

se de teorias e a aplicabilidade delas, resultando em trabalho docente amórfico e alienado. 

Fato este que novamente, retoma a discussão anterior, a escola de EI, no que concerne o 

trabalho dos que ali estão, desvaloriza a apropriação real das teorias, se fundamenta em 

modismo e em ouvir falar sobre algo. Resultando em um trabalho se afasta da perspectiva e 

do domínio teórico, como foi possível observar ao longo da pesquisa com as professores, por 

meio de seus depoimentos. E este misto de concepções mal compreendidas, segundo Silva 

(2012) dificulta em demasia o processo de desenvolvimento da criança, pois não há uma 

prática fundamentada e esclarecida por parte dos docentes e da instituição. Estas diferentes 

apropriações teóricas são classificadas por Libâneo (2006) como uma mescla das tendências 

pedagógicas, “[...] boa parte dos professores, provavelmente a maioria, baseia sua prática em 

prescrições pedagógicas que viraram senso comum, incorporadas quando de sua passagem 

pela escola ou transmitidas por colegas mais velhos” (LIBÂNEO, 2006, p. 19), esta falta de 

compreensão e apropriação teórica acaba por não propiciar que a escola desenvolva as 

potencialidades da criança integralmente. 

Sendo a EI, no que concerne seu preparo e planejamento em âmbito nacional, 

pensada como não-escola, desintelectualiza o docente que desenvolve sua atividade de 

trabalho neste espaço, como afirma Raupp e Arce (2012, p. 52-3)  

 

O ofício da professora é secundarizado e seu trabalho prioriza a observação, a 
organização de espaços pedagógicos e o acompanhamento dos interesses da criança. 
Ao mesmo tempo, é possível perceber que esse movimento na Educação Infantil tem 
uma relação com as críticas que vêm ocorrendo no campo educacional: ao ‘recuo da 
teoria’ na pesquisa, ao esvaziamento do conteúdo na escola e à secundarização do 
conhecimento na formação dos professores. 

 

Como é exposto pelas autoras, para que as professoras efetivamente ensinem, 

primeiramente elas devem ser ensinadas. Sendo assim, necessitam passar por um sistema de 

ensino efetivamente humano, e que torne possível desenvolver seus alunos de forma coesa, 

coerente e crítica. 

A partir de uma análise dos documentos oficiais, em especial o RCNEI (1998), a 

EI, apesar de integrar à Educação Básica, desde a promulgação da LDB (Lei de Diretrizes e 

                                                
65 Segundo Saviani (2012) a educação tradicional possuía o peso de uma transmissão de conhecimento mecânica, 
violenta e impositiva para o aluno, diante desta situação a sociedade passou a condenar a prática da transmissão 
de saber, passando a adotar a não transmissão disseminada pelas correntes construtivista, as quais já 
mencionamos. Esta condição, resultante dos desdobramentos de uma educação consolidada em bases frágeis, 
resultou em uma descaracterização da educação, nos levando a situação atual, em que docentes são levados a 
atuarem a partir de modismos e desconhecimento teórico. 
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Bases da Educação) 9.394/96, esta, em diversos momentos, sutilmente, acaba sendo colocada 

como não escola, não escolar, como o paraíso habitado por seres “puros e inocentes66”, esta 

condição que se encontra a EI hoje, repercute a visão da fetichização da infância e idealização 

do universo infantil. Pois, tendo e sendo uma criança meiga, doce, pura, inocente e frágil, 

como vimos ser socialmente construída desde o século XVII, não poderia ser colocada em um 

espaço de imposições e de obrigações como a escola. Porém o que não se percebe por parte 

do corpo docente, mas encontra-se escamoteado nos documentos oficiais, no que concerne à 

intencionalidade, é que ao “preservar” a criança do conhecimento escolar, não estamos 

fazendo bem algum a ela, mas inviabilizando a apropriação da realidade estamos violentando-

a, já que a criança passa a ser privada de se apropriar criticamente do mundo, sendo então 

formada por um viés da unilateralidade.  

Neste aspecto, é válido resgatar o relato de uma das professoras participantes da 

pesquisa que, ao ser questionada acerca do RCNEI na elaboração das aulas e ainda quanto à 

perspectiva e orientação do colégio (Projeto Político Pedagógico), afirmou 

 

Nós fazemos uso do RCNEI sim para preparar as aulas. Quanto a orientação do PPP 
da escola... ela é Construtivista. [...] Aqui nós não usamos essa palavra transmissão 
de conhecimento, preferimos construção. Aos invés de ser uma transmissão é mais 
uma construção, o professor não transmite, ele passa dados onde a criança vai 
construir o seu conhecimento,  ele vai construindo. A transmissão dá a impressão... 
assim tradicional... né. Eu passo e você aprende o que eu falei e pronto. E isso não é 
bom [...] Lúcia em 19/01/2015. 

 

A fala desta professora expressa a materialização da ideologia propagada pelos 

referidos documentos, o documento é a base do trabalho cotidiano, sendo este texto 

documental, a teoria mais próxima do corrido dia-a-dia destas professoras. Não se transmite 

conhecimento, constrói com o aluno, o que demonstra que a figura do professor é de 

assessoria na escola e no desenvolver de sua atuação, sendo o docente um mero mediador. 

Se partirmos por um viés comparativo entre a educação que se efetiva na rede 

pública e na rede privada de ensino, é possível afirmar, a partir do trabalho de pesquisa, que a 

criança das classes hegemônicas acaba sendo menos privada de uma aquisição de saberes, do 

que as crianças das classes subalternas, ainda que o conhecimento ofertado às classes 

dominantes seja voltado para a competitividade, individualismo e perpetuação da sociedade 

de classes. Silva (2012, p. 21) apresenta que “[...] o ensino oferecido às crianças é condizente 

com sua classe social, ou seja, a educação direcionada às crianças das classes mais 

                                                
66 Perspectiva esta, própria da fetichização da infância, socialmente produzida, como vista nos capítulos 
anteriores. 



138 

 

favorecidas é diferente de a destinada àquelas que pertencem às classes menos privilegiadas.” 

Esta questão demonstra que a perspectiva e ideais do construtivismo, apesar de disseminados 

pela sociedade educacional, não se efetiva para as crianças das classes dominantes. 

No que diz respeito aos direcionamentos dos trabalhos realizados com estes 

alunos, podemos afirmar que são distintos. A rede pública de ensino está fortemente marcada 

pelas imposições e determinações dos documentos oficiais, já a rede privada de ensino, apesar 

de ter o RCNEI (1998) como referência acaba tendo uma maior liberdade de escolha 

pedagógica, evidente que esta “autonomia” se limita aos chamados “gestores67” da instituição 

que planejam previamente o trabalho docente a ser realizado na sala de aula, logo, a 

autonomia não é do docente. Na rede privada há um controle e imposição mais incisivos ao 

trabalho do professor, por parte das direções dos colégios, objetivando promover o cumprir do 

material, afinal o atrativo de conhecimento é o “diferencial” destas instituições.  

Neste aspecto da autonomia, retomamos a fala da gestora de uma instituição 

privada, que ao ser questionado acerca da demanda que originou a escola, a atuação docente, 

formação e autonomia do professor fez o relato que segue 

 

[...] A instituição foi fundada em 1992, naquela época não tinha muita concorrência 
né, naquela época nós tínhamos apenas duas escolas privadas de nome na cidade, e 
isso foi decisivo para a instalação de uma escola do porte da nossa na cidade. Então 
assim, como o material da rede é nacional, sempre foi um material muito bom e de 
renome, desde aquela época, então a procura pela escola era muito grande por causa 
da qualidade de ensino. [...] Temos uma educação construtivista, então aqui é 
totalmente diferente das outras escolas, o aluno, ele faz por experimentação, então, 
por exemplo, ele vai aprender o alfabeto, ele vai ter contato com as letras, ele vai 
montar, ele vai trabalhar na areia, ele vai escrevendo na areia, tem várias técnicas, 
para depois chegar ao ponto do aluno pegar o lápis, quando ele for escrever ele já 
sabe, ele já conhece a letra, ele já fez aquela letra de várias formas com colagem, na 
areia, em vários lugares, quando ele chegar para pegar o lápis, para escrever, ele já tá 
muito habituado com a letra, com as letrinhas, com as vogais, com as consoantes, 
então é o método construtivista. [...] Quanto a autonomia no trabalho dos 
professores, sim possibilitamos, mas em partes (risos), em partes, porque assim a 
gente tem um material para ser seguido, então nós temos todo um amparo em São 
Paulo de normas, de regras, de como esse material tem que ser trabalhado, então a 
gente tem os manuais que eles mandam. Então assim, se eu pego um material da 
educação infantil, infantil 3, a professora tem que trabalhar isso, desse jeito e tal, 
elas fazem o plano de aula em cima do manual. Do apostilamento. Exatamente tudo 
em cima do apostilamento. Pode ter uma tarefa extra? Pode, mas tem que cumprir o 
material, porque o material é muito rico. O material da nossa rede é todo ligado 
entre as etapas, ligado de uma série pra outra, exatamente, então assim é sempre um 
gancho uma coisa que vai puxando a outra. Para o aluno é muito interessante que ele 

                                                
67 O termo gestor faz atualmente parte do cenário educacional brasileiro, há uma clara tentativa de incorporar 
denominações e nomenclaturas do mercado neoliberal de produção para o interior das instituições, aproximando, 
novamente a escola a produto e a mercadoria. Nesta perspectiva teórica, tais denominações são equivocadas, no 
entanto, em alguns momentos, faremos uso das mesmas, a fim de retratar com maior fidedignidade a realidade 
da escola contemporânea. 
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comece e vá até o terceiro médio no mesmo ritmo, no mesmo material, e essa 
postura direciona o trabalho do professor. Rosa em 13/01/2015. 

 

A autonomia docente tanto em âmbito da educação básica pública quanto na 

educação privada, está limitada e cerceada, na esfera pública cerceada pelo discurso 

hegemônico do não ensinar, na esfera privada cerceada por imposições vinculadas ao mercado 

do emprego, no entanto em ambas há uma defesa da manutenção da estrutura de classes. As 

crianças oriundas das classes subalternas não passam pela aquisição dos conteúdos 

significativos, graças ao espontaneísmo e ao construtivismo, ao passo que as crianças das 

classes dominantes aprendem para manter a exploração. 

De acordo com Martins e Arce (2007) há uma segregação e diferenciação do 

ensino que se realiza no âmbito público e no privado, tendo em vista as condições materiais 

de cada uma das instâncias. O depoimento que acabamos de ver demonstra, claramente, a 

postura da instituição privada quanto ao aprendizado direcionado para as crianças, a cobrança 

realizada ao professor, a perspectiva que orienta o agir docente. E cabe aqui pensar, que esta 

apesar de ideologicamente se aparelhar ao modismo dos documentos oficiais, ao mesclar, 

como exposto por Libâneo (2006), o construtivismo com um ensino mais tradicionalista, 

acaba possibilitando ao aluno que ali se encontra um processo de aquisição de saberes e de 

conhecimentos mais amplos do que o aluno da escola pública, a ação do docente público está 

claramente cerceada pelas orientações e recomendações das instâncias superiores, como o 

Ministério da Educação e Organismos Internacionais. 

A totalidade das escolas estudadas afirma que a Orientação do Projeto Político 

Pedagógico da Instituição passada para as professoras, é o construtivismo. No entanto, é 

evidente uma falta de compreensão da própria teoria construtivista por parte das equipes de 

profissionais, em especial por parte dos professores, como foi possível constatar nas 

entrevistas. Os “gestores” compreendem o que é o processo construtivista, apesar de se 

contradizerem ao serem questionados quanto aos métodos, já os professores, acabam 

reproduzindo discursos que não são seus, que escutam, que está na moda, o que torna a prática 

de ensino ainda mais esvaziada de sentido teórico, “[...] há aqueles que se apegam a última 

tendência da moda sem maiores cuidados em refletir se esta escolha trará, de fato, as respostas 

que procuram” (LIBÂNEO, 2006, p. 20). 

A vivência cotidiana de uma escola de EI nos remete a pensar e repensar 

conceitos e teorias estudadas, não no sentido de questionar os teóricos, ou colocá-los dentro 

de uma antiga e corriqueira afirmação feita em escolas de diferentes regiões “A teoria é 

diferente da prática”, mas sim no intuito de vincular as teorias ao real, comprovar as teorias 
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com a prática cotidiana das escolas e estas se aproximam e se completam, e esta 

complementação necessita urgentemente adentrar a rotina da vida escolar, somente assim, 

será viável que professores, por meio de seu trabalho, consigam transformar a EI em um lugar 

real de aprendizagem e aquisição de conhecimento, com práticas condizentes com a teoria.  E 

para tanto, os docentes necessitam receber formação adequada, dentro de Universidades, com 

grupos de trabalho, pesquisa e estudos, a fim de que sua prática cotidiana esteja plenamente 

fundamentada pela teoria pedagógica. 

A qualidade da formação docente veio paulatinamente adentrando a lógica da 

mundialização, tendo sido intensificado no Brasil no transcorrer da década de 1990 e anos 

2000. No que diz respeito à formação docente, podemos afirmar que esta vem se efetivando 

por meio de uma  epistemologia da prática, desprovida de teorias, e estas são fundamentais 

para o trabalho docente com crianças. O trabalho que se efetiva com crianças frequentadoras 

da EI, demanda uma postura que transcenda a prática pela prática, como muitas vezes 

observamos, “[...] as exigências desse trabalho docente demandam qualificação, leitura crítica 

e capacidade intelectual, considerando a complexidade da educação das crianças [...]” 

(RAUPP; ARCE, 2012, p. 58). 

No entanto a formação docente plena, de qualidade, que desenvolva as 

potencialidades intelectuais e humanas do sujeito na atualidade se mesclam, esfacelam-se pelo 

discurso homogêneo do “professor-reflexivo”, aquele que reflete sua prática, defendido por 

diversos autores dentre eles, os mais renomados Schön (1997; 2000), Perrenoud (1999; 2002), 

Nóvoa (1997) e Tardif (2000). Seus textos e teorias são incorporados, até mesmo de forma 

errônea pela escola brasileira e pelos documentos que acabam por direcionar a ação docente. 

