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editorial
in-fan-cia latinoamericana

CONSELHO DE REDAÇÃO BRASIL

A 25ª edição da Revista Infância Latinoamericana, 
editada pela Associación de Maestros Rosa Sensat, terá 
como tema Infância, Mídia e Consumo. Neste número 
será problematizado sobre qual educação estamos 
proporcionando aos bebês e as crianças pequenas: 
educamos para a cidadania ou para o consumo?  
Nesse sentido, uma reflexão que se faz necessária é 
pensar sobre como as sociedades contemporâneas 
estão sendo organizadas com uma supervalorização do 
consumo incentivada pela mídia que afeta diretamente 
a sustentabilidade do planeta e a vida das crianças. 
Nosso desafio será trazer para a discussão como a 
Educação Infantil tem tratado desse tema com as/
os professoras e professores e presentar experiências 
em que as crianças estejam vivenciando práticas de 
consumo consciente e que ajudem os bebês e crianças 
exercerem a sua cidadania desde bem pequenos. 
Convidamos você a fazer parte desse debate.   
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Foi muito difícil para nós brasileiras organizar este n.25 
da LATI- Infância Latinoamericana neste momento 
político que o Brasil está vivendo desde o golpe de 2016 
com o impeachment da Presidenta Dilma Russef e 
agora o início de um governo antibrasileiro contra o povo 
em geral e especialmente contra os/as trabalhadores/
as da educação e estudantes com ameaças, cortes 
orçamentários, censura em um contexto de Ministério 
da Educação agonizante.

Para que os/as leitores/as da LATI entendam nosso 
desespero e nossa luta e resistência para não 
perdermos as recentes conquistas democráticas no 
campo educacional, a título de Editorial, reproduzimos 
aqui a fala sintética e profundamente indignada 
e de mãos dadas com a resistência do Diretor da 
Faculdade de Educação da USP, Marcos Neira, durante 
o cerimonial de abertura do VIII Congresso Paulista de 
Educação Infantil - COPEDI e IV Simpósio Internacional 

Consumo e consumidor

https://twitter.com/InfanciaLati
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de Educação Infantil “Educação como prática da 
liberdade “ realizado pelo FPEI - Fórum paulista de 
Educação infantil.

Boas-vindas às participantes do VIII Copedi

Agradeço o convite para compor a mesa de abertura 
e ter a oportunidade de partilhar a sensação que me 
invadiu quando consultei a programação deste VIII 
Congresso Paulista de Educação Infantil, o nosso 
querido Copedi.

Num cenário tão difícil, de mãos dadas, professoras 
e pesquisadoras da infância e da educação infantil 
propuseram-se a enfrentar as adversidades e reinventar 
suas práticas e saberes para defender os direitos de 
todas as crianças a uma vida digna.     

A USP e, dentro dela, a Faculdade de Educação, se 
sentem honradas por terem sido escolhidas para sediar 
quatro dias intensos e repletos de apresentações de 
trabalhos, oficinas, minicursos, homenagens, exposições, 
mostras, mesas-redondas e rodas de conversas, mas 
também de emoções, risadas, aprendizagens, análises, 
debates e críticas. 

Os ataques de bolsonaros e damares não nos atingem.  
Aqui é o Copedi, aqui prevalece o livre pensar, o diálogo e o 
conhecimento. Aqui ninguém solta a mão de ninguém. 

Parabenizo efusivamente a comissão organizadora e às 
participantes. Desejo a todas um excelente congresso.  

Nota 
1. A expressão bolsonaros refere-se aos apoiadores 
do presidente Jair Bolsonaro e damares a Ministra da 
Mulher, da Família e dos Direitos Humanos Damares 
Regina Alves.  

CONSELHO REDAÇÃO BRASIL

Consumo e consumidor
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Maribel Vergara, da Colômbia, leva-nos às representações sociais que a sociedade de consumo produz 
sobre a infância.

Como o marketing reduz os pequenos à objeto de consumo confundindo a ideia de um menino ou menina 
como sujeito de direito.

Carlos Skliar, Argentina, nos dá um artigo profundo sobre a reivindicação da infância como um “lugar”  
permanente, salvo de um conceito de infância adaptativa e “adultizada”.

Esplêndida reflexão.  
Ambos os artigos esclarecedores sobre os diferentes olhares da infância.

Maribel Vergara  

O marketing outra maneira  
de representar a infância
Carlos Skliar 

Devolver a infância  
para as crianças 
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      MARIBEL VERGARA  

O artigo apresenta algumas imagens que o 
marketing e a publicidade construíram para 
representar as crianças, essa área do mercado 
assumiu a criança como um público-alvo fácil para 
persuadir e manipular para a ideia de consumo 
e consequentemente os pais, quem no final 
irá tomar a decisão de compra. Nesse sentido, 
a partir da teoria das representações sociais, 
algumas idéias sobre a infância que o marketing 
construiu para impactar as relações dos adultos 
que construímos com as crianças são levadas 
em conta. Assim, concepções como infância do 
consumo e infância mercantil fazem parte do 
conjunto para analisar essas imagens que nos  
são apresentadas por uma criança criada para  
o consumo.
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As representações sociais: um caminho para a 
compreensão do consumo infantil
Por em questão olhares tendenciosos e reducionistas 
sobre a infância sugere questionar certas práticas que 
alguns setores construíram para se relacionar com a 
criança. Isto implica a abordagem das Representações 
Sociais (RS) que permeiam em diferentes áreas da vida 
social, por isso (Moscovice, 2002) a partir da teoria do 
RS permite que a discussão seja instalada.

As representações são uma forma de conhecimento 
social e uma atividade mental separada por indivíduos 
e grupos para fixar sua posição em relação a situações, 
acontecimentos, objetos e comunicações que lhes 
dizem respeito. O social intervém de várias maneiras. 
Através do contexto concreto em que  se situam os 
indivíduos e os grupos e a comunicação estabelecida 
entre eles, tais como: códigos, valores e ideologias 
relacionados a posições e pertences sociais.