Isto dificulta a realização de um trabalho docente consciente, crítico e consolidado, pois 

fundam-se no discurso da prática, das competências e estas, muitas vezes são mais agradáveis 

do que a dureza das teorias da perspectiva histórico-crítica e histórico-cultural. Como é 

exposto por Martins (2004) estas teorias podem ser denominadas de “canto da sereia”, pois 

nos ludibria, encanta, atrai, porém pouco promove um aprofundamento dos professores que 

estão atuando na educação básica.  

O trabalho docente deve romper com as barreiras ideológicas do empirismo como 

forma de trabalho educacional, que é resgatado com os teóricos anteriormente mencionados e 

se postula nos Documentos Oficiais. A supervalorização do empírico e da prática desvaloriza 

as bases teóricas, os conhecimentos sistematizados, o desenvolvimento da humanidade e 

consequentemente inviabiliza a emancipação do gênero humano. Ao promover a 
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supervalorização da epistemologia da prática, indiretamente, retira-se a importância da 

formação inicial dos docentes da EI68 e continuada.  

Esta progressiva precarização acarreta na desvalorização da Universidade 

enquanto lócus de formação, produção e aquisição de saberes, tendo em vista que ao 

supervalorizar a ação prática, a formação inicial não é tida como crucial e essencial para a 

atuação profissional. Como observamos com a fala da docente que se segue “A gente vai mais 

na prática mesmo do dia a dia, da rotina, das novidades que surgem, a gente não segue muito 

ao pé da letra o que a gente aprende na faculdade.” Alice em 23/02/2015. 

O discurso do professor reflexivo impossibilita o professor de ser efetivamente 

crítico à realidade do capital, que aliena, esvazia a escola de sentido, e possibilita que o 

consumismo se reproduza e se propague de forma feroz diante dos olhos dos adultos e pelas 

mãos das crianças, resultando em uma escola para a reprodução de relações alienadas e 

estranhadas. Não se trata aqui de colocar a escola como mero aparelho ideológico do Estado, 

como exposto por Althusser (1992). O que não resultaria em possibilidade de ruptura, mas 

sim de reconhecer, que a escola como está estruturada hoje, baseada no construtivismo, em 

um “aprender a aprender” mascara os conflitos existentes. Estes precisam ser desvelados por 

meio do esclarecimento dos seres sociais que compõem a estrutura educacional, para então 

vislumbrar novas possibilidades para o espaço da escola. 

Pensando o processo de desvalorização da formação inicial para supervalorização 

da prática em serviço, adentramos a análise da precarização do trabalho docente, dos 

educadores infantis. O trabalho docente é orientado pelas determinações neoliberais que 

enfatizam e impõem, segundo Freitas (2002) a formação em serviço, formação continuada e 

reflexão da prática, e estas nada mais são do que uma nova captura da subjetividade do 

trabalhador, que incorpora o professor até mesmo no espaço de seu tempo livre. Ocupando 

todos os espaços da vida destes indivíduos, eles acabam por não perceberem a complexidade e 

a perversidade da estrutura do capital, no que se refere ao seu trabalho, a sua vida e a 

educação, recebida e promovida. O capital tem o importante papel de nos alienar de nós 

mesmos, e esta certamente é a pior das alienações, pois nos atinge no que é mais íntimo.  

                                                
68 Aqui falamos que a formação inicial, nível universitário, fica secundarizada, no entanto não deixamos de 
reconhecer que a Legislação referente à educação e à docência – LDB 9.394/96 -  exige a formação acadêmica e 
ou o magistério. Sabemos que a exigência da formação não soluciona o problema e a crise da educação, a mesma 
é ofertada de forma deficitária no que concerne a estrutura física e biblioteca. A formação é aligeirada, com 
professores em condições de contrato de trabalho demasiadamente precários, com pouco incentivo à pesquisa. 
Enfim, a desvalorização, que aqui nos atemos, não é no sentido de desconsiderar as exigências da Legislação, 
mas de como o processo formativo nas licenciaturas do país, estão colocados como não importantes, em relação 
aos demais cursos.  
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Formar um professor-profissional, nesses moldes, não significa que este viesse a ser 
qualificado, mas apenas mais competente, o que quer dizer ‘mais adequado’, apto e 
cooptado. Mesmo que o professor apresentasse maior autonomia de ação, as opções 
dentro do espaço de trabalho, aumento da flexibilidade funcional e sua 
transformação em expert iriam colocá-lo em dificuldade para compreender que as 
soluções para os problemas não advém apenas da reflexão sobre a prática, 
especialmente quando enclausurada no espaço da sala de aula ou limitada pelos 
muros escolares. Isto é a reflexão sobre a prática é necessária, porém insuficiente 
(SHIROMA, 2003, p. 76-7 apud RAUPP; ARCE, 2012, p.56). 

 

Diante do que se apresenta, é possível perceber que atualmente o processo de 

trabalho docente centra-se na ideia do professor-reflexivo, no entanto esta prática não é o 

bastante para propiciar a difusão de conteúdos, a constituição de identidade e consciência de 

classe, profissionalização docente e enfim tornar a educação um espaço de desenvolvimento 

das subjetividades humanas. As políticas públicas orientadas pelo viés do “praticismo” e do 

construtivismo, impedem que a classe dos docentes se profissionalizem, debatam sobre os 

limites da profissão e a qualidade do trabalho e estrutura educacional. A má formação docente 

é refletida em sua atuação profissional cotidiana e dificulta uma análise das contradições do 

mundo. 

Uma aprendizagem para além da alienação, do consumo e da superficialidade, 

demanda mudanças efetivas no que concerne o papel da escola, formação docente, trabalho 

docente. É necessário que os conteúdos sistematizados e teorias retomem o espaço 

educacional e orientem o trabalho do professor. Resultando na retomada da real função da 

escola, que segundo Saviani (2000; 2012) é de transmissão de conhecimentos e constituição 

do sujeito. E para que este resgate ocorra, é crucial que os docentes tenham acesso a uma 

formação inicial de qualidade, a fim de conseguir reconhecer as contradições e transpor as 

limitações da sociedade a qual estão. 

No que concerne o papel da escola, enquanto instituição, expõe Marsiglia (2011, 

p. 39) 

 

O papel da instituição escolar é, então, de suma importância para que a criança se 
aproprie dos conhecimentos da humanidade, pois neles estão cristalizadas as 
qualidades humanas, para que saiba utilizar instrumentos e seja estimulada para se 
desenvolver progressivamente. 

 

Possibilitar que a criança tenha acesso ao conhecimento socialmente produzido é 

condição essencial para que a humanidade continue a ser produzida, se desenvolva e se 

efetive apartada da exacerbação de um consumo irrefletido e sem fundamento, que em nada 
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acrescenta na humanização do sujeito histórico. Consumismo este que pode ser, 

lamentavelmente, visualizado mediante a análise do cotidiano de escolas de EI. 

Neste esfacelamento da teoria, encontramos uma prática totalmente fragilizada, 

pautada no emblemático “aprender a aprender”, que demonstra as fragilidades de nossa 

consciência na era contemporânea, pois reflete claramente um processo de aceitação das 

contradições sociais e não ruptura, de aceitação do consumismo, de uma “adultização69”. Ao 

longo da intervenção no cotidiano, esta aceitação das contradições foram sendo evidenciadas, 

como percebemos com o relato de uma professora. A partir do trecho da entrevista com a 

professora Cátia (em 13/03/2015), foi possível detectar a contradição e a falta de um olhar 

mais crítico sobre os fatos vinculados ao consumo. Ao ser questionada quanto ao 

comportamento das crianças, no que se refere ao consumismo, a mesma respondeu que  

  

 A mídia influencia bastante. Demais a moda... tanto que não é só em criança, adulto 
também. Você vê algo, e fala... nossa que lindo! Eu vou comprar. Por mais que você 
já tenha, você quer, porque quer é porque é bonito, diferente. Influencia demais a 
propaganda, mesmo com as crianças de renda mais baixa. 

 

Dando continuidade à entrevista com a professora Cátia, indagamos se esta 

influência midiática pode ser considerada uma fonte ou forma de violência, ela respondeu 

“Não, não violenta... Elas lidam bem com isso” (13/03/2015). Continuando o debate, 

indagamos se a professora observava, ao longo do cotidiano escolar, falas das crianças que 

mostram a influência da mídia em seus desejos de consumo e em seus comportamentos de 

vestuário, maquiagem entre outros. 

 
Muito! Eles comentam, é meu pai falou que vai comprar tia um celular pra mim. E 
fica falando o ano inteiro, falando que vai comprar, mas aí você vê que ele nunca 
compra, e falam porque é a vontade que ela tem né, acontece, acontece muito. [...]  
Quanto a maquiagem... não usam, muito pouco... As vezes um batonzinho, traz um 
clarinho assim, mas não é de ficar trazendo maquiagem não, aqueles olhos roxo não, 
só clarinho mesmo... Cátia em 13/03/2015. 

 

Aparentemente ao analisar, ler ou ouvir as respostas elaboradas pela professora, 

podemos pensar que esta realidade é tranquila e inocente, mas, não é. Como apresenta Zuin 

(2012) a atualidade acaba por naturalizar e banalizar a violência que a mídia propicia à 

criança, ao direcionar a ela desejos de produtos que não são significativas para a sua idade, 

                                                
69 Usamos o termo “adultização”, para fazer uma alusão ao processo de infantilização. Pois para a lógica do 
consumo exacerbado, temos uma infantilização do mundo adulto, para que estes permaneçam comprando e 
paralelamente uma “adultização” da criança, para torná-la independente e também um consumidor ativo e 
exigente. 
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como um tablet, um celular, um computador ou até mesmo uma maquiagem, que são objetos 

essencialmente voltados para os adultos, mas que foram incorporados por uma indústria do 

consumo, a fim de ensinar e promover aprendizagens para a ditadura do consumo. E quando o 

professor, por meio de seu trabalho, está tão imerso na naturalização, acaba por não promover 

a crítica e o movimento de ruptura, tratando como naturais aprendizagens construídas em prol 

de um mercado e abdicando de ensinar conteúdos que poderiam vir a libertar o humano. E 

estes elementos nos direcionam para o processo de didatização do consumo, que trataremos 

adiante. 

 

3.3 O PROCESSO DE DIDATIZAÇÃO DO CONSUMO 

 

 Para iniciar as reflexões acerca da didatização do consumo, primeiramente, faz-se 

necessário um esclarecimento acerca do que entendemos sobre este processo. A didatização 

do consumo é uma transposição de um conteúdo, de tema e ou acontecimento não escolar 

para o interior do contexto escolar e consequentemente, alterando as relações humanas que ali 

se efetivam, o tornando de fácil apreensão. O conceito de “didatização do consumo” é 

resultante da apropriação da teoria de Chevallard70 (1991), na qual o autor inicia o debate 

referente ao processo de transposição didática, podendo a transposição didática ser definida, 

como 

 

[...] conteúdo de saber que tenha sido definido como saber a ensinar, sofre, a partir 
de então, um conjunto de transformações adaptativas que irão torná-lo apto a ocupar 
um lugar entre os objetos de ensino. O ‘trabalho’ que faz de um objeto de saber a 
ensinar, um objeto de ensino, é chamado de transposição didática. (CHEVALLARD, 
1991, p.39, apud LEITE, 2004,  p. 45) 

 

Assim sendo, podemos afirmar que a transposição didática ocorre quando 

conteúdos exteriores ao espaço escolar são introduzidos na escola, como algo a ser ensinada e 

aprendido. O consumo vem sendo trazido para a escola como algo a ser ensinado e 

compartilhado, passando a ser visto como um elemento escolar71. Este, se analisado desde sua 

origem, dentro das mídias até a sua inserção na escola, é possível pensar que sofre algumas 

                                                
70 Chevallard é um autor da área da matemática, focando seus estudos na análise da didática escolar. 
71 É evidente que nos documentos oficiais não está explícito este caráter de transposição didática do consumo 
para o interior da escola, no entanto os materiais didáticos, os apostilados e as próprias práticas cotidianas 
escolares acabam sendo impregnadas pelos atos de consumo. Para o referido argumento, não estamos situado 
apenas no contexto da Educação Infantil, mas também nas outras etapas da Educação Básica. 
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alterações, não se apresenta na esfera escolar do mesmo modo que se apresenta na esfera da 

produção e do consumo. 

Esta ação ocorre ao aproximar consumo e escola, desde o momento em que as 

crianças entram em contato com o mundo da propaganda, com a indústria cultural, no que se 

referem filmes e desenhos e demais contatos da criança com as induções às compras, e este 

processo se alonga até o material escolar destas crianças, em seus comportamentos, 

brincadeiras e falas no interior da escola. Tal situação é demasiadamente preocupante, em 

especial quando esta é tratada como natural, comum e parte constituinte do ser criança. Os 

agentes sociais presentes neste espaço – a escola – sejam professores, alunos ou funcionários, 

acabam por naturalizar as práticas consumistas, tornando-as presentes na realidade da escola 

de forma avassaladora, pois a esfera educacional está imbricada das práticas que se efetivam 

para além da escola. 

Neste misto de consumismo exacerbado e escola, é válido esclarecer que o 

consumismo também é uma forma de aprendizado e de ensinamento que até mesmo antecede 

a vivência educacional. No entanto ao relacioná-lo com o conteúdo escolar, com o intuito de 

crítica, o fazemos a fim de demonstrar que são formas de aprendizagens distintas em 

essencial, pois o consumismo vislumbra uma relação de dependência do humano à 

mercadoria, já a aquisição de conhecimentos artísticos, científicos e filosóficos, é condição 

primeira para a emancipação do sujeito e da própria humanidade. 

A dinâmica do capital, ao introduzir o consumismo na vida das crianças cada vez 

mais precocemente, ao criar um mundo ilusório no qual o aprender está diretamente vinculado 

ao ter, ao consumir e ao expor produtos, acaba por situar o plano da educação e do 

conhecimento como elementos secundários, sendo o mais importante determinadas posses, 

mercadorias e a exposição das mesmas.  Conforme expõe Zuin (2012, p, 85) “[...] nessa 

sociedade da atual indústria cultural que uma nova ontologia social se estabelece: a de que ser 

significa ser percebido”. 

É complexo ao observar o contexto educacional da EI, e perceber que diversos 

professores naturalizam o consumismo infantil e não o compreendem como impedimento para 

um efetivo desenvolvimento humano, pela orientação vygotskyana, de desenvolvimento das 

funções psicológicas superiores.  

É substancial pensar que estas relações sociais mercantilizadas, mediadas pelas 

mercadorias, entre alunos, professores e educação desdobram-se em relações estranhadas, 

carecem de ser questionadas, para então vislumbrar uma possibilidade de superação, ainda 
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que esta não seja imediata, em virtude das amarras da lógica do capital. Como é exposto por 

Duarte (2011, p.152)  

   

A superação subjetiva e objetiva das relações sociais capitalistas e da alienação delas 
decorrente torna-se um processo particularmente difícil pelo fato de que no 
capitalismo as relações sociais aparecem aos indivíduos como se fossem relações 
entre coisas, entre entidades naturais. O fetichismo faz com que os homens, tanto na 
sua vida cotidiana como em seu pensamento, não percebam as relações mediadas 
pelo valor de troca como relações sociais, isto é, como produtos históricos da ação 
humana. Em vez disso, os homens naturalizam o valor de troca, como se fosse uma 
propriedade natural, física, das coisas. 

 

Professores, também imersos em uma estrutura de alienação acabam por não 

compreender, com clareza, a magnitude e a perversidade da exacerbação do consumo infantil. 

As professoras de EI, em geral, reconhecem a ocorrência do consumo, mas não conseguem 

direcionar uma análise consciente do mesmo, quanto às reais implicações desta na condição 

atual. Acabam não percebendo que esta situação que a sociedade capitalista nos impõe, é uma 

ação historicamente pensada e planejada desde a ascensão do capitalismo, não é algo 

meramente natural, como ideologicamente nos é colocado. O que resulta em falas e posturas 

dos docentes que acabam sendo altamente naturalizantes do ato consumista e desvinculada de 

uma perspectiva de ruptura.  

No que tange a alienação, é curioso pensar que os docentes em sua totalidade 

tentam demonstrar que não estão submetidos a ela, a totalidade dos entrevistados não 

vinculou que sua vivência cotidiana seja consumista, apesar de ao longo das entrevistas eles 

evidenciarem o contrário. Há uma tentativa incessante de negação da alienação por parte dos 

docentes, o que é um problema para a superação da mesma. Ao não reconhecer as 

perversidades das relações alienadas, a transposição é claramente dificultada.  

No decorrer do trabalho de campo, em especial quando a atividade docente não 

estava sendo gravada, foi possível perceber ações docentes relacionadas à estrutura de 

consumo, vinculadas à introdução do consumismo contemporâneo. Sendo esta, tão 

naturalizada e interiorizada, que os próprios docentes que criticam, de forma incipiente e sutil, 

a exacerbação do consumo infantil, acabam por induzir e reproduzir tais práticas, e o fazem 

não porque concordam em plenitude com a mesma, mas por estarem tão imersos em um 

processo de alienação que não conseguem perceber as mazelas que circundam suas vidas e de 
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seus alunos72. Percebemos esta contradição entre as entrevistas e as vivências, a partir de falas 

reproduzidas pelos professores, como as que se seguem. 

 

Não faça bagunça, isto desagrada o ‘Papai do céu’ e então ele irá escrever uma carta 
para o Papai Noel contando o que você fez e então você não vai ganhar presente de 
Natal. Rosely em 06/03/2015. 

 

 Após presenciar esta fala, por nós transcrita, percebemos a ideologização da 

realidade e devemos analisá-la com cautela, tendo em vista a contradição que a circunda, 

primeiramente impõe para a criança padrões de comportamento religioso, em um momento 

em que a escola deve ser essencialmente laica, com exceção das escolas confessionais, que 

não é o caso das escolas participantes. Além de associar ações positivas as mercadorias e 

presentes, a professora relatou, ao ser indagada, se as práticas de consumo que ocorrem fora 

da escola, acabam por atrapalhar o desenvolvimento da criança, afirmou  

 

Sim no meu ponto de vista, eu penso que sim. Porque as crianças primeiramente se 
tornam muito aquele vínculo, por exemplo hoje é tudo tablet. Você vê,  assim, 
crianças de 3 anos ou até menos, bebezinha, a babá ou a mãe ligar o tablet para a 
criança brincar. Então eu acho que perde um pouco aquela parte, assim, infantil 
mesmo de construir, de saber brincar com brinquedos que já tem, um recurso que 
você tem. Então eu acho que perde um pouco uma parte importante, de resgate de 
coisas... você fazer, criar, brincar e imaginar. Hoje em dia você não vê as crianças 
imaginando, fantasiando como era, não tem tanto aquela imaginação, pega ali um 
palitinho imagina que é uma boneca, um carrinho, eles estão voltados muito para 
aquelas coisas que passa na mídia, eu vejo isso aqui no colégio. Hoje é a Peppa, o 
ano passado a minha salinha era a Galinha Pintadinha, ai tudo é brinquedo disso, 
brinquedo daquilo, aí você leva uma galinha de pelúcia não têm tanto interesse para 
as crianças... Rosely em 06/03/2015. 

 

Diante do exposto e relacionando com a primeira fala da professora, para a 

criança, em um momento de cuidar e educar quanto ao corpo, pois a fala se deu durante o 

momento da escovação dentária, notamos que, apesar de saber das problemáticas existentes 

no que concerne o consumo, a professora se vale da moeda de troca, que é o presente de 

Natal, para influenciar a criança a determinada atitude de comportamento disciplinar. A 

professora diante de um comportamento inadequado do aluno, poderia ter feito uso de 

diferentes atributos para ensiná-lo do melhor caminho e forma de agir no interior do ambiente 

                                                
72 O trabalho se realizou em dois contextos sociais distintos, partindo dos modos de consumir das crianças das 
classes hegemônicas e posteriormente adentrando a realidade das crianças oriundas das classes subalternas. 
Então ao fazer referência a “mazelas”, em especial no que se refere ao primeiro grupo, não o fazemos no intuito 
de mencionar mazelas econômicas, pois este, em maioria, não passam por nenhum tipo de privação material, 
mas sim no intuito de pensar as mazelas humanas e sociais que o consumismo exacerbado submete as diferentes 
infâncias, que acabaram por ser retratadas neste trabalho, a partir do olhar dos docentes que convivem com as 
mesmas.  
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escolar, porém se valeu do artifício mais precarizante e desumanizante, em nossa concepção, 

para o processo de formação humana, a aquisição de mercadorias como compensação.  

A professora nesta situação poderia ter trabalhado uma perspectiva de 

aprendizagem diferente, que transcendesse as imposições cotidianas direcionadas às crianças 

pela mídia e propaganda, demonstrando ao aluno a necessidade prática do cuidado e respeito 

com o próprio corpo, o que resultaria em um ensinamento para além do consumo e na 

humanização do aluno. Mas, para uma aprendizagem que saia da superficialidade do senso 

comum, é fundante o resgate do conhecimento como base da educação e da escola. 

É, então, fundamental que a escola e os docentes efetivamente humanizem o 

sujeito que ali se encontra, para que este interprete e compreenda o mundo em que vive, o 

processo de didatização do consumo não humaniza os sujeitos históricos que fazem a escola 

existir. Mas sim acaba meramente por reproduzir, no interior da escola, uma forma de 

educação para o consumo e para o capital, como exposto por Zuin (2012) e Marsiglia (2011).  

A partir da perspectiva adotada neste trabalho, a escola não pode ser uma extensão 

da constituição social burguesa e para tanto deve ensinar os conteúdos que contraponham e 

desvelem o contexto.  

                

3.4 O ENSINO E A APRENDIZAGEM, UMA RELAÇÃO DE TROCA? 

 

A sociedade neoliberal pelo ideário do “aprender a aprender”, do construtivismo, 

esvazia a educação escolar de conhecimentos reais e de apropriação de humanização, 

tornando educação, conhecimento, relações e interações sociais mercadorias vendáveis e 

compráveis. Assim sendo, apresentamos uma contribuição de Duarte (2011, p. 175-6)  

 

Quanto mais a difusão do conhecimento for regida pelas leis de mercado, mais 
superficial e imediatista vai-se tornando o conhecimento oferecido aos indivíduos e 
mais superficiais e imediatistas vão-se tornando as necessidades intelectuais desses 
indivíduos. Temos assim um círculo vicioso no qual o objetivo do lucro imediato vai 
gerando produtos mais ampla e facilmente consumíveis e, por sua vez, as 
necessidades e as preferências dos indivíduos vão-se empobrecendo cada vez mais. 
Nesse contexto, defender o “aprender a aprender” é decretar a derrota do saber e 
contribuir decisivamente para o processo de esvaziamento dos indivíduos, processo 
esse gerado pelo fato de o valor de troca ser a mediação universal na sociedade 
capitalista. 

 

Analisando os estudos deste autor e em nossas vivências escolares, realizadas no 

decorrer da pesquisa, a educação hoje, mais do que nunca, está diante de uma complexidade 

infinita, a qual as relações de troca e o valor de troca estão presentes, de forma massiva, no 
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cotidiano, promovendo uma educação imediatizada, semelhante a promovida pela mídia. Há 

uma supervalorização das mercadorias, dos produtos e estes adentram o cotidiano escolar 

pelos materiais escolares e pelos brinquedos levados pelas crianças. Neste misto de aparição, 

trocas, desejos, mercadorias, pessoas e escola, o conhecimento e a socialização infantil 

passam a não ser o foco centralizador do convívio, mas o consumo, como forma de 

aprendizagem. 

Em meio à dinâmica do consumo em que há uma supervalorização do ter e da 

mercadoria, encontra-se a escola, o ensino, a aprendizagem, os professores e os alunos. E 

estes docentes têm que diariamente trabalhar com a conflitante dicotomia do ensinar versus 

comprar.  Professores vivem a árdua tarefa de ensinar, tornar a escola próxima da realidade 

para além dos muros da escola, e também promover a ruptura com a alienação propiciada pelo 

consumo. Sendo assim, os professores podem e devem tratar o consumo, mas por um viés 

crítico, que leve os alunos a um esclarecimento acerca da compra, da propaganda, assim é 

possível tornar estas crianças sujeitos mais humanizados.  

Ao ser indagada sobre a existência ou não de consumo infantil no interior da 

escola, no momento de exposição da pesquisa, o fato nos foi relatado pela docente com a 

seguinte frase 

 

E como há consumo... Há alunas que vêm todos os dias maquiadas para a escola, isto 
vira rotina. Nesta sala mesmo, há uma aluna que raramente vem de uniforme, ou 
melhor nunca vem, ela sempre está de vestido, vêm para desfilar... Gabriela em 
06/03/2015. 

 

A fala da professora nos mostra, de forma explícita, que as crianças, desde muito 

cedo, já vinculam o seu agir com o aparecer para o outro, sendo o ambiente escolar, o grande 

palco das manifestações de consumo. Quando a escola passa a ser o palco de exposição, 

inicia-se uma valorização da aparência, da competição e da individualização, estas posturas 

são excelentes para a estrutura criada e reproduzida pelas classes hegemônicas, é o que ajuda 

a manter as desigualdades do capital e consequentemente sua hegemonia, o que acaba por 

refletir de maneira direta no processo de aprendizagem das crianças nos presentes dias. 

Ao analisar as escolas de EI das classes hegemônicas, notamos um mundo 

“feminino”, que desde a infância, reproduz o padrão “cor-de-rosa”, o padrão “Barbie” e o 

padrão “princesa” e estes impõem desde os primeiros anos de vida um modelo social de 

subordinação da mulher, sendo reprimido, ainda que indiretamente, qualquer ação que escape 

o modelo de gênero existente na sociedade do capital. 
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Figura 1O modelo feminino burguês 

 
Fonte: Foto tirada pela pesquisadora Aline C. F. B. do Carmo em 12/03/2015     

 

Os materiais das crianças giram em torno dos heróis e das princesas veiculados 

pela Indústria Cultural. Tem-se uma vida voltada para a padronização de gostos, de hábitos e 

de estilos. 

Em um mundo de lancheiras, de cadernos e de mochilas, percebemos a 

concretização de hábitos de homogeneização da vida infantil, tudo se torna padronizado, 

práticas, desejos, gostos, cores e personagens, e estes vão se repetindo de uma sala para a 

outra. Como podemos ver nas imagens73 que seguem, elas foram organizadas pela 

pesquisadora no período de janeiro a março de 2015. 