A contribuição de Moscovice (2002) para a 
compreensão das RS que circulam sobre  a infância no 
campo do infantil, permite compreender as relações 
e práticas que os adultos constroem para entrar em 
relação com a criança. A este respeito, algumas 
concepções sobre a infância podem ser vistas em 
autores como: (Chombart, 1971) e Casas (1998), eles 

concordam que as representações sociais: impõem 
e condicionam a vida das crianças, limitando sua 
possibilidade de experiências e que as representações 
sociais sobre a infância poderiam ser um excelente 
teste projetivo do sistema de valores e aspirações de 
uma sociedade.

O marketing outra maneira de representar a infância
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A infância um grupo-alvo para o mercado
O consumo dirigido às crianças não é um fenômeno 
novo, remontando ao século XVIII (Plumb, 1982), 
no entanto, acelerou em meados do século XIX, 
quando a infância era considerada um grupo 
vulnerável que exigia cuidado especial e também foi 
considerado como um mercado potencial. Diante 
desse fenômeno, Denisoff (2008) examina duas 
abordagens fundamentais nesse mercado. De um 
lado, a mercantilização das imagens das crianças 
para o consumo de adultos; e, por outro lado, a 
comercialização de bens aos quais era conferido valor 
educativo, em que os maiores compradores não eram 
crianças, mas adultos que eram usados como meio 
de manter uma certa conexão com a infância.

Durante a década de 1990, o aumento do 
investimento em publicidade televisiva invadiu o 
suprimento de material para crianças dentro de cada 
residência, transformando os comerciais e programas 
infantis em extensos catálogos para consumo 
doméstico. Após este processo, a indústria cultural 
confirmou que a fórmula para o sucesso não era 
apenas inundar o espaço de produtos, promovê-los 
e torná-los atrativos, mas sim era necessário gerar 
um contexto simbólico em que se definia o que é 
ser criança, quais são os modos de vida possível e 

quais os seus valores, isto é, garantir que as crianças 
relacionem o produto com os seus sentimentos e 
necessidades.

Podemos ver como a concepção de infância presente 
na televisão busca transformar as crianças em 
potenciais consumidores com estratégias publicitárias 
que vêm diretamente para a emoção e geram atitudes 
favoráveis em relação a produtos, bens ou serviços. 
Para Muñoz & Pachon (1996), uma característica 
fundamental da publicidade é ampliar o repertório 
cultural das crianças através de diferentes linguagens: 
corporal, visual e auditiva, bem como a gestão de 
emoções vivenciadas orientadas para o consumo; sob 
a visão reducionista da criança como um destinatário 
simples e vulnerável, que é direcionado à imitação de 
práticas consumistas. O que importa é formar o hábito 
considerando as crianças como simples receptores 
vulneráveis, dando origem à imitação de práticas 
consumistas.

A reflexão sobre os fenômenos sociais e educacionais 
produzidos pela sociedade de consumo como os 
meios de comunicação de massa com estratégias 
publicitárias que construíram uma concepção sobre a 
infância dando à criança certos atributos enquadrados 
no marketing e no consumo, conseguem impactar 

O marketing outra maneira de representar a infância
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a subjetividade de crianças e até mesmo de 
adultos, tanto que os produtos da indústria cultural 
destinados à infância, penetra em shopping centers 
e lugares habitados por crianças, com abundância 
de corolido,fugacidade dos brinquedos, guloseimas, 
musicas, filmes, revistas e tecnologia, entre outros 
produtos.

Os meninos, por outro lado, constroem a 
subjetividade do papel masculino imitando 
comportamentos que essa cultura de consumo lhes 
impõe, assim, a força, o poder de controlar com 
uma espada, matar o inimigo ou ser o mais rápido 
é constitutivo de seus diálogos ou monólogos. Carli, 
(2006) Projeta a ideia de “cada criança com seu 
brinquedo”. A posição individual dos objetos é a base 
para a participação do jogo, é uma exigência para 
a inserção social no grupo de pares. A interação no 
jogo coletivo - implicitamente insinuada - só é viável 
se cada um contribui com seu recurso mostrando um 
consumo de participação, neste caso particular, cada 
menina, cada menino deve ter seu brinquedo favorito 
para participar do jogo.

É necessário então que, a escola e a família,  
propiciem ambientes saudáveis  no que diz respeito 
ao consumo. Acompanhar as crianças para que não 

O marketing outra maneira de representar a infância
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tomem decisões próprias do adulto e se preocupem em 
viver a experiência da infância, afastando-se o máximo 
possível da influência do consumo que as submerge 
num mundo que não existe ou que não é deles. O 
mundo da publicidade e do marketing, faz com que as 
crianças construam sua identidade fundamentalmente 
sob a ideia de que serão reconhecidas e aceitas desde 
que sejam possuidoras de objetos materiais que 
representem um valor relativo para o outro e não para 
valores profundos relacionados com a pessoa: respeito, 
responsabilidade, honestidade e solidariedade.

Nota
1. A partir de agora, neste artigo, para fazer referência 
a o menino e à menina, apenas a palavra criança será 
escrita com a intenção de incluir a ambos. 

MARIBEL VERGARA ARBOLEDA  
     Profesora da Universidade  
     San Buenaventura, Bogotá  
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CARLOS SKLIAR 

 

A infância, a nossa e a do mundo, a da humanidade 
em geral e a do sujeito em sua singularidade, a 
infância como a idade da franqueza, ingenuidade, 
imaturidade e deslumbramento, não é mais, não 
existe, se foi, dificilmente volte, talvez nunca tenha 
existido.

Que a imagem romântica da infância tenha 
desaparecido não significa dizer que não haja algo 
semelhante a uma infância entre nós, em nós: restos, 
resíduos, fragmentos que ainda podem ser vislumbrados 
em algumas crianças, adolescentes, jovens, adultos 
ou idosos: bricadeiras sem finaliadad e, gestualidade 
transparente, rebeldias linguísticas, ações sem 
nenhuma utilidade produtiva, passeios sem consumo, 
olhares de transparência, leituras porque sim.

 
A infância não é ser criança: ambas ideias ou imagens 
ou discursos foram separados, eles perderam seus 
meios de subsistência na aparência inabalável de 
sua origem mítica; quando ajustamos as crianças 
à infância, algo, muito, se perde, se evapora, mas 
quando subtraímos  das crianças a infância, também 
algo se perde, algo desaparece. E em ambos os 
casos permanece um certo gesto de desgosto, de 
desconforto,  de dor e de indiferença.

 
 

Devolver a infância para as crianças

“Quando tiramos as 
crianças da infância, algo 
se perde, algo desaparece”

https://twitter.com/InfanciaLati
http://www2.rosasensat.org/revistes/infancia-latinoamericana
https://www.facebook.com/infancialatinoamericana
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A criança, como idade inicial, tornou-se a expressão 
de uma lagarta humana que, como um cruel 
paradoxo, só pode ser uma borboleta durante  o 
pouco tempo que  lhe resta de infância. Mas, ao 
mesmo tempo, é o humano já desenvolvido - isto é, já 
feito, já adaptado - que se arrasta como uma lagarta, 
aceitando mais ou menos docilmente as regras 
mecânicas e mortuárias das línguas infectadas pela 
razão, moral e jurisprudência.

As crianças não falam sobre a infância,  nem mesmo 
em segredo, porque não fazem parte de uma seita ou 
associação, e porque não há segredos ou mistérios 
para revelar. A afirmação que sempre retorna e se faz 
cada vez mais sombria: “não ver a criança pelo que 
ela é, mas pelo que poderia vir a ser”; o jogo menos 
divertido e que paira como sombra sobre as crianças 
para que elas deixem de ser rapidamente: “o que você 
vai ser quando crescer?”

Devolver a infância para as crianças

Quando dizemos algo de uma criança, a criança não 
está ma islá, é incompreensível e, portanto, só podemos 
mencionar o rastro de sua trilha em nós, uma espécie de 
cometa fugaz cuja luminosidade se perdeu no própriolimiar 
de palavras sucessivas: “Como você con hece uma 
criança? Para conhecê-la, tenho que esperar que ela 
se deteriore, e só então ela estará ao meu alcance. Lá 
está ela, um ponto no infinito. Ninguém vai conhecer o 
seuhoje. Nemela mesma (...) Um dia domesticaremos 
como humana e poderemos desenhá-la, pois as sim 
fizemos conosco e com Deus (Lispector, 2005: 17) ”.

Esperar que a criança se deteriore, tornar-se adulta, 
torná-la ao nosso alcance, explicá-la, domá-la para 
desenhá-la, traçar seu contorno, compreender seu 
conteúdo? É por isso que há tanta loucura na busca 
de uma resposta para o que é uma criança, e o olhar 
é definido, então, no que ela poderia se tornar, em 
seu estado travestido e revulsivo como adulto.

https://twitter.com/InfanciaLati
http://www2.rosasensat.org/revistes/infancia-latinoamericana
https://www.facebook.com/infancialatinoamericana
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Acontece que na busca por uma resposta efetiva ou 
eficaz sobre o que é uma criança, interrompemos sua 
infância e depois passamos boa parte da vida tentando 
recuperar o que foi perdido. Interrompemos a infância 
das crianças e depois nos preocupamos com sua 
abundância ou sua carência, sua inclinação para  o 
consumo ou sua incapacidade de produtividade, sua 
formação e sua decomposição.

Interrompemos a sua solidão: a solidão em que a 
ficção é cozinhada, a solidão em que ela brinca com a 
linguagem. A ficção deve terminar para dar lugar ao peso 

do real, e a linguagem deve deixar de ser uma metáfora, 
deve deixar de ser maternal - no sentido da invenção -, 
tornar-se paterna - no sentido da lei.

O tempo da infância morre, pois seus hábitos 
começam a fazer parte da fila de  dos sucessos 
ordenados, utilitários e lucrativos; passam das horas 
de ficção à perda da invenção, do tempo que parece 
desaparecer, ao tédio.

A dor da infância ocorre no momento em que interrompe 
a intensidade do  instante e se impõe a tirania da 
sequência forçada: aí o tempo se torna muito longo, 
se estende ao tédio, a insignificância, é torcido para 
outra duração, o da cronologia simples e pura, a da 
produtividade sem qualquer benefício ético ou estético.

Tudo o que foi simultâneo, disjuntivo, caótico e 
apaixonante torna-se sucessão, princípio e propósito 

Devolver a infância para as crianças

“A criança se desprende 
de sua infância e logo 
passamos décadas 
desejando um reencontro 
tão improvável como 
impossivél”

https://twitter.com/InfanciaLati
http://www2.rosasensat.org/revistes/infancia-latinoamericana
https://www.facebook.com/infancialatinoamericana
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Devolver a infância para as crianças

frio, e é nessa interrupção da solidão e da ficção que 
ela é devastada pela invenção, com uma intuição 
de liberdade ou livre-arbítrio, suposição do ilimitado, 
a crença na totalidade; e, portanto, também, é que 
não há mais um salto no vácuo, não há mais um 
ensaio, não há narratividade ou experiência.

O oposto da infância é o que poderíamos nomear, 
então, como permanecer sem gestos.Nós adultos 
sabemos confinar as crianças, como derrotá-las: 
interrompendo, também, sua linguagem, uma 
linguagem perceptiva que não é feita de conceitos 
rigorosos ou definitivos, uma linguagem semelhante à 
de alguns bons poetas e bons contadores de histórias.

A criança é separada de sua infância e depois 
passamos décadas desejando uma reunião tão 
improvável quanto impossível: isso significa que nossa 
animalidade já foi perdida em nome da civilização seca 
e bem comportada, nossa atenção está definitivamente 

focalizada em tentar sobreviver,  a nossa  solidão é 
insuportável ou impraticável, não sabemos o que 
fazer com o tempo livre - tempo livre do produto e do 
consumo - e nossa linguagem há muito tempo deixou 
de ser maternal - vital, frutífera, metafórica - para se 
tornar paterna - rigorosa, legal -.