 

Figura 2 As saídas alternativas para os      Figura 3 O estereótipo Barbie 

apelos midiáticos                                             

         
Fonte: Foto tirada pela pesquisadora Aline C. F.            Fonte: Foto tirada pela pesquisadora Aline C. F. B. do 
B. do Carmo em 12/03/2015                                            Carmo em 12/03/2015   
       

                                                
73 As imagens correspondem a materiais de escolas privadas e públicas, sendo difícil a diferenciação, tendo em 
vista a padronização midiática direcionada à infância, no que concerne o material escolar. A padronização dos 
gostos como  presenciamos, ocorre para além de uma perspectiva de classes, não que as classes hegemônicas e 
subalternas não tenham diferenciação, estas existem e são infinitas, pelo ideário neoliberal, tenta-se criar a noção 
de igualdade em um mundo desigual. E é de conhecimento as mazelas econômicas, pessoais e sociais que este 
incitar de gostos promovidos pelas classes hegemônicas resulta na vida cotidiana das classes subalternas. 
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Figura 4 Peppa e Marie animais familiares  Figura 5 Entre Barbies e Princesas 

      
Fonte: Foto tirada pela pesquisadora Aline C. F.            Fonte: Foto tirada pela pesquisadora Aline C. F. B. do 
B. do Carmo em 12/03/2015                                            Carmo em 12/03/2015   
 
Figura 6 Um Mickey entre super- heróis      Figura 7 A predominância do rosa  

        
Fonte: Foto tirada pela pesquisadora Aline C. F.            Fonte: Foto tirada pela pesquisadora Aline C. F. B. do 
B. do Carmo em 12/03/2015                                            Carmo em 12/03/2015   
 

Figura 8 Os estereótipos femininos e masculinos 

 
Fonte: Foto tirada pela pesquisadora Aline C. F. B. do Carmo em 17/03/2015     
 
                                        

Este é um mundo infantil criado para as crianças que transitam em um mundo 

“cor de rosa” de heróis, Barbie e as famosas Princesas Disney, afastando a criança de uma 

realidade de contradições, por meio destes produtos, mas repleta de contradições em sua vida 

cotidiana. Conforme relatado, em diversas entrevistas, para que estes produtos, que são de 
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elevado valor, cheguem às mãos das crianças, necessariamente há uma retirada do convívio 

com os pais, estes se inserem em empregos, para suprir a demanda criada pelo capital, e para 

suprir sua ausência compram mais produtos para seus filhos, o que resulta em mais horas de 

trabalho, sendo então um ciclo vicioso. Nas classes subalternas os pais se submetem a 

condições precárias de trabalho, com jornadas extensivas, nas classes hegemônicas centra-se 

no trabalho, em virtude da excessiva valorização do dinheiro e de extração de mais-valia de 

seus funcionários, o que em ambos os casos, salvo as particularidades, ocorre a redução do 

convívio dos pais com as crianças. 

Quando questionada sobre a participação dos pais e se o afastamento deles na 

rotina dos filhos tinha alguma relação com as vontades que estas crianças demonstravam, em 

virtude da influência da mídia, no que concerne a compra, nos foi relato pela professora, da 

escola pública 

 

É complicado essa questão porque a maioria dos pais trabalha período integral, aí 
quem traz, na grande maioria das vezes é a babá, é vó, então assim, os pais, alguns 
demonstram interesse, quer participar, mas não têm condições. Fica aquela coisa 
assim o professor tem que fazer na sala e não esperar vir de casa, porque as crianças, 
a maioria, já vem de casa com uma estrutura tão, uma educação tão simples, que 
você tem que ensinar o fundamental, o básico, que é não bater, coisa que deveria vir 
de casa, respeitar os mais velhos, é coisa que hoje não vem mais de casa, os pais não 
tem tempo de passar isso pras crianças, a maioria sai cedo a criança tá dormindo, 
chega a noite a criança já dormiu novamente, então não vê, não vê seus filhos, os 
pais ainda, infelizmente não tem tempo para seus filhos, é professor que cria mesmo 
[...] A participação dos pais é muito importante para o aprendizado, porque assim, 
quando a gente vê uma criança que tem o apoio do pai ou da mãe, alguém da família 
que apresente, que ajude em casa, ele desenvolve mais rápido, ele vai embora... 
porque tem aquele apoio em casa, tem aquele cuidado com a atividade, tem aquele 
cuidado com o aprender, quando o pai não valoriza, você manda um livro pra ser 
lido final de semana, a criança leva e traz o livro sem tirar da mochila e eles chegam 
segunda-feira assim decepcionados, ‘tia ninguém teve tempo de ler comigo’. Já os 
que o pai participam, chegam ‘tia essa história é ótima, é fantástica, meu pai falou 
que é muito bom, minha mãe contou e leu’. Eles mostram pra gente o que aconteceu, 
e quando a família é presente a criança também e a é assim mais aflorada, esse 
gostar de estudar, gostar de estar na escola, não tem que ir só por obrigação, tem que 
ir porque a mãe precisa trabalhar e você tem que ir pra escola, não, ai quando a 
criança já vem assim, não eu vou estudar porque é importante, eu quero crescer, aí é 
diferente, e a gente percebe isso [...] Sim está totalmente relacionado o trabalhar com 
atender as vontades das crianças, que são muitas, porque as crianças são muito 
consumistas, nossa, tudo que é novidade eles querem, a Peppa meu Deus! Todos os 
cadernos tem que ser da Peppa, tudo, eles vêm assim o modismo, é ver aquele 
momento ali como sendo tudo, porque se ele chega aqui na escola o coleguinha tem 
um caderno que ele não tem, vou falar pra minha mãe comprar, o brinquedo quando 
traz de casa, ah mas eu não tenho esse, eu quero, eu vou falar pra minha mãe 
comprar, na outra semana já vem com o brinquedo igual e a gente parece assim, 
todos os pais fazem o que as crianças querem e compram o que querem, sabe, a 
gente vê que não tem muito isso o que é essencial, o que é básico, hum hum..., eles 
querem comprar qualquer coisa, tudo eles querem ter por ter e a gente vê que tá 
ficando perdido essa questão de como que vai crescer essas crianças, vai crescer 
pensando que pode comprar tudo, que o dinheiro é muito fácil, que o pai vai 
trabalhar e eu fico preocupada com isso, às vezes eu comento muito com os pais 
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assim cuidado é legal a criança ter muito acesso a informação, a diversidade de 
brinquedos, materiais pedagógicos, mas às vezes você dar tudo o que ele quer na 
hora é ruim, um hora não vai poder dar, você vai estar criando um adulto sem 
limites, sem saber realmente o valor das coisas, não só o preço né. Uma mãe hoje 
aqui na porta da escola, falou pro filho assim, esse meu aluno que é especial, ta,  
falou assim... você tem que ficar na sala, porque eu preciso trabalhar, porque se não 
eu não consigo comprar nossa passagem pra gente viajar, então ela não quer dizer 
assim eu vou trabalhar porque a gente precisa comprar um alimento, porque eu 
preciso cuidar de você lá em casa, não, eu vou trabalhar porque se não a gente não 
viaja, se não eu não vou te dar aquele brinquedo que você me pediu, e aquele 
computador. Então os pais já colocam isso na cabeça das crianças, porque trabalha 
pra comprar coisas, não trabalha porque você precisa de dinheiro pra se alimentar, 
pra se vestir, não, já vai colocando na cabeça que precisa trabalhar pra comprar isso 
e quando consegue eu vejo que não basta, já começa o quê que eu quero, eu acho 
que chega numa fase quando essas crianças tiverem 14, 15 anos elas já vão ter tudo 
já passaram pela experiência de tudo que queria comprou e quando chegar a hora 
que eu pai não puder e a mãe não puder mais e aí? O que vai ser né? Essa que é a 
dúvida que a gente fica... [...] Elis em 13/03/2015. 

  

Mediante esta fala, percebemos que a EI hoje acaba sendo o momento em que os 

pais se afastam das crianças, adentra um universo de trabalho para suprir as demandas que o 

próprio capital incutiu, rompendo com os vínculos da instituição social familiar, resultando 

em uma transferência direta para o espaço escolar do processo de educação em suas diferentes 

áreas e instâncias.  

 

3.4.1  O dia do brinquedo, dilemas e perspectivas 

 

As escolas de EI pesquisadas, tradicionalmente, nas sextas-feiras, realizam o “Dia 

do Brinquedo”, sendo este um momento importante para o desenvolvimento da criança, como 

exposto pelas escolas e docentes participantes do trabalho investigativo. No que concerne a 

entrada do consumo no cotidiano escolar, podemos pensar que este dia é um momento central 

no processo de vinculação do cotidiano escolar com as mercadorias que os alunos possuem, 

este poderia ser uma ocasião essencial para trabalhar uma aprendizagem diferente da 

veiculada nas mídias, por meio da demonstração de que o processo de relações humanas, 

brincadeiras e práticas pode se dar para além das mercadorias. Em todas as instituições de 

ensino pesquisadas, é muito claro para as escolas a funcionalidade e objetivo do “Dia do 

Brinquedo”, sendo o momento da Ludicidade, o momento de socialização e de brincadeira no 

interior do cotidiano da EI. Sendo assim, aqui não estamos nos dispondo a efetivar uma crítica 

a este momento, mas analisar como as sextas-feiras acabam por ser um momento de 

efetivação de consumo, sendo esperado por crianças, como também este dia que deveria ser 

de plena aprendizagem, acaba por se tornar mais uma etapa de consumo. 
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Este é o momento em que as crianças trazem para a escola os seus brinquedos 

favoritos, no intuito de brincar, de socializar e de mostrar para os amigos. Sendo então uma 

situação de exposição de determinados produtos, gostos e hábitos das crianças, mas cabe ao 

docente e à escola, trabalharem e direcionarem o que deve se trazer, como deve ocorrer o 

processo de divisão, de brincar e de socialização, a fim de que não se torne um mero momento 

expositivo de mercadoria, sem direcionamento e em especial sem uma real aprendizagem, 

pois caso não haja uma intervenção direta por parte da escola, o dia do brinquedo passa a ser 

um mero passa tempo, repleto de violência simbólica e de reprodução de práticas socialmente 

aceitas nas demais esferas da sociedade. 

Há um consenso entre as escolas, ao menos em teoria, conforme afirmam os 

sujeitos pesquisados – professoras e coordenadoras, que estes brinquedos devem ser simples e 

baratos, e que o dia tem por objetivo propiciar uma nova situação lúdica, o que por essência é 

interessante. Mas, ao entrar em contato com as professoras que realizam a vivência diária com 

os alunos, percebemos uma contradição. No discurso delas notamos que o “Dia do 

Brinquedo” transcende a simplicidade proposta pedagogicamente e adentra a esfera da 

grandiosidade e do espetáculo tecnológico. Após expor as dificuldades de utilização dos 

brinquedos tecnológicos, a professora relatou, “Hoje mesmo é dia do brinquedo, e aqui na sala 

tem dois tablets [...]” (Elis em 13/03/2015). O que demonstra que em teoria o dia é para a 

socialização, na prática acaba sendo um novo momento de continuidade do consumo que se 

efetiva além da escola, a intervenção docente limita-se e permite que o brinquedo tecnológico 

adentre o espaço, reduzindo, assim, uma real interação entre os alunos, ocorrendo uma 

socialização artificial, que se efetiva apenas pelo ter ou não um brinquedo interessante para os 

demais colegas. 

Ao longo das entrevistas a totalidade dos docentes afirmaram que o levar de 

brinquedo como tablet, celular e computadores nestes dias não é algo positivo, e que 

constantemente ocorre dos alunos levarem-no para a escola, alguns com a permissão dos pais 

e outros, escondido. Ficou evidente com os relatos analisados, que uma das grandes 

preocupações da maioria das professoras, não é com a aprendizagem que se limita com a 

introdução destes aparelhos, mas em virtude do preço que eles possuem e da possibilidade 

destes quebrarem no dia do brinquedo, novamente retomamos a fragilidade do ensino, e este 

subordinado ao econômico. 

Outro elemento que merece ser pensado, ou melhor dizendo, repensado no tão 

famoso “Dia do Brinquedo”, é o processo de diferenciação de gênero. Esses dias ao serem 

analisados pelo viés das contradições de gênero podem ser pensados pelas contribuições de 
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Finco (2007), às meninas brincam de bonecas, de salão de beleza e os meninos de carros e de 

heróis, sendo impensada e não trabalhada a superação de uma estrutura social de segregação 

entre homens e mulheres – refletindo a questão de gênero, em suas atividades e práticas 

cotidianas. A brincadeira de papéis é comum ao cotidiano da criança, a escola como 

instituição formadora e transformadora, deve propiciar as condições de superação desta 

condição, e não meramente aceitar e até mesmo incentivar a perpetuação de estruturas sociais 

segregadoras. O único momento em que houve uma certa aproximação entre os gêneros foi na 

utilização dos aparelhos eletrônicos, e se finda conforme o jogo que nele é realizado. Parece 

que há uma tendência à naturalização das relações sociais baseadas na fisiologia do corpo. 

Esses brinquedos são dispositivos que participam da construção das identidades da criança, 

produzindo e reproduzindo determinados comportamentos. 

Analisando a perspectiva de gênero que se apresenta na escola de EI, e que é 

possível notar pelos brinquedos, pelas brincadeiras, pelos jogos e pelos materiais escolares, 

percebemos, que a aprendizagem direcionada, desde os primeiros anos de vida das crianças, é 

de uma educação de segregação por gênero, no qual meninas são imersas em um mundo de 

Princesas cor de rosa e meninos circundam entre heróis azuis, sendo a indústria dos produtos 

infantis, sejam eles das mais diferentes espécies, perpetuadoras e incentivadora desta 

segregação que se efetiva no estilo e nas formas de brinquedos e materiais.  

Esses fatos demonstram que a forma como vem sendo trabalhada a introdução de 

brinquedos e de materiais da esfera de consumo, na escola, em nada supera as estruturas para 

além dela, sendo uma mera reprodução de hábitos naturalizados e reproduzidos. É evidente 

que no jogo simbólico, parte-se do real vivido, entretanto, por este se realizar no interior da 

estrutura educacional, deveria ir para além do que os alunos já conhecem. 

Ao analisarmos o “Dia do Brinquedo” e o próprio brinquedo, e este vem sendo 

transformado como mera mercadoria vendável, assim como os materiais escolares, em um 

mercado de capitais e como isto se coloca como um desafio para a escola, educação, ao 

trabalho docente, à aprendizagem e aquisição de conhecimentos, devemos resgatar uma 

análise de Vygotsky (2007, p. 118) 

 

[...] o brinquedo cria na criança uma nova forma de desejos. Ensina-a a desejar, 
relacionando seus desejos a um “eu” fictício, ao seu papel no jogo e suas regras. 
Dessa maneira, as maiores aquisições de uma criança são conseguidas no brinquedo, 
aquisições que no futuro tornar-se-ão seu nível básico de ação real e moralidade. 
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Neste percurso cabe uma reflexão sobre a importância da aprendizagem que se 

realiza pelo brinquedo, pelo brincar e pela brincadeira, estas são centrais para o processo de 

interpretação e aquisição do mundo por parte da criança, porém ao serem mercantilizadas, 

acabam por cercear a imaginação infantil em virtude da prontidão das “mercadorias” e não 

promover o processo de emancipação da criança.  

 

3.4.2  O aprender e o viver na escola dominada pelo mercado 

 

Ao ver as crianças, ainda que de longe e também pelo olhar dos docentes, 

percebemos o quanto estão permeados pela lógica do consumo, notamos tal imersão, ao 

observar os materiais, os acessórios, os sapatos, as bolsas, os lanches e maquiagens. A criança 

que hoje está na escola claramente se reconhece pelos produtos que possui e reconhece o 

outro pelo que ele apresenta no jogo simbólico da aprendizagem, e esta situação em muito 

altera o que é ser criança e aprender nos dias de hoje.  

Quando as professoras foram indagadas sobre o que é a infância nos dias de hoje, 

duas delas estabeleceram uma clara relação do ser criança com elementos próprios da 

simbologia do consumo, o Papai Noel, como podemos observar nas citações que seguem, que 

foram selecionadas conforme a relação entre o objeto e prática da pesquisa 

 

Bem... infância é brincar, acreditar no faz de conta, é ser criança, um adulto não vai 
destruir um sonho da criança, a criança acredita em Papai Noel. Porque eu vou 
chegar e vou falar que não existe Papai Noel? Deixa ela acreditar enquanto isso, até 
quando ela achar que existe,  porque isso é coisa que depois a gente cresce fala nossa 
quando eu era criança Papai Noel ia lá me trazia presente. Você cresce, e é gostoso 
fazer isso, lembrar da vinda do Papai Noel. [...]  Cátia em 13/03/2015. 

 
Ah hoje está muito descaracterizado o que é ser criança, porque as crianças de hoje 
em dia elas têm tudo, entre aspas, que o bem material pode comprar, mas a maioria 
não tem o necessário, o essencial, porque as crianças ela tem tablets, smartphones, 
mas elas não sabem o que é sentar no chão e brincar de bolinha de gude, não sabe o 
que é amarrar um cadarço, coisas que são úteis na vida delas, elas não sabem, mas se 
elas pegarem um celular de última geração elas sabem mexer, elas perderam esse 
gosto da infância, o brincar com outras crianças, a socialização. Elis em 13/03/2015. 

 

Diante destas falas obtidas ao longo das entrevistas observamos que a concepção 

de criança hoje, para alguns docentes, está plenamente atrelada a mercadoria, isto porque o 

comprar passou a ser naturalizado nesta estrutura societal, e diante disto, devemos pensar 

como isto atrapalha a aprendizagem da criança no período escolar, em especial quando o 

grupo de professores e de pais não se chocam e nem se espantam de fato com este 
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consumismo, como foi possível observar, resultando em uma educação escolar altamente 

mediada por produtos e trocas materiais. 

 Neste processo de educação mediada pela mercadoria, chegamos ao ponto de 

indagar às docentes se as práticas de consumo que são induzidas fora da escola atrapalham o 

desenvolvimento e a aprendizagem das crianças, recebemos as respostas que seguem 

 
 

Pode atrapalhar sim. Porque a criança hoje é assim, se ganhar um tablet ela quer 
trazer pra escola entendeu, independente se a escola permite ou não ele quer trazer 
na mochila e quando chegar aqui que a gente pede pra não trazer, que tem o dia de 
trazer, às vezes até que não pode aquele brinquedo né, eles não aceitam ou às vezes 
qualquer outra coisa assim que ele ganhou, que a mãe comprou, uma revista, um 
brinquedo diferente, eles querem trazer para escola, para mostrar em para os colegas, 
pra mostrar né. Beatriz em 21/01/2015 
 
Pode, pode atrapalhar, tem criança que é muito, assim, distraída, qualquer coisinha 
tira a atenção dele da aula ou do que ele está fazendo para poder brincar com aquele 
brinquedinho, é nessa que às vezes uma caneta tira a atenção dele né, tem aquelas 
que são centradas né, são mais maduras né, mas tem aqueles que esquecem da vida, 
brinca, às vezes a boneca,  quando as meninas trazem as vezes fora do dia, eu falo 
assim vamos colocar no cantinho da leitura,  ai eu falo deixa lá no cantinho né, é 
brinquedo, mas sempre acontece [...] Dalva 12/02/2015 

 
 Depende o caso, tem pais que falam assim olha se você passar de ano eu vou te dar 
uma bicicleta, criança tem que saber que ela tem que passar de ano independente de 
ter a bicicleta ou não, então tem casos assim, olha se você apresentar essa peça eu 
vou lá e te dou aquele brinquedo, aquele jogo que você queria. Enquanto que podia 
dar em outra ocasião, pra ele brincar agora,  os pais deviam esclarecer que ela tem 
que fazer as coisas na escola independente de alguma coisa que vão ganhar. Então 
eu acredito que atrapalha sim. Alice em 23/02/2015. 

 
 

As falas das professoras e outros apontamentos dos demais entrevistados nos 

direcionam a pensar que o consumismo é um desafio ao trabalho docente, sendo a escola uma 

extensão do mundo alienante da mercadoria. Outro aspecto a ser ressaltado é que a educação, 

o ensino e a aprendizagem acabam sendo colocadas por alguns pais como um meio para 

aquisição de novos objetos por parte da criança, e não como meio para a aquisição de 

humanidade e conhecimento, novamente perpetuando o ideário neoliberal de desvalorização 

do conhecimento.  

 E nesta valorização da mercadoria, em detrimento do conhecimento, chegamos a 

outra questão: como as crianças estabelecem suas relações, no interior da sala de aula, diante 

destes produtos que são trazidos para o contexto escolar, e neste direcionar tivemos algumas 

curiosas e instigantes falas, como as expostas a seguir 

 

 A relação entre as crianças é bastante influenciada pelas coisas que eles trazem pra 
sala, quando alguém traz alguma coisa que a sala inteira chama aquela atenção, aí 
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todo mundo fica ali em cima dele, que eles ainda não sabem assim falar, tem  
crianças que nem falam ainda, estão assim ele é auge, aí os outros ficam em cima 
dele porque quer pegar, é tipo assim ele fica o popular da sala. Rosely em 
06/03/2015. 

 

As vezes a relação entre eles fica meio ligada às coisas de cada um, às vezes quando 
um coleguinha traz um material bonito, um brinquedo diferente, outro aluno fica lá 
no cantinho chorando e fala ‘vou pedir pro papai comprar um igual’, fica lá 
emburrado e às vezes até isso influencia a questão de relacionar. Igual, tem sempre 
aquele que se destaca mais na sala e sempre é aquele aluno que tem o material mais 
bonito, os melhores brinquedos, ele influencia os outros, tipo é o líder e aí as 
crianças se envolvem mais com ele, essa questão também é mais forte quando eles 
possuem mais coisas e o olhar deles.  Monique em 10/03/2015. 

 

É muito influenciado, assim, às vezes, o coleguinha que tem o brinquedinho melhor, 
ele chama mais atenção, ele consegue até mais amigos, eu vejo isso e aquele que não 
tem, ele é deixado de lado, igual, às vezes você traz uma boneca, uma Barbie, a 
outra traz outra Barbie, ela não vai deixar a outra que não trouxe nada brincar com 
aquele brinquedo, então isso influencia demais aí as vezes, ai amanhã será outro 
colega trouxe o brinquedo diferente ele não vai querer brincar com aquele, já vai 
querer brincar com outro, então influencia demais, né, começa desde pequeno a 
querer já como se diz querer o do outro né, querer ficar perto do outro não pelo 
aquilo que ele é, mas por aquilo que ele tem. Dalva em 12/02/2015. 

 

Demais, demais, demais, porque as mochilas ou é Barbie, Ben Dez, são coisas assim 
que eles olham, eles querem, parece que assim a mídia faz uma diferença... até pra 
gente que é adulto, porque pra eu ser feliz preciso ter aquilo ali, aquele bem, aquele 
consumo. Ai eles põe na cabeça nossa eu preciso, acho que eles nem sabe o que é 
precisar, mas eles chegam assim falando ‘tia eu preciso de uma mochila porque todo 
mundo tem’, todo mundo pode ser dois coleguinhas da sala e eles também querem, 
justamente as meninas que tem essa competição, entre os meninos nem tanto, eles 
querem, mas não é aquela necessidade, as meninas não, ‘eu preciso tia daquela 
bolsa’, ‘tia aquela sandália da Barbie’, eles conhecem por nome as marcas tudo, só 
de olhar, a coleguinha tá com sandália da Barbie, da Monster High, tudo elas 
querem saber. Eles se ligam muito ao que os outros têm, ‘ah tia hoje eu trouxe 
porque aí o coleguinha vai brincar comigo’, ‘eu já quero isso porque o fulano gosta e 
já tem, então se eu trouxer ele vai gostar de ficar perto de mim’. Isso é sem dúvida 
assim, eles querem ter porque o outro coleguinha vai gostar mais dele porque eu 
tenho, eles têm essa noção, aí quando você vai tentar falar assim não, não é assim, 
todo mundo gosta de você independente do que você estiver usando, aí independente 
do que você tenta falar, explicar, na cabecinha deles só vão gostar se ele tiver usando 
isso, se tiver uma boneca, infelizmente tá assim. Walquiria em 13/03/2015. 

 

Crianças de tenra idade já definem suas relações a partir de produtos, passam a 

compreender que a vida nada mais é do que um grande mercado, o qual tudo pode ser 

comprado. “Também esse procedimento faz parte do processo ideológico de naturalização das 

relações capitalistas de produção” (DUARTE, 2011, p. 165). O capitalismo cria novas 

necessidades, adentra a esfera da educação a fim de manter-se e manter sua produção, e para 

tanto cria necessidades que afasta os indivíduos de si e da emancipação.  

Com esta influência do cinema, do desenho, da propaganda na vida infantil na 

escola e para fora dela, como fica o ensino, a aprendizagem em meio a aparelhos eletrônicos e 
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brinquedos atraentes? Ao serem inquiridas quanto à influência das mercadorias no ensino 

sistematizado, em um primeiro momento as professoras negam que atrapalham, mas afirmam 

que o lidar com esta situação é tranquila e sem conflito. Contudo, ao longo das entrevistas 

elas se contradizem ao relatarem situações como as que já vimos e como as que se seguem. 

As crianças levam para as salas de aula produtos que são atraentes, coloridos, 

divertidos e em especial que atraem a atenção delas e das outras crianças para elas, em uma 

sociedade que o espetáculo e o aparecer são priorizados, o levar um brinquedo é mais que 

uma ação simples, mas um atrair de olhares. E isto evidentemente atrapalha a atividade 

docente, pois tira o foco dos alunos dos conteúdos que deveriam ser ensinados e aprendidos. 

A função da EI é possibilitar que crianças aprendam os conteúdos produzidos pela 

humanidade, e infelizmente, se a intervenção docente estiver limitada pela perspectiva 

construtivista de pouca intervenção, vamos continuar a reproduzir uma estrutura social de 

desigualdade e alienação. Neste sentido, assegura Duarte (2011, p. 11-12) 

 

[...] contra uma educação centrada na cultura presente do cotidiano imediato dos 
alunos que se constitui, na maioria dos casos, em resultado da alienante cultura de 
massas, devemos lutar por uma educação que amplie os horizontes culturais desses 
alunos; contra uma educação voltada para a satisfação das necessidades imediatas e 
pragmáticas impostas pelo cotidiano alienado dos alunos, devemos lutar por uma 
educação que produza nesses alunos necessidades de nível superior, necessidades 
que apontem para um efetivo desenvolvimento da individualidade como um todo; 
contra uma educação apoiada em concepções de conhecimento humano no limite, 
negam a possibilidade de um conhecimento objetivo e eliminam de seu vocabulário 
a palavra verdade, devemos lutar por uma educação que transmita aqueles 
conhecimentos que, tendo sido produzidos por seres humanos concretos em 
momentos históricos específicos, alcançaram validade universal e, dessa forma, 
tornam-se mediadores indispensáveis na compreensão da realidade social e natural o 
mais objetivamente que for possível no estágio histórico no qual encontra-se 
atualmente o gênero humano.   

 

O processo de ensino que deve se efetivar nas instituições de EI, necessita pautar-

se no desenvolvimento pleno do humano, e para tanto, o docente deve se valer de artifícios 

lúdicos para atrair a atenção da criança, porém que por meio do lúdico a criança passe a 

dominar as construções históricas da humanidade, devendo ser utilizado diferentes recursos 

metodológicos, como a leitura, a música, gravuras, o filme, o desenho, a brincadeira, os jogos, 

dentre outros. No entanto, todos devem ter como pano de fundo o ensino, a fim de suscitar 

uma transformação da prática social. 

No processo de ensino orientado pela pedagogia histórico-crítica, não cabe ao 

docente infantilizar e limitar o educando, mas instigá-lo e apresentar elementos concretos que 

possam subsidiar o debate no interior da sala de aula; é fundamental que o docente mobilize 
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os interesses, curiosidades e reflexões das crianças; o professor necessita após a proposição e 

realização de uma atividade, na qual a criança pode se apropriar da história, da leitura, da 

oralidade, da matemática, da ciência, da arte, o docente necessita iniciar o momento da 

problematização da temática trabalhada com os alunos, com o intuito de que a criança 

compreenda as diferentes questões que o circundam, não seja um sujeito passivo como 

apresentado por Marsiglia (201174). 

É por meio das problematizações o docente pode iniciar com a criança a 

desconstrução da realidade alienante do consumismo. É fundamental que a criança abandone 

a percepção de que a escola é o momento da aparição e que apreenda que o momento de 

convivência escolar é um rico espaço de aprendizagem. Percebemos que esta interferência do 

consumo no cotidiano escolar, atrapalha a dinâmica da sala de aula e da aprendizagem pelas 

afirmações das docentes.  

 

Assim, fora do dia do brinquedo também trazem algum brinquedo, mas é escondido 
dos pais, aí quando a gente vê a gente guarda no armário e entregamos no final da 
aula. Os pais falam ‘nossa você trouxe?’ E quando nós guardamos elas acham ruim, 
mas aí a gente no momento conversa explica que não pode, logo eles entendem, mas 
no início eles ficam bem bravos... Cláudia em 11/03/2015. 