A educação dos meninos e meninas deveria oferecer 
como atmósfera o tempo livre, o tempo liberado, 
a experiência do tempo não utilitário, e doar como 
conteúdo essencial a restituição da infância à criança. 
Educar como um gesto que permita as crianças 
amadurecer para a infância, mas também para a 
humanidade em geral, nestes tempos vítima de uma 
aceleração e um turbilhão brutal, fadiga extrema e  
uma exigência por desempenho mortal.

 
     CARLOS SKLIAR (CONICET/FLACSO, Argentina). 
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Irene Balaguer (I). O amanhecer da Infancia

MERCES BLASI  
 
 
 
 
 
Irene Balaguer estava no grupo que promoveu esta 
revista. Por muitos anos ela foi sua diretora (uma 
posição que compartilhou com Francesca Majó). 
Foram inúmeras as iniciativas que ela promoveu 
em favor de uma educação de qualidade para 
os pequenos. Ela foi incansável em seu afã de 
espalhar redes, para além do seu país, para Europa 
e para o mundo. Ela faleceu em dezembro passado, 
mas fica sua obra, a qual vamos manter viva, e 
também a memória de sua palavra. Esta deve ser 
uma das últimas entrevistas que foram feitas e que 
vamos publicar em três edições da revista. 
 
 
Infancia: Como a Infancia surge? 
Irene Balaguer: A revista Infancia catalã aparece em 
um momento de mudança da sociedade. Infancia 
começa a ser gestada no curso dos anos 1979-1980, 
e surge em 1981, um momento democrático, em 
um ambiente estimulante. Essa realidade positiva 
afeta Rosa Sensat, que se transforma. Deixa de ser 

15<< >>

uma sociedade anônima clandestina que tentou 
passar despercebida durante o franquismo, e se 
converte em uma associação de professores. Isso 
tão simples gera uma crise interna: há um grande 
debate e uma divisão dentro da Rosa Sensat e, 
felizmente, no final a ideia de criar uma associação 
de professores prospera. Aqueles que perdem a 
votação dizem: “O que vocês inventaram durará 
dois dias”, e essa visão negativa serve como um 
estímulo para que façamos muito mais coisas do 
que costumávamos fazer.

A possibilidade de criar uma revista de educação 
infantil é proposta. Nós já a chamamos de 
“educação infantil” porque nos últimos anos 
da ditadura houve alguns congressos que nos 
permitiram conhecer pessoas de todas as 
comunidades autônomas, romper com a ideia de 
“creche” e criar uma instituição educacional para os 
mais pequenos e dar-lhe um nome: este nome foi 
“educação infantil”.

https://twitter.com/InfanciaLati
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No ambiente geral da educação 
infantil havia otimismo, interesse em 
fazer coisas novas e interessantes. 
As primeiras eleições democráticas 
acontecem nos municípios e, 
praticamente para todos os 
governos municipais, não só da 
Catalunha, mas de todo o Estado, o 
maior compromisso é criar escolas 
infantis. Esta efervescência dá 
coragem para criar uma revista que 
reflita este momento magnífico 
de concretizar a educação infantil 
através do empenho dos governos 
municipais e divulgar as novas ideias 
e experimentações que estavam 
sendo realizadas, tanto na esfera 
pedagógica como na política. É um 
momento magnífico.

Aqueles que, dentro da Rosa Sensat 
eram contra, em nos tornarmos uma associação, 
encontravam grandes dificuldades. Tínhamos a revista 
Perspectiva Escolar, da Rosa Sensat, que de vez em 
quando publicava um artigo de educação infantil e 
compartilhava algumas experiências, mas para nós 
da educação infantil nos parecia que era insuficiente, 

Irene Balaguer (I). O amanhecer da Infancia
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então depois de muitos debates concordamos em 
avançar com esta nova atividade da associação, a 
revista Infancia. Nasceu no mês de julho, que é um 
mês emblemático para a Rosa Sensat porque coincide 
com a escola de verão.  No número um, buscou –se 
experiências e pessoas relevantes para que o projeto 
triunfasse e eu acredito que felizmente acertamos.

Nós contávamos com pessoas que não sabiam como 
fazer uma revista, e isso tinha seus inconvenientes e 
suas vantagens. Ou seja, não sabíamos como fazer uma 
revista e, portanto, precisávamos compartilhar como 
fazer isso. Isso era tanto uma necessidade da própria 
revista quanto uma maneira intrínseca de trabalhar 
na Rosa Sensat: a equipe. Uma pequena equipe, que 
sistematicamente todas as semanas estavam em Rosa 
Sensat: duas pessoas de 0-3 e duas de 3-6. E uma 
equipe grande em que as professoras e educadoras 
de educação infantil estavam representadas e, como 
a revista tinha uma visão ampla da infância e da 
educação, pediatras e famílias também participavam.

Temos que situar esse momento, porque é necessário 
lembrar que no final da década de setenta e início 
dos anos oitenta, meninos e meninas, nas escolas 
públicas e nas escolas combinadas e particulares, 
frequentavam a escola após os seis anos de idade. 

Portanto, fazer uma abordagem 0-6 foi revolucionário, 
porque se pretendia dar identidade a essa 0-6, que 
a escola primária já havia começado a absorver, 
em uma herança pré-escolar da Lei de Villar Palasí. 
Desejávamos que o planejamento da educação infantil 
não fosse feito como havia sido até o momento.

Obviamente, eles não entendiam nada, porque a 
maioria daqueles que governavam nos ministérios 
eram homens e só entendiam de números, e eram 
incapazes de compreender a importância da coesão e 
da educação em sua globalidade e seguiram um a um 
escolarizando as crianças ... Uma tragédia.

Esse primeiro período, de dez anos, foi magnífico. 
Houve entusiasmo neste processo de criação de 
escolas, de aprender com as professoras. A sede de 
aprender fez que se lesse muito, fizeram-se muitas 
formações, discutiu-se mais, até altas horas da 
madrugada. A maioria de nós éramos jovens mulheres 
... E assim, se elaborou um conteúdo importante sobre 
o que era educação nessas idades iniciais.