 

Fora do dia do brinquedo as crianças também trazem alguns brinquedinhos, traz 
escondido, isso acontece demais, quando eu vejo eles falam que vão deixar  
guardado na mochila pra brincar na hora do recreio. Mas no decorrer da aula quer 
pegar o brinquedo e quer brincar àquela hora, é por isso que a gente já deixou um 
dia pra trazer, aí pode trazer, chega no início da aula brinca com aquele brinquedo, 
guarda na mochila, quando for na hora do recreio pega novamente e brinca na hora 
do recreio com esse brinquedo, mas assim sempre tem um ou dois que traz 
escondido. Quando acontece deles trazerem,  falo que  hoje não é dia, não é a hora, 
vamos guardar, você pode até pegar ele na hora do recreio, brincar e devolver 
novamente, mas na mesinha, na hora da atividade  aí eu não aceito, me atrapalha. E 
pode atrapalhar no aprender, tem criança que é muito assim dispersa, qualquer 
coisinha tira a atenção dele da aula ou do que ele está fazendo para poder brincar 
com aquele brinquedinho, é nessa criança mais dispersa, que às vezes uma caneta 
tira a atenção, tem aquelas que são centradas né, são mais maduras né,  mas tem 
aqueles que esquecem da vida, brinca, às vezes com a boneca. Quando as meninas 
trazem fora do dia, eu falo assim vamos colocar no cantinho da leitura,  ai eu falo 
deixa lá no cantinho, é só brinquedo, mas sempre acontece. Assim eu acho que o 
brincar é muito importante, mas tem um momento, é claro, tem um momento da 
brincadeira né, então é igual muitos querem ficar a aula inteira brincando, eles 
pegam uns carrinhos daqueles que a mãe não vê, põe na mochila igual o Hot Weels 
que, aí pronto, aí o coleguinha do lado pega brinca, e começa ‘tia esse carrinho é 
meu’, ai você não sabe de quem é, começa o conflito, a gente não sabe de quem é de 
verdade. Começa o problema e os outros começam a prestar atenção, é isso que às 
vezes atrapalha atenção do que trouxe e dos coleguinhas. Dalva, em 12/03/2015. 

 

                                                
74 A autora em sua obra “A prática pedagógica histórico-crítica: na educação infantil e no ensino fundamental”, 
elaborou uma análise acerca da atuação docente orientada pela pedagogia histórico-crítica, nesta podemos 
compreender recursos metodológicos que embasam a ação pedagógica nesta corrente teórica. 
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Diante da estrutura ideológica à qual a sociedade contemporânea está submetida, a 

aprendizagem e a educação estão completamente comprometidas, sendo urgente pensar uma 

nova roupagem metodológica para a educação das crianças, a fim de romper com um ciclo 

degradante, de não aprendizagem real e mera reprodução das aprendizagens instigadas pela 

Indústria Cultural e Indústria do Consumo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nestas considerações seria pretensioso dar por concluído a análise das 

interferências do mundo midiático, da indústria cultural, do consumo de massa na vida 

cotidiana das crianças e suas interferências no espaço escolar. No entanto, é vago demais 

deixar em plena abertura. Seguramente considerações referentes às vivências são 

fundamentais, mas não com o objetivo de constituir uma verdade absoluta e uma análise 

estática da realidade, a própria estrutura promotora do consumo e do capital constantemente 

se renovam.  

O consumo certamente adentrou o cotidiano escolar, tendo crianças e infâncias 

permeadas por ele, sejam elas advindas das classes hegemônicas, com suas posses de fato, ou 

as oriundas das classes subalternas, com seus desejos não realizáveis ou com a posse de 

objetos mais simples e mais baratos.  

A discussão que aqui estabelecemos, não pretende encerrar o debate acerca do 

consumo infantil, sua degradação para o humano e as problemáticas deste no interior da 

escola, mas pretende instigar que o debate não se encerre e possa perspectivar uma nova 

concepção de educação, homem e sujeito, em que seja possível um educar para além do 

capital, em que a escola, efetivamente, seja um real espaço de humanização, no qual os 

sujeitos sejam ensinados intelectualmente, evidentemente que dentro de suas limitações 

etárias, e que consigam aprender e apreender que uma vida de exploração e subordinação do 

homem ao mercado, deve ser por essência negada, e esta atitude perpassa por completo o 

trabalho docente. 

Seja como for, as crianças deste século acabam por efetivar a estrutura de 

consumo iniciada no período pós-revolução industrial. Paulatinamente configurou-se uma 

dinâmica de inserção da criança no universo do consumo desde o século XIX, e esta se 

consolida e se estrutura em nossos dias, com a mais intensa plenitude, os fatos que levam a 

essa inserção e incorporação da criança, sendo algo mais amplo e complexo, inseriu os pais 

em um mercado de trabalho, introduziu a criança na escola. Devido à ausência dos pais, estas 

crianças passam cada vez mais tempo em contato com a televisão, a mídia e jogos eletrônicos, 

e os momentos que não estão sendo educados por mídia direcionadora ao consumo, estão na 

escola, local que repercute as influências midiáticas, tornando a vida da criança um grande 

ciclo do e para o consumismo.  

O hábito do consumo, em especial nesta pesquisa, o consumo infantil, tornou-se 

naturalizado, banalizado e comum ao cotidiano das crianças. Fato que configura uma das mais 
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degradantes violências, pois introduz e condiciona desde muito cedo o viver à mercadoria, à 

posse e, consequentemente, como observado, o afastamento de famílias, humanidade e 

realização por meio do trabalho.  

Ao presenciarmos um consumo como o atual, direcionado às crianças e para as 

crianças, percebemos que trabalhadores, pais de crianças-alvo, submetem-se a vidas 

precarizadas para suprir uma necessidade tão irreal quanto à própria vida habitada pela ilusão 

do consumo e do fetiche da mercadoria. Mencionamos ilusão e não real, não no sentido de 

romantizar as vivências de consumo, é de nosso conhecimento as perversidades deste sistema, 

mas apontamos esta vivência como ilusória, pois ela retira dos sujeitos a possibilidade de 

tomada de consciência, aliena, ilude e mistifica o que é simples, o que é essencial, o consumir 

para suprir as necessidades humanas, comer, habitar, as roupas, o lazer entre outros. Evidente 

que o problema não é o ato de consumir, mas como se consome nesta sociedade do capital, 

em que o sujeito, o humano, é secundarizado. 

E neste secundarizar do humano, propiciado pela mercadoria, observamos a 

presença das mercadorias de consumo no interior da sala de aula, sendo esta mediadora das 

relações e interações entre os alunos. Em diversos depoimentos, ouvimos das professoras que 

atualmente as crianças estão vinculando suas amizades e interações conforme os objetos que 

possuem e que almejam, sendo os desprovidos dos objetos mais populares e fruto dos 

fenômenos midiáticos e cinematográficos, isolados e descartados em meio à coletividade. E 

como observamos mediante nossos estudos e contatos com os docentes atuantes na EI, esta 

introdução do consumismo e das mercadorias no interior das salas de aula, é problemático e 

desafiador, pois quando ocorre, divide a atenção das crianças, impede a apreensão da fala do 

professor por parte do aluno e enfim, a mercadoria trazida e naturalizada para a sala de aula, 

muitas vezes, até na condição de material escolar, fragmenta olhares, atenções e 

aprendizagens.  

Ao longo dessas páginas, transitamos por caminhos históricos, pela condição 

humana, pela condição de educação no país, pelo trabalho, pela infância e pelo consumismo. 

Estes temas, aparentemente tão díspares, se complementam, quando se pretende e objetiva 

analisar a educação em tempos contemporâneos. A escola com a qual nos deparamos lida com 

uma infinidade de temas, de problemas e de desafios, e lamentavelmente, esta mesma escola 

não está de fato preparada para enfrentar estas problemáticas. A escola é composta por 

sujeitos que estão submetidos a uma intensa alienação, muitas vezes os sujeitos, em especial 

os docentes, detectam os problemas vividos em sua realidade, mas não conseguem 

perspectivar saídas para eles. Em diversos momentos, nos encontramos com falas, posturas e 
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atitudes naturalizadoras do consumismo e da estrutura social e econômica vigente. Podemos 

afirmar que na sociedade capitalista contemporânea encontramos uma naturalização do 

regime político-econômico neoliberal, bem como de suas contradições e desigualdades. As 

pessoas estão tão imersas neste sistema, que em grande parte, não conseguem reconhecer a 

alienação e degradação promovida e produzida por esta lógica que adentra a vida social. 

Analisando a estrutura capitalista e seu caráter adaptativo, nos valemos das 

contribuições de Marx (2011) em que expõe a tendência do Estado de naturalizar a condição 

do Capital, com vistas a perpetuar as estruturas do capital. A estrutura é apresentada como se 

o capitalismo fizesse parte da natureza do ser humano, sendo inato, e não este sistema como 

produtor de um tipo de homem e de relações sociais. O grande problema da naturalização do 

capitalismo e do consumo é que acaba por impedir, ou melhor dizendo, por dificultar a 

ruptura com esta estrutura, pois a naturalização nos cega e nos aliena ainda mais.  

Nesta perspectiva as interações humanas aproximam-se da ideia de trocas, como 

exposto por Duarte (2011), pautada pelo viés utilitarista do mercado da produção. Esta 

analogia das relações humanas enquanto trocas, adentra a esfera educacional, novamente 

aproximando a escola à lógica da indústria, acelerada, produtivista e alienada. Neste percurso, 

retomamos a ideia do “aprender a aprender”, presente no imaginário das escolas analisadas, 

este sendo mais um caminho de incorporação do capital, naturalização e perpetuação do 

mesmo. 

O lema tão falado e debatido nos documentos oficiais e nas escolas em geral, nada 

mais é do que uma continuidade do processo de enraizamento da ideologia capitalista, 

neoliberal, precocemente transfere para o indivíduo os princípios básicos deste sistema, de 

competitividade, de meritocracia e de disputa pelo “lugar ao sol”, sendo o aluno colocado 

como o responsável a viver neste mundo dos “iguais”. No entanto vale salientar, que no 

interior da estrutura capitalista, as relações são essencialmente desiguais, tendo em vista que 

esta é a base deste sistema. 

Compreendendo a falácia existente na lógica do capital, Marx (2009) apresenta a 

naturalização das relações estranhadas e alienadas promovidas pela sociedade, destacando a 

falácia, existente neste modelo de produção, o qual aponta para o fato de que a produção é 

meramente organizada para satisfazer e suprir as necessidades humanas, sendo esta, uma 

evidente ação de convencer os trabalhadores de que é apenas o consumo que gera a produção 

e não vice-versa, o autor salienta também, que no interior da dinâmica da produção capitalista, 

os limites entre a moral e a economia política são tênue e confuso, tendo em vista que para a 

economia, o objetivo é o lucro, independente das consequências, cabendo aos homens 
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delimitar os limites de sua individualização e também de suas ações dentro do mercado, no 

que concerne a moral. Fato este que novamente aloca os indivíduos a um estado de 

degradação e de isolamento, afastando-os de um processo de socialização real, que 

desenvolva as potencialidades humanas e paralelamente se efetiva para além das mediações 

do mercado. Nesta lógica a moral humana se esvazia, o humano é constantemente 

subordinado ao mercado e ao capital. E conforme observamos, este esvaziamento de 

humanidade, tenta ser promovido pelo mercado desde os primeiros momentos da vida da 

criança, alongando-se para sua vida adulta.  

O modelo e a estrutura capitalista, ou se preferirmos, do capital, não é natural, 

mas sim uma construção histórica e ideológica, que se perpetua e se reproduz, apoiando-se no 

que há de mais visceral nos indivíduos, seu trabalho, suas relações e sua existência. Duarte 

(2011) apresenta estudos de que no capitalismo vivemos a “guerra de todos contra todos”. 

Princípio este abordado por Hobbes (1974) em o Leviatã, ao escrever sobre a não existência 

de contrato social, ao falar do Estado de Natureza, no qual o homem é livre e sem a 

intervenção das regras presentes na sociedade civil. Esta analogia entre o capitalismo e o 

estado de natureza hobbesiano, certamente nos leva a conclusão de que o capitalismo como se 

apresenta na atualidade, em seu ápice, retorna o homem ao estado de natureza, plenamente 

egoísta e individualizado. O que no mínimo é deplorável, para a questão da socialização. Não 

que façamos uma defesa da sociedade burguesa, pelo contrário, mas que da forma como 

somos inseridos no capitalismo, acabamos por resgatar a individualização e isolamento dos 

homens. 

A sociedade se organiza para os interesses da acumulação de capital, e não para a 

satisfação das necessidades humanas. Duarte (2011, p. 173) assegura que “[...] as 

necessidades e as preferências do consumidor vão sendo historicamente determinadas pela 

produção”. Sejam elas materiais, culturais e ideológicas. Em meio a esta determinação das 

necessidades pelo mercado, temos uma escola que atualmente se submete à produção de 

mercadoria, de documentos, de teorias prontas e de pouca consciência. No entanto, esta 

condição atual da escola e dos sujeitos – professores, alunos, pais e diretores – é o que deve 

nos mover, para então pensarmos uma vida infantil permeada pelo que é humano e não 

submersa pelo consumo. 

A mudança necessária para que ocorra uma ruptura com a estrutura alienante e 

desumanizadora de consumo, deve ser feita desde a formação docente, para que então 

professores de fato consigam promover uma formação onilateral do sujeito. A prática 

pedagógica, desde a EI e em especial nela, deve estar alicerçada em teorias críticas e 



166 

 

históricas, para que então seja viável vislumbrar novas perspectivas educacionais que 

transcendam o senso comum e adentrem o conhecimento e essencialidade necessária para o 

pleno desenvolvimento humano. 

Este trabalho não vislumbrou uma proposição de saída para as classes 

hegemônicas, mas sim reconhecer a significação que estas classes possuem para as classes 

subalternas, como estas influenciam e empregam um modo de vida para o restante da 

sociedade. Sendo assim, a saída de ruptura com o consumo se faz para além das classes, enfim 

se faz para o gênero humano. Pois como vimos, cada classe, a seu modo, está violentada pela 

estrutura do capital. Como afirma Marx (1996) a libertação e a revolução operária, não 

libertam apenas os trabalhadores, mas toda a humanidade. E a totalidade social precisa 

superar a condição de alienação imposta pelo capital, e para tanto precisa enxergá-la.  