Nestes primeiros anos começamos a conhecer 
companheiras e companheiros do resto do Estado que 
organizam congressos de maneira regular, a cada dois 
ou três anos, e pressionam para que se faça uma revista 

Irene Balaguer (I). O amanhecer da Infancia
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Infancia catalã, mas em espanhol e para todo o Estado.  
Isso também suscita debates, porque na Rosa Sensat 
nem todo mundo tinha claro que a associação deveria 
ser responsável por fazer uma revista em espanhol. Isso 
gera um debate mais linguístico do que de outro tipo. A 
discussão dura cerca de cinco anos.   

Com a revista Infancia, aprendi que os processos são 
lentos. Mas chega um momento em que aparecerá, 
após um debate de sete ou oito anos, a LOGSE, a 
primeira lei que contempla a educação dos 0 aos 18 
anos, e é outro momento sociopolítico crítico. Portanto, 
embora isso tenha sido discutido e rejeitado várias 
vezes, finalmente, no Congresso de Educação Infantil 
em Murcia concordaram em tentar criar a Infancia 
em espanhol. A revista nasceu em maio de 1990 
em Granada, no sopé da Alhambra, em uma tarde 
maravilhosa, com inesquecíveis cores laranja e ocre.

I.: Como essa criação é gerenciada? 
Irene: Poderia ter sido muito fácil, poderíamos ter feito 
o seguinte: temos uma revista em catalão, traduzimos 
e já temos duas revistas. Mas não, esse não é o nosso 
estilo, essa não é nossa maneira de trabalhar, porque 
sabemos que a realidade do Estado é diversa em 
organização, em pedagogia, em oferta, culturalmente ...

Não pode ser traduzido do catalão para o espanhol e 
esperar que seja útil. Por isso, articulamos a revista com 
uma direção conjunta, com uma pessoa representando 
a comunidade autônoma de falantes não catalães 
e outra representando Rosa Sensat, que teve o 
compromisso de promover, criar e coordenar o trabalho 
de fazer uma revista, pois com esses anos já havíamos 
aprendido a fazê-la.  

Mas nos reuníamos a cada semana para discutir, 
porque quando nos encontrávamos nas tardes 
de quarta-feira, conversávamos sobre tudo nos 
atualizando. Nós éramos um núcleo de quatro pessoas 
que estavam permanentemente com as antenas 
colocadas no que acontecia na educação infantil. Isso 
era extraordinariamente rico, assim como era uma 
riqueza extraordinária ter um corpo editorial amplo, com 
representação muito diversificada e sempre tocando a 
realidade.

Bem, a mesma coisa aconteceu no Estado.

I.: Qual a vantagem que temos no Estado? 
Irene: Já havia sido feito pelo Ministério da Educação, 
em todo o território e em algumas regiões autônoma, 
o plano experimental para a educação infantil. Isso 
significava que, em cada comunidade autônoma, 

Irene Balaguer (I). O amanhecer da Infancia
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havia um núcleo de pessoas que vinham trabalhando 
intensamente no plano experimental do Ministério, 
que haviam se encontrado, compartilhado projetos de 
formação, ideias sobre educação infantil ...e com base 
nos professores de educação infantil que estiveram no 
plano experimental da educação infantil (os “fofos”, os 
chamavam assim porque eram eles que formavam os 
formadores) entramos em contato com essas pessoas 
para que pudessem constituir o conselho de redação 
de sua região. Uma pessoa de cada comunidade tinha 
toda a liberdade para constituir o conselho de sua 
comunidade autônoma. Entre eles, se encontravam 
para propor temas, capas, artigos, revisar artigos e 
decidir se eram aprovados ou não.

Em cada comunidade autônoma, com mais ou menos 
facilidade, articulou-se um grupo de educação infantil 
que de maneira sistemática se encontrava a cada mês 
e meio, para fazer a Infancia. Entre as comunidades 
autônomas havia, a princípio, duas reuniões por ano 
para coordenação geral.

No começo tudo era muito caro, em tempo e dinheiro. 
Trabalhamos meses para poder fazer um processo 
participativo. Quando penso nos pacotes de itens que 
enviamos por correio ou mensageiro ... Um milagre, a 
revista sair! Agora tudo é rápido e fantástico.

I.: Qual é o papel dos conselhos na revista? 
Irene: Quando começamos a trabalhar na revista 
catalã, se estabeleceu como fazer para que as 
pessoas do conselho fossem rotativas. Porque as 
pessoas mudam suas vidas, mudam de lugar, têm 
necessidades familiares, precisam fazer parênteses, e 
conselhos, de maneira natural, são renovados.

Agora, o problema que temos é que aqueles de nós 
que começaram, não digamos a Infancia catalã, mas 
também a espanhola, envelhecemos e, portanto, 
estabelecemos a meta de que pelo menos um terço 
do conselho seja ocupado por pessoas mais jovens 
que nossos filhos. Isso foi cumprido, em algumas 
comunidades, em maior ou menor grau.

Na revista espanhola há uma participação de cerca 
de oitenta pessoas que constituem os conselhos de 
redação do Estado. Na catalã, há cerca de trinta e 
cinco ou quarenta pessoas que programam as linhas de 
trabalho, a partir das quais as revistas nascem.

Os conselhos das revistas são livres em seu 
desempenho, mas de um rigor e uma ética estrita para 
todos.

MERCES BLASI

Irene Balaguer (I). O amanhecer da Infancia
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Criações musicais e uma brincadeira com as mãos

Educar para a convivência e a paz é um dos 
desafios humanos e um dos fins educacionais mais 
importantes para o Peru e para a sociedade atual, 
especialmente dada a situação de violência que 
o mundo enfrenta. Neste sentido, cobra especial 
destaque a busca do bem comum e o respeito 
pela dignidade da condição humana, bem como 
estratégias que podemos implementar em sala de 
aula para promover a escola como um espaço de 
socialização baseado na confiança, no diálogo, na 
solidariedade e no respeito mútuo,  que privilegie 
uma formação que favoreça uma convivência positiva.
Em um país tão diverso como o Peru, conviver com 
as diferenças também é um desafio, que devemos 
assumir com responsabilidade desde a sala de aula, 
especialmente considerando que todas as culturas 
são ricas representantes de nossa nação.Todas as 
mensagens cobram sentido e relevância no discurso 
cotidiano, no sentir  dos corações das meninas e 

dos meninos. Por todas essas razões, não podemos 
deixar de afirmar que a expressão e a arte são 
companheiros formidáveis para sentir e amar o outro. 
 