A partir da análise dos padrões de consumo das crianças oriundas das classes 

dominantes, que claramente é o grupo mais privilegiado economicamente e com maior acesso 

ao capital material e cultural, percebemos a intensidade da violência promovida pela indústria 

do consumo infantil, em especial com as advindas das classes subalternas. Estas crianças 

percebem o consumo, entram em contato com as induções midiáticas ao consumo, porém não 

possuem a real condição de adentrar esta esfera e adquirir tais produtos, com a mesma 

facilidade que a criança da classe hegemônica o faz. Para que tenham acesso, ainda que 

parcialmente a este mundo das ilusões, são privadas de um maior convívio com seus pais.  

E o resultado que se tem, diante do quadro, é uma exclusão que se inicia pelo 

mercado e se torna social. Havendo um claro processo de alienação da criança nas diferentes 

classes, a criança se aliena de si, do mundo, do conhecimento socialmente produzido e enfim 

do processo de humanização e de humanidade (MARX, 2009). 

Pensamos o papel do trabalho docente no processo de ruptura da alienação, bem 

como da escola, do ensino e da educação, mas não o fazemos no sentido de acreditar e 

depositar na escola um olhar salvacionista e redentora, como exposto e criticado por Saviani 

(2012), mas sim de compreender e resgatar a importância que a escola e que o professor 

possuem em um processo de ruptura das estruturas sociais alienadas. Não se trata de crer que 

a escola pode solucionar todos os problemas sociais, entretanto, que ela possa ser lócus de 

esclarecimento e de aquisição de conhecimentos, e por meio destes podemos iniciar a ruptura 

com a alienação humana. 

O que demanda um processo de formação intelectual destes profissionais pleno, 

para além do aligeiramento e da alienação, para que então se efetive constituição de 

consciência de classe e possibilidade de ruptura. O processo de formação docente pleno se 
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efetiva e poderá se efetivar no interior de instituições públicas e de qualidade, para além das 

interferências da privatização do ensino. A educação não pode continuar a ser vista como 

mais um produto a ser consumido como mercadoria. 

Apesar de a pesquisa partir da análise das instituições privadas, a defesa que se faz 

aqui é a da escola pública, seja ela no âmbito da educação básica ou universitária, pois como 

expõe Gramsci (1979), a formação onilateral deve ser realizada no interior da escola pública. 

A formação do sujeito em sua totalidade deve ser, por princípio, objetivado no interior da 

escola. 

O problema da educação brasileira hoje, a partir do que pesquisamos teórica e 

empiricamente, é a pouca base teórica para embasar a prática, e não estamos aqui realizando 

uma culpabilização dos docentes, mas sim das estruturas da sociedade do capital, que tornam 

o processo formativo acelerado, produtivista, de baixa qualidade, voltado a um fim, vinculado 

ao mercado e apartada de qualidade e pesquisa. Havendo então toda uma estrutura que esvazia 

de sentido o processo formativo, temos a efetivação de um trabalho docente que se afasta das 

características do trabalho marxiano, que transforma a realidade e a natureza, para a 

efetivação de uma atividade próxima a perspectiva de emprego, que meramente se vincula a 

um ganho salarial e que reproduz as estruturas de capital já consolidadas. 

 Defendemos a urgência de uma educação efetivamente humana e humanizadora, 

que transcenda as barreiras do capital, transvestida, de democracia-liberal. Devemos ter 

esclarecido que a educação deve ir “para além do capital”, como exposto por Meszáros. E isso 

carece de formação de qualidade e consequentemente, consciência de classe.  

A escola brasileira vive a lógica da racionalização da produção, iniciada no século 

XX, em pleno século XXI, transpondo para o seu interior um modelo de produção industrial. 

A escola, tal qual a indústria, estabelece metas, prêmios, cronômetros e competição, todos 

estes de forma bastante velada, porém não inexistente. Fatos, que acabam por transformar ou 

aproximar, como queira, o aluno no “Gorila Adestrado” apontado por Ford no momento de 

criação do modelo de produção fordista.  

A escola neste momento em que vivemos acaba por ser o lócus de não formação e 

transformação humana, mas lócus de reprodução de uma estrutura social liberal-burguesa. Em 

que há uma tendência de manutenção da hegemonia das classes dominantes e para tanto atua 

na linguagem, na escrita, nos gostos e na cultura. É notório que para a manutenção da 

estrutura social que temos hoje, as diferentes classes acabam sendo afetadas e alienadas pelo 

capital, hora as classes subalternas sendo submetidas a um modelo de vida que escape sua 

realidade, os violentando diariamente, pela impossibilidade da compra ou por um trabalho 
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degradante para a efetivação da mesma compra, alienando as classes dominantes para uma 

compra irrefletida, uma espetacularização da vida, o trabalho em exaustão, uma padronização 

dos hábitos e um não olhar para as desigualdades. 

A racionalidade tão defendida e quista no início do período moderno se perde, se 

esvai na atual estrutura educacional. A ideia de thauma (espanto) oriunda do período clássico 

com o advento da filosofia se deteriora em meio a documentos oficiais, que valorizam a 

prática, em detrimento do pensamento, da dúvida, da formação teórica e que valorizam um 

aprender a aprender. Retirar o pensar de dentro da escola, tendência clara dos documentos 

oficiais, é fundamental para a manutenção deplorável da condição da educação brasileira, 

sendo mais fácil controlar sujeitos apartados do conhecimento, vinculados as “maravilhas e 

belezas do mundo do consumo” e da prática pela prática. 

O ser humano por ser consciente realiza trabalho, e esta ação é o que leva o 

homem a ter a capacidade de não aceitar e se adaptar as condições postas pelo local, 

ambiente, sociedade e realidade em que vive. Nós temos a capacidade de transformar a 

realidade por meio do trabalho, sendo este o um caminho possível para a construção de uma 

sociedade que nos atenda, enquanto humanos. 

Privar as crianças do acesso ao conhecimento é privá-las de vivenciarem a 

plenitude de sua humanidade, é o que se observa em nossos dias, dentro e fora das escolas, 

mas é imediata e urgente a ruptura com as limitações de uma educação pautada no 

construtivismo mal resolvido e alicerçada no lema “aprender a aprender”. A educação em sua 

totalidade demanda de um “para além” do aprender a aprender. Devemos lutar, enquanto 

docentes e pesquisadores, pelo aprender do conhecimento, para que então seja possível uma 

educação pautada nos princípios mais belos da teoria gramsciana e histórico-crítica, 

vislumbrando a educação do homem em sua totalidade. 

Neste sentido de reconhecimento das contradições que a escola se depara, as 

pedagogias ativas ou pedagogia do capital, deve ser compreendida por nós, como 

inviabilizadora da formação humana. As pedagogias burguesas que foram sendo estruturadas 

ao longo da história da educação, possuem uma tendência de imobilizar os sujeitos. 

As pedagogias do capital, insistem em propagar a ideia de liberdade como  base 

da formação, no entanto a liberdade só existe quando há a possibilidade de escolha e esta não 

existe no capitalismo. No que tange o consumo, somos impedidos de ser livres, tendo em vista 

que não há a possibilidade do não consumo, já que vivemos a sociedade das aparências e das 

mercadorias. 
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A qualidade do ensino é desconstruída na sociedade contemporânea, entretanto a 

pedagogia histórico-crítica é uma alternativa as problemáticas do capital. Esta corrente teórica 

desde seu surgimento na década de 1980, com Saviani, veio progressivamente sendo 

introduzida no universo acadêmico, no entanto, apesar desta ampliação do debate educacional 

pelo viés histórico-crítica, o mesmo enfoque não se efetiva nos documentos oficiais, as 

políticas públicas direcionadas à EI, se apropriam erroneamente desta teoria e a 

descaracteriza, como foi possível perceber ao longo desta pesquisa. 

A pedagogia histórico-crítica necessita chegar aos professores das redes de ensino 

básico, para que seja possível perspectivar uma nova concepção e ação educativa, vinculada a 

uma educação humanizadora, no entanto, isto não se efetiva, pois não é do interesse dos 

governos e das políticas públicas suscitar uma educação para a transformação, mas propiciar 

uma educação para a adaptação e reprodução do capital. 

Almejar uma sociedade mais igualitária, no que concerne ao acesso aos produtos 

da humanidade e ao capital cultural, pode se efetivar pela implantação da pedagogia histórico-

crítica, no entanto, é crucial que professores tenham uma instrução de qualidade e 

esclarecedora na formação inicial, e que esta não se perca em meio a prática de trabalho. O 

professor necessita elevar o saber cultural humano de seus alunos, esta condição é central para 

entender a formação humana pela onilateralidade. Os conhecimentos socialmente produzidos 

são cruciais, para tanto devemos nos apropriar das conquistas históricas da humanidade. 

Mais do que uma concepção de educação a pedagogia histórico-crítica é uma luta 

e compromisso ideológico, pois se posiciona diante das contradições do capital e objetiva a 

mudança. Carecemos dos conhecimentos artísticos, científicos e filosóficos para a formação 

plena dos sujeitos, estes ampliam a visão de mundo dos sujeitos e possibilitam a compreensão 

da realidade. Entender o mundo no qual se está inserido é condição primeira para a 

transformação dele. 

A proposta que defendemos com a pedagogia histórico-crítica, deve retirar a 

prática docente do jogo de improviso e experimentação, ela deve ser consciente e direcionada, 

a fim de permitir que o aluno se liberte. Segundo Saviani (2012) o sujeito para ser livre, 

necessita se apropriar da história e dos conhecimentos que estão a sua volta. 

A criança carece de receber conhecimentos, podendo ser ensinado a ela, política, 

economia, desenvolvimento urbano, desigualdade social, necessidades, consumo, religião, 

conflitos, questões de gênero, entre outros e ao ensiná-la certamente há uma significativa 

demonstração de respeito para com ela. 
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O não ensino, o caráter não escolar e a não transmissão de conhecimentos 

difundida pelos documentos oficias, não é uma forma de respeitar o momento e a 

individualidade da criança, como é dito, mas é uma forma de aliená-la e individualizá-la do 

mundo. 

A seleção dos conteúdos a serem ensinados na escola, deve estar vinculada à 

transformação social e do próprio homem, logo deve partir de uma concepção de vida baseada 

no materialismo histórico dialético, compreendendo a realidade, a materialidade e a história 

dos sujeitos. A educação deve suscitar nos homens, por meio dos conteúdos, o 

desenvolvimento do gênero humano e para tanto é preciso promover, intencionalmente, 

humanidade no indivíduo. A luta de classes, enquanto movimento de transformação da 

realidade, deve estar vinculada aos ensinamentos desenvolvidos na escola. Devemos salientar 

que a renovação e reorganização da educação direcionada para crianças, não pode se realizar 

pela perspectiva do individualismo e ações isoladas, mas pela concepção de coletividade. 

Segundo Duarte (2011) as contribuições filosóficas devem estar presentes nos 

currículos, a fim de possibilitar a compreensão da realidade, as contribuições artísticas, 

científicas e filosóficas são ferramentas de enfrentar o irracionalismo pós-moderno que limita 

a transformação do mundo. 

A educação deve contribuir para o desenvolvimento de uma consciência humana 

que transcenda a alienação burguesa. O desenvolvimento da consciência do sujeito, somente 

se efetiva, pela aquisição dos conteúdos, devendo então a escola e o docente, atuarem com a 

intencionalidade de máximo desenvolvimento do sujeito. No que concerne à transmissão de 

conhecimento Marsiglia e Martins (2014) asseguram que é fundamental articular forma, 

conteúdo e destinatário. No caso da EI o docente deve possibilitar que a transmissão dos 

conteúdos históricos sejam apreendidos pela criança, devendo então respeitar e instigar o 

desenvolvimento da mesma, é válido destacar, que o destinatário da EI é um ser em 

desenvolvimento e que deve ser desenvolvido. O professor deve ter pleno domínio dos 

conteúdos a serem transmitidos, devendo ser bem formado para promover boa formação de 

seus alunos. 

É preciso formar novos homens para uma nova sociedade, conforme exposto por 

Saviani (1996) é preciso superar o capitalismo ou chegaremos a destruição e a barbárie, pois a 

sociedade do capital destrói os homens e a natureza a longo prazo, não sendo possível a 

manter os padrões de vida e de consumo instituídos pela burguesia e esta nova formação 

humana pode vir a se efetivar no interior das escolas, pelas mãos e a atuação dos professores.   
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A docência precisa ser um ato político, tendo o professor que se posicionar de 

forma contrária as pedagogias e aos desígnios do capital. No momento em que as classes 

hegemônicas disseminam as concepções educacionais do capital e de consumo, insere nas 

classes subalternas a ideia de que o capitalismo é natural, logo, a ideia de que este sistema de 

vida e produção não necessita ser superado. Ao inserir e naturalizar o consumo no interior da 

vida escolar retira-se a possibilidade de aquisição dos saberes socialmente produzidos. 

Está claro que pensar uma pedagogia contra-hegemônica não é uma tarefa fácil, 

tendo em vista que em tempos de exacerbação e plenitude das forças produtivas do capital, a 

educação foi transformada em um negócio, deveras lucrativo. No entanto, apesar de todos os 

ataques realizados pela iniciativa privada com o intuito de transformar a educação em 

mercadoria, devemos resgatar a ideia de que o ensino é um serviço que deve ser ofertado pelo 

Estado, sendo necessário instigar nos homens um anseio por educação pública e de qualidade. 

Possibilitar uma educação pública de qualidade e que desenvolva plenamente o 

gênero humano pode vir a ocorrer se existir um projeto educativo, houver foco e atenção aos 

conteúdos, possuir um plano de ensino que compreenda e abarque o desenvolvimento humano 

e por fim possua valorização docente. 

Diante do que foi analisado, podemos afirmar que educação, em sentido amplo, 

corresponde a um processo vital do humano, tendo em vista que é por meio dela que o ser 

humano se constitui e ocorre a apropriação da cultura. A escola tal qual se constituiu ao longo 

da consolidação do sistema do capital, limita a superação da alienação e da desumanização, e 

que promove uma reprodução sócio-metabólica75 do capital. A superação da alienação pela 

educação é possível, para tanto é preciso romper com a lógica do capital e caminhar para 

outra perspectiva e modelo de sociedade em que prevaleça uma educação socialista, e tal ação 

só se torna possível ao passo que a historicidade é evidenciada e se conhece os caminhos 

tortuosos da lógica vigente. 

O processo de superação do capital precisa ser conjuntamente pensando e vivido 

pela escola, educação – em sentido amplo – e família, o que torna possível um debate e 

reflexões concisas das problemáticas sociais. A educação, no interior da sociedade do capital, 

não pode ser compreendida como única e exclusiva solução de todos os problemas, no 

entanto, esta pode ser colocada como um caminho à medida que o trabalho docente toma 

                                                
75 Termo exposto e encontrado ao longo dos textos de Mészáros. Para este estudioso do sistema do capital, um 
sistema metabólico, é o complexo caracterizado pela divisão hierárquica do trabalho, que subordina suas funções 
vitais ao capital, entretanto, não é consequência de nenhuma determinação ontológica inalterável do capital, 
porém, resultado de um processo historicamente constituído. É um elemento que contribui significativamente 
para perpetuação do sistema do capital. 
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consciência de si e de seu papel no que concerne o processo de formação e constituição do 

sujeito. O professor, efetivamente consciente, inicia o processo de construção de uma nova 

realidade social, ao longo de sua atividade de trabalho com os alunos que estão se 

desenvolvendo e se construindo socialmente, o qual se inicia no cotidiano escolar, mas que 

vai para além das paredes da escola, o que resulta em uma superação da alienação do grupo e 

um desvencilhar das amarras do capital. Ao promover a transformação da educação, em 

especial da EI, por meio da relação entre professores e alunos, necessariamente esta resultará 

em uma transformação de toda a estrutura social, a vida humana, em suas múltiplas relações, 

trata-se de uma relação dialética. A educação como prática social deve promover a superação 

total do capital 

A educação deve ser pensada pelos princípios onilaterais, na perspectiva da 

onilateralidade, não pode ser acrítica, passiva e aceitar a instauração e reprodução das mazelas 

do capital. Romper com a alienação do educando e do educador não é tarefa fácil, haja vista 

que o capital apresenta caminhos bastante ilusórios e enganosos, semelhantes aos caminhos 

percorridos por “Alice no país das maravilhas”, porém ainda que mais confortável a alienação 

e o universo das aparências, devem ser negados pelo docente, enquanto classe76. Para então 

perceber e lutar contra a essência que os permeiam, possibilitando então a libertação de todas 

as classes envolvidas no processo de construção social.   

É preciso ir contra a alienação e esta é uma luta constante, pois a alienação se 

renova, assim como o próprio capital reaparece com novas roupagens.  Assim, pode-se pensar 

em um encaminhamento, que não se trata aqui de pensar exclusivamente uma mudança 

educacional, mas perspectivar, com as crianças que compõem o universo escolar, mudanças 

objetivas em todas as formas de vida. Como Marx afirma tudo que é sólido merece perecer, 

inclusive as estruturas degradantes de um capital fortemente consolidado e interiorizado nas 

mentes e corações, sendo a educação e o trabalho, ambos conscientes, capazes de promover 

uma nova estrutura social. Em nossa perspectiva, a educação, e o trabalho docente devem ser 

mais do que atividades, devem ter compromisso político e humano, só assim, poderemos 

pensar infâncias que rompam com o capital. É fundante constituir junto às crianças outra ideia 

                                                
76 Marx ao longo de sua obra demonstra a necessidade de uma revolução, sendo que esta deve ter como classe 
dirigente a classe trabalhadora, tendo em vista que esta é parcela da sociedade mais explorada pelo sistema do 
capital. Para que a “Revolução” ocorra da forma como Marx pensa que será necessário que os trabalhadores 
adquiram a consciência de classe e se unam. Os professores, devem se reconhecer como classe trabalhadora, para 
então iniciar um processo, juntamente com seus alunos, de construção de novos anseios por uma sociedade mais 
justa e igualitária, sem que o capital se sobreponha ao humano.  
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de subjetividade, na qual rompa com o individualismo e utilitarismo próprios da sociedade 

burguesa e de consumo e adentre os princípios e pressupostos de coletividade. 
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Você está sendo convidado (a) a participar, como voluntário, de uma pesquisa. Após 
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Projeto: “INFÂNCIAS PERMEADAS PELO CONSUMISMO E OS DESAFIOS AO 

PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM”  

Pesquisadora responsável: Aline C. F. Braga do Carmo aline_sociologa@hotmail.com 

Telefone para contato: (64) 8133-5048 e 9239-8120 (Para ligações à cobrar 9090 8133-5048 

ou 9090 9239-8120) 

 

Descrição: 

O presente trabalho tem como expectativas, trazer a luz da educação, sobre o consumismo 

infantil e sua interferência no espaço escolar, pensando seus caminhos e descaminhos até 

definitivamente adentrar e transformar a dinâmica da vida infantil, por meio dos seus 

atraentes e convincentes recursos como a propaganda. Na sociedade, onde a criança se vê 

totalmente interligada ao consumir como mediação pelos diferentes recursos midiáticos, 

sendo estas ações, formas de substituir as relações afetivas e possíveis carências humanas, se 

tornou muito evidente o consumir pelas mãos de uma criança, sendo que lamentavelmente, tal 

ação, acabou se tornando comum e consequentemente o não consumir o não comprar e não 

poder passou a ser o incomum, fato este que se desmembra em uma gama de preconceitos dos 

que podem comprar, dos que possuem com os que estão impossibilitados de concretizar tais 

ações. O consumismo, ocasionado pelo mercado, acaba por transformar as infâncias das 

crianças, estas crescem sem exercitar efetivamente suas sociabilidades, melhor dizendo, 

apenas a fazem por meio do consumo. A centralidade da infância atualmente está em torno da 

TV, propagandas, jogos eletrônicos e visitas a paraísos artificiais, o lazer e uma parcela do 

aprender se restringem ao comprar. Esta geração cada vez mais se afasta da vida real, para 

viver em um mundo artificial apresentado pelas propagandas, pelos objetos e pelo marketing 

infantil. Objetiva-se investigar a relação entre a educação e o consumo das crianças 

pertencentes as classes hegemônicas77 da cidade de Rio Verde - GO, no interior da sociedade 

do Capital. Pensando a escola como um dos espaços mais acessíveis e frequentados pelos 

agentes infantis do consumo, sendo neste o local de maior efetivação do aparecer para o outro, 

logo este é o ambiente e o momento de tornar público o consumo privado, pois não basta o 

comprar, o foco é mostrar, o que acaba por se tornar um desafio ao trabalho docente dos 

professores da Educação Infantil.  

                                                
77

 Quando falamos em classes hegemônicas, temos como objetivo analisar o comportamento das crianças que 

pertencem a grupos econômicos mais favorecidos da cidade. 
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Os procedimento metodológicos serão os seguintes.1) Trabalho bibliográfico das 

proposições teóricas que fundamentam as categorias consumo, infância, criança e trabalho, a 

fim de analisar as inúmeras problemáticas que circundam o sistema do Capital; 2) Utilizará 

também de análise documental, fundamentada em diferentes autores: Fazenda (1989), 

Frigotto (1989), Marx (1978; 1988; 2010), Mézáros (2008), Santos Filho e Gamboa (2001); 3) 

Proposição de questionários fechado aos trabalhadores da Educação Infantil, das escolas 

privadas selecionadas, a fim de compreender como se efetuou ou se efetiva o processo de 

formação intelectual destes profissionais; 4) Aplicação de questionários abertos com os 

trabalhadores da EI, a fim de compreender como estes relacionam suas práticas de formação 

com os desafios, que as práticas de consumo que adentraram as paredes das escolas e como 

tais praticas infantis podem vir a se apresentar como um desafio ao processo de ensino e 

aprendizagem; 5) Paralelamente serão realizadas entrevistas semi-estruturadas com os 

trabalhadores da Educação Infantil e observação, em meio a prática cotidiana escolar, que 

auxiliarão na construção e fundamentação da dissertação.  

Esta pesquisa torna-se essencial para compreendermos como se configura a educação e 

o ensino em meio as inúmeras problemáticas que o consumismo infantil exacerbado apresenta 

para a sociedade contemporânea. 

 Sua colaboração é importante e contribuirá muito para o desenvolvimento do estudo. 

O material coletado será destinado à análise e o acesso aos dados é restrito à pesquisadora 

responsável, que garante a proteção dos mesmos, atenuando assim eventuais riscos de sua 

participação nessa pesquisa. Por meio deste Termo lhe são garantidos os seguintes direitos: 

(1) retirar o consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. (2) 

solicitar a qualquer tempo maiores esclarecimentos sobre a pesquisa. (3) o sigilo absoluto de 

quaisquer informações que levem a identificação pessoal. (4) recusar-se a qualquer momento 

em responder às perguntas que ocasionem constrangimentos de alguma natureza.  

 

Mestranda Aline C. F. Braga do Carmo 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Eu,____________________________________________________________,  

RG:_________________________, CPF:______________________________,  

abaixo assinado, concordo em participar, como sujeito, da Pesquisa “INFÂNCIAS 

PERMEADAS PELO CONSUMISMO E OS DESAFIOS AO PROCESSO DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM”. Fui devidamente informado (a) e esclarecido(a) pela pesquisadora 

responsável Mestranda Aline C. F. Braga do Carmo sobre a pesquisa, os procedimentos nela 

envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação.  

Foi-me garantido: (1) que posso retirar o consentimento a qualquer momento, sem que 

isto cause qualquer penalidade. (2) solicitar a qualquer tempo maiores esclarecimentos sobre a 

pesquisa. (3) o sigilo absoluto de quaisquer informações que levem a identificação pessoal. 

(4) recusar a qualquer momento em responder às perguntas que ocasionem constrangimentos 

de alguma natureza.  

 

Rio Verde,_____ de ______________de 2014.  

Nome:_________________________________________________________  

Assinatura:_____________________________________________________  

 

 

 

_________________________________________  

                                                                     Aline C. F. Braga do Carmo  

(Pesquisadora responsável pelo projeto) 
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APÊNDICE 3: QUESTIONÁRIO FECHADO – PERFIL DOS PROFISSIONAIS DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

Pesquisa: “INFÂNCIAS PERMEADAS PELO CONSUMISMO E OS DESAFIOS AO 

PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM”  

 

QUESTIONÁRIO FECHADO - PERFIL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 

1) Local e Data: Rio Verde ________, de _______________________ de 2014  

2) Nome completo:___________________________________________________ 

 

3) Idade: _________ 

 

4) Sexo: _________ 

 

5) Estado Civil: _______________ 

 

6) Filhos (   ) Sim (   ) Não 

 
7) Nível de formação  
(  ) Ensino Fundamental   (  ) Ensino Médio   
(  ) Graduação Concluída  ( ) Graduação em andamento  
 
8) Qual Curso? _____________________  
 
9) Instituição de Graduação (   ) Pública (   ) Privada 
 
10) Atualmente está: 
(   ) Cursando especialização  
(   ) Cursando Pós-graduação – nível mestrado 
(   ) Cursando pós-graduação – nível doutorado 
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(   ) Especialização Concluída 

(   ) Mestrado Concluído 

(   ) Doutorado Concluído 

(   ) Não esta desenvolvendo atividade acadêmica no momento da pesquisa 

 

11) Tempo que trabalha na educação  
(   ) menos de 1 ano 
(   ) 1 a 3 anos 
(   ) 4 a 6 anos 
(   ) 7 a 10 anos 
(   ) Mais que 10 anos 
12) Tempo que trabalha na instituição de EI  
 
(   ) menos de 1 ano 
(   ) 1 a 3 anos 
(   ) 4 a 6 anos 
(   ) 7 a 10 anos 
(   ) Mais que 10 anos 
 

13) Trabalha em outra instituição?  
(   ) Sim  
(   ) não  
 
14) Qual a remuneração recebida?  
 
(   ) 1 salário mínimo  
(   ) 1 a 2 salários mínimos  
(   ) 2 a 4 salários mínimos  
(   ) 4 a 8 salários mínimos  
 
15) Esta satisfeita com a profissão?    
 
(   ) Sim (   ) Não 
 
16) Pretende estar lecionando nos próximos 10 anos? 
 
(   ) Sim (   ) Não 
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APÊNDICE 4: ROTEIRO INICIAL PARA A REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

Pesquisa: “INFÂNCIAS PERMEADAS PELO CONSUMISMO E OS DESAFIOS AO 

PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM”  

 

ROTEIROS PARA ENTREVISTA COM OS GRUPOS 

 

ROTEIRO 1  

Grupo 1 - QUESTÕES PARA ENTREVISTAS ABERTA (professoras) 

 
1. O que é infância? O que é ser criança?  

2. Qual a função da educação infantil?  

3. Quais são as características e funções de uma educadora na instituição de EI?  

4. Quais as atividades realizadas por você na instituição de EI? Qual é o período em que você 

permanece na instituição? Você trabalha em outro local?  

5. Como é a relação dos pais com a instituição?  

6. Como você compreende a relação entre os alunos? 

7. O que é consumo?  

9. Você considera que as práticas de consumo infantil, que ocorrem fora da escola, podem vir 

a atrapalhar o desenvolvimento da criança? 

8. Os alunos costumam trazer para a escola seus objetos de consumo? Com qual frequência? 

9. Você acredita que a mídia influencia os desejos de compras das crianças? 

10. As relações que os alunos estabelecem são influenciadas pelos objetos que os mesmos 

possuem ou desejam? 

11. Atualmente este consumo infantil exacerbado, atrapalha o desenvolvimento das aulas e o 

processo de ensino aprendizagem? 

12. Você se considera uma pessoa consumista?  

13. Você acredita que suas práticas de consumo, acabam por repercutir em seus alunos?  