Temos o prazer de compartilhar algumas criações 
musicais e umabrincadeira com as mãos de Luzmila 
Mendivil. Ela é professora de educação infantil e 
sempre orienta para promover a diversidade, a partir 
de uma educação que promove a interculturalidade, a 
igualdade de oportunidades e a paz.

 
 
A Dra. Mendivil é Professora Sênior do 
Departamento de Educação da Pontifícia 
Universidade Católica do Peru (Lima) e, 
entre outros cursos, leciona Educação 
Vocal e Auditiva para futuros professores de 
educação infantil.

LUZMILA MENDIVIL        
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Criações musicais e uma brincadeira com as mãos
POMBINHA CUCULÍ 

 
Pombinha cuculí 

Cante, cante para mim 
Pombinha cuculí 

Porque assim me fazes feliz.  
Cu cu cuculí,  linda pombinha cinza 

Cu cu cuculí, a alegria do jardim  
Flor ao vento pés de carmim 

Pombinha cuculí 
Com seu trinado matinal 
Tudo se torna uma festa.  

Cu cu cuculí,  linda pombinha cinza ...  
Pequeninos como anis 
São seus olhos cuculí 

Sua cor especial 
Me lembra um ahelí1  

Cu cu cuculí,  linda pombinha cinza ... 
Linda pombinha cinza, minha pombinha cuculí

1. Planta perene de numerosas flores.
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Criações musicais e uma brincadeira com as mãos
FESTA NO PERU 
 
O Peru está em  festa 
e um festival é organizado 
Cantam, dançam, dançam, cantam 
Tudo é um carnaval.

As vacas no pasto 
dançam uma marinera2 
Os patos na lagoa 
dançam juntos a tuntuna3

Olhem essa maravilha 
As pombinhas em bando 
Passam na ponta dos pés 
Desfrutando de sua trupe

E no rio o camarão 
Muito glamuroso e travesso 
Canta com muita emoção 
Com violão e o cajón4

Tudo é festa, tudo é alegria 
Na montanha, ou na serra fria, 
Na selva, rio ou mar 
Seja em terra ou no alto mar 
 
Porque com graça e humor 
Com trabalho e determinação, 
nós peruanos mostramos  
vida, força e muito amor 

E mesmo que digam  
que ela é lisa 
E mesmo que nunca se apresse 
Em Santiago e Mulisa 
Uma especialista é a dona Lisa

Com lenço e  com chapéu 
Com calo no pé e unheiro 
Ninguém vence Don Jilguero 
Quando dança  o tondero5

E no reino vegetal, 
também se arma o carnaval 
batatas, milhos, favas, caiguas6 
muito redondas dançam hyalas7 

 
Tudo é festa, tudo é alegria 
Na montanha ou na serra fria, 
Na selva, rio ou mar 
Seja em terra ou no altomar. 
 
Porque com graça e humor 
Com trabalho e determinação. 
nós peruanos mostramos vida, 
força e muito amor

2. Dança típica peruana.  
3. Instrumento de percussão que parece uma caixa e teve sua origem no Peru colonial. 
4. Instrumento de percussão que parece uma caixa e teve sua origem no Peru colonial. 
5. Dança típica peruana. 
6. Palabra indígena, que significa recipiente feito do cabaça. 
7. Dança típica da região dos Andes.
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Criações musicais e uma brincadeira com as mãos
SONHO 

 
Adorável menina, minha menina linda 

Com seus olhinhos, vou sonhar 
E em teus braços, junto ao meu peito 

Adormecida, ficarás.

Adorável menino, meu menino lindo 
Com seus olhinhos, vou sonhar 

E em teus braços, junto ao meu peito 
Adormecido, ficarás. 

E em teus braços, junto ao meu peito 
Adormecido, ficarás.

OS CARANGUEJOS 
 

Um caranguejo vai para trás (mão direita vai par atrás) 
E sua mamãe o segue (mão esquerda segue a mão dereita) 

Ou trovai para frente (mão direita vai para frente) 
E os pegam com una luva (mão esquerda pega a mão direita)

https://twitter.com/InfanciaLati
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“Ninguém nasce consumista”
As duas experiências apresentadas também dão suporte teórico sobre como aprofundar os debates que dizem 

respeito à educação.
Como repensar a ideologia, o desejo e os interesses do “mercado”.
Persuadir para gerar o desejo de consumir algo banal e / ou desnecessário não só perturba, mas também pode 

perverter o olhar sobre si mesmo e sobre a própria situação.
Muito boas experiências e reflexões de debate obrigatório em equipes críticas.

MARCIA COVELO HARMBACH

Mídia e cultura infantil  
   no cotidiano da escola

CAMILA ZENTNER TESCHE  
     DANIELA FINCO

O Consumismo e as datas  
   comemorativas na  
   Educação Infantil  

>>

>>
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     MARCIA COVELO HARMBACH 

 
   

 
“A criança também é educada pela mídia, principalmente pela 
televisão. Aprende a informar-se, conhecer os outros, o mundo, a 
si mesmo, a sentir, fantasiar, a relaxar, vendo, ouvindo, tocando as 
pessoas na tela, que lhe mostram como viver, ser feliz e infeliz, amar 
e odiar. A relação com a mídia é prazerosa – ninguém obriga – é feita 
através da sedução, da emoção, da exploração sensorial, da narrativa 
– aprendemos vendo as estórias dos outros e as estórias que os 
outros nos contam.” (Morin, 2007, p.166).

É inegável a influência da mídia na vida das crianças, 
quase todos possuem TV, internet que transformaram 
a cultura das crianças, direcionando para o consumo, 
banalizando a violência, interferindo na saúde, no 
comportamento, na forma de resolver conflitos.

È de suma importância a reflexão sobre os 
mecanismos usados pela mídia, os diferentes 
processos de interação com a infância, a definição 
crítica do papel da escola como instituição que detém 
o poder da validação.

Mídia e cultura infantil no cotidiano da escola

 
“Se o consumo é realizado através do desejo, o infantil 
então é de maior afetividade, porquanto a publicidade 
que está diretamente relacionada com o consumo 
atua de forma que a criança acredite numa realidade 
que não a verdadeira e passe a consumir para se 
tornar uma pessoa ‘“ ideal “’ dita pela publicidade”. 
(Instituto Alana, 2009)

Estudos como do Instituto Alana mostram que as 
crianças passam a desejar os produtos anunciados, 
sejam brinquedos, alimentos, solicitando aos pais 
numa rede de conflitos e frustrações, percebido no 
cotidiano da escola.

Hoje vivemos uma sociedade de consumidores, 
cujo habitat natural é o mercado. Nas crianças, 
consumidoras em potencial, incentiva-se o cultivo 
do fascínio e impulso compulsivo por mercadorias. 
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Através do marketing, gera-se nas crianças um estado 
de permanente insatisfação, incentivando o desejo do 
novo e redefinindo o anteriormente consumido como 
lixo inútil. (Friedmann, 2013)

Ninguém nasce consumista. O consumismo é uma 
ideologia, um hábito mental forjado que se tornou 
uma das características culturais mais marcantes 
da sociedade atual. Queremos contribuir com essa 
história?

Desde 2012, a EMEI Dona 
Leopoldina vem discutindo com 
educadores, crianças,famílias 
o Projeto Político-Pedagógico: 
Viveiros de Infância, que visa 
resgatar a cultura da infância 
e fazer da escola um lugar de 
encontro com a natureza e as 
pessoas, e tem como um dos 
eixos a Educação Ambiental.

Após reflexões críticas, 
ressignificamos os fazeres, 
retiramos as datas 
comemorativas ligadas ao 

comércio e religião, pois entendemos a Escola como 
um espaço laico e de contraposição à cultura do 
consumo. Discutimos o que comemorar, priorizando 
a criança. Elencamos o Dia “Quem cuida de mim” 
com as diferentes famílias, a finalidade é estarmos 
juntos, trocando afetos e não objetos materiais, 
como a mídia acena para dias de mães e pais. A 
Festa da Cultura Brasileira prioriza a autoria das 
crianças, as diversas culturas, com brincadeiras sem 
“prendas”, apenas pelo prazer de brincar, abordamos 

EMEI Dona Leopoldina, São Paulo, Brasil

Mídia e cultura infantil no cotidiano da escola
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questões ambientais, sociais, artísticas. As músicas 
e brincadeiras são escolhidas criteriosamente, sem 
o apelo da “moda”. Comemoramos os aniversários 
com bolo feito a muitas mãos, o presente é um teatro 
criado e protagonizado por crianças e adultos, é a 
celebração da vida. No final do ano realizamos o Rito 
de Passagem, com ideias e participação de todos, 
relembramos as conquistas, os laços que construímos 
e celebramos com uma grande mesa, onde comer e 
beber tem significado, celebramos um novo ciclo.

Repensamos nossos espaços, a brincadeira com a 
natureza é de grande impacto na vida das crianças, elas 
brincam com o que têm nas mãos e na cabeça. Por 
diversas imagens a mídia fornece conteúdos, as crianças 
usam personagens como suporte, os conteúdos são 
integrados na lógica da brincadeira, na reprodução 
das cenas cotidianas. Oferecemos o contraponto com 
imagens da natureza, pois muitas crianças perderam o 
espaço da rua, do quintal, e muitas vezes a escola é um 
dos únicos lugares em que podem ouvir um passarinho, 
brincar com barro, presenciar o nascimento ou a morte 
de um bichinho, de uma planta.

Crianças projetam pelas imagens do inconsciente, 
pelas experiências não verbais, temos que ser 

criteriosos no que oferecemos a elas.El niño que 
no tenía derecho a voz en el siglo pasado, hoy es 
considerado un consumidor potencial. Es importante 
entender el punto de vista del niño, no para hacer su 
voluntad, sino para entender los contenidos y adecuar 
las actividades hacia el espacio del niño.

A criança que não tinha direito a voz no século 
passado, hoje é considerada um consumidor em 
potencial. É importante entender o ponto de vista da 
criança, não para fazer a vontade, mas para entender 
os conteúdos, adequar as atividades para o lugar da 
criança. 

Como a escola pode ser esse lugar, que fomenta o 
desejo de criar, observar que as cores são de todos, 
que meninos e meninas podem brincar do que quiser 
e vestir rosa ou azul de acordo com sua preferência e 
não do que lhe ditam?

Quais as implicações de ter um canto de bonecas, 
magras, loiras com apetrechos cor de rosa? O que 
estamos validando como concepção de gênero, de 
mundo? Se oferecemos somente bonecas brancas, 
que não representam nossa diversidade racial, quais 
referências estamos ajudando a construir?

Mídia e cultura infantil no cotidiano da escola
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A mídia cria uma ideia de sociedade específica para 
este ou aquele, onde ter é mais importante que ser, 
gerando a necessidade de ter algo para ser feliz, de que 
todos tenham determinado objeto para fazer parte de 
um grupo. Desde muito pequenas as crianças captam 
essa percepção.

È preciso pensar sobre o que legitimamos na escola.  
O projeto de Educação Ambiental aponta para o 
consumo consciente cotidianamente: no cuidado com 
os materiais, no não uso de descartáveis, EVA  
e isopor devido ao seu tempo de decomposição.  
 
Na utilização de refugos de gráfica, sementes para 
produções de Arte, assim como os objetos quebrados 
são transformados em obras artísticas. Plantamos o 
que comemos, fazemos compostagem, reutilizamos 
água da chuva, realizamos feira de troca, pois o que  
é velho para um é novo para outro.

Vivemos em tempos líquidos, nada foi feito para durar, 
as formas de vida contemporânea, se assemelham pela 
vulnerabilidade e fluidez, incapazes de manter a mesma 
identidade por muito tempo, o que reforça um estado 
temporário e frágil das relações sociais e dos laços 
humanos. (Bauman, 2007)  

EMEI Leopoldina, São Paulo - Brasil

Mídia e cultura infantil no cotidiano da escola
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Na sociedade contemporânea somos impulsionados 
pelo desejo, um querer constante, as crianças 
são expostas a esse pensamento e a escola pode 
apresentar outro tipo de relação com as coisas, as 
pessoas e construir argumentos diferenciados.

A infância deve ser preservada como um tempo para 
a formação de cidadania, de indivíduos conscientes, 
com qualidade de vida não como conceito, mas como 
prática vivida.

Tornar a escola um lugar assim é nossa tarefa. 
Legitimar os diferentes saberes, desnaturalizar 
práticas escolares e consumistas, apresentar outras 
possibilidades. Mostrar de onde vem e para onde vão 
as coisas ecomo tecero ciclo da vida sem desfiar os 
fios da natureza. Reconhecer a finitude de nossos 
recursos, encontrar outros caminhos para transformar 
o  pedaço de mundo  que nos cabe.

Fazer ecoar as vozes infantis pela sustentabilidade 
da casa, da escola, do bairro, da cidade, do país, do 
planeta.

Bibliografia

bauman, z. Vida Líquida. Editorial Paidos Ibérica, 2010. 
Friedmann, adriana. Linguagens e Culturas Infantis. São 
Paulo: Cortez, 2013. 
morin, e. El método 4: las ideas –hábitat, vida, 
costumbres, organización. Editorial Cátedra, 2006.
Desemparedamento da Infância. A escola como lugar 
de encontro com a natureza. Criança e Natureza. São 
Paulo: Instituto Alana, 2018. www.institutoalana.org.br 
Programa infancia y consumo. Instituto Alana.  
www.criancaeconsumo.org.br

 
 

MARCIA COVELO HARMBACH 
Diretora da EMEI Dona Leopoldina  
Formadora de professoras. 

Mídia e cultura infantil no cotidiano da escola

https://twitter.com/InfanciaLati
http://www2.rosasensat.org/revistes/infancia-latinoamericana
https://www.facebook.com/infancialatinoamericana


<< >>

                         Editores            Redação           Coordenação             Conselhos            Apoios

in-fân-cia latinoamericana
 nº25 
REVISTA DIGITAL DA ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES ROSA SENSAT
ABRIL 2018

experiências

los 100 
lenguajes 
de la infancia

historia de la 
educación

experiencias

cultura y 
expresión

entrevista

editorial

sumario

reflexiones 
pedagógicas

as 100
linguagens  
da infância

história da  
educação

experiências

cultura e 
expressão

entrevista

editorial

sumário

reflexões  
pedagógicas

tema

CAMILA ZENTNER TESCHE 
      DANIELA FINCO

Trazemos neste relato a experiência da Escola Manuel 
Bandeira, da rede municipal da cidade de Guarulhos 
- SP, que atualmente vem realizando uma ação de 
desconstrução das práticas de comemoração de datas 
dentro da instituição de educação infantil, procurando 
debater com as crianças a questão do consumismo. 

A experiência nos revela possibilidades de repensar a 
educação das crianças e a relação com suas famílias, 
medida em que as datas comemorativas presentes 
no espaço da educação infantil são substituídas por 
experiências que podem ser significativas para as 
crianças pequenas.

É preciso problematizar a lógica mercadológica 
presente nessa prática, muito comum em creches 
e pré-escolas, que acabam reforçando os aspectos 
comerciais, reproduzindo e reforçando valores 
presentes em nossa sociedade. Com a alta exposição 
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das crianças a mensagens mercadológicas, cada vez 
mais cedo as crianças têm sido alvo e estimuladas a 
consumir. Este é um importante debate que envolve 
questões éticas, culturais, econômicas da educação 
das crianças pequenas, da relação com suas famílias 
e os valores de nossa sociedade. 

A Escola recebe atualmente cerca de 700 crianças, 
na educação infantil e do ensino fundamental I, e 
está localizada na divisa de dois bairros, Pimentas e 
Bonsucesso, na periferia do município de Guarulhos. 
É a primeira escola de educação infantil municipal da 
região, inaugurada em 1982, trazia marcas da forte 
presença das datas comemorativas na organização do 
planejamento educativo, a partir de uma perspectiva 
tradicional de educação. A partir do ano de 2013, com 
a chegada de uma nova equipe de gestão, diretora 
e vice-diretora, do encontro de diversos professores/
as, junto a coordenadora pedagógica e a supervisora 
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de ensino que já iniciavam ali um trabalho com as 
famílias e a comunidade, a escola procurou construir 
um outro projeto de educação junto às crianças, e 
iniciou um processo de mudanças, envolvendo estudo 
e reelaboração do projeto político pedagógico da 
escola. 

Por seu diferencial pedagógico, a escola, que faz parte 
do mapa de escolas inovadoras do MEC, também se 
tornou um importante local de referência e parceria 
para a formação docente de estudantes do Curso 
de Pedagogia da Universidade Federal de São Paulo 
- localizada também no município de Guarulhos, 
por meio da parceria no Programa de Residência 
Pedagógica.

Com o debate coletivo, expressamos no Projeto 
Político Pedagógico o nosso desejo de construir uma 
Escola Democrática, e fomos desenvolvendo diversos 
dispositivos de participação das crianças pequenas, 
desde o exercício da escuta em rodas de conversa, 
chegando ao trabalho por meio da representatividade 
em conselhos formados por crianças e adultos. 
As mudanças aconteceram também na forma de 
organização do trabalho pedagógico da escola, que 
encontrou no trabalho por projetos, um modo de ouvir 
voz as crianças, seus desejos e questionamentos, suas 

experiências, suas ideias, e sentidos construídos e 
compartilhados. Projetos que são escolhidos a partir da 
escuta e investigação sobre os interesses das crianças, 
e surgem não só quando são verbalizados, mas 
também da observação atenta às suas curiosidades 
(Rinaldi, 2006).

A escola passou a organizar seu trabalho pedagógico 
por meio de Projetos Temáticos, uma abordagem 
educativa centrada na criança e na possibilidade 
que ela possa expressar-se através de todas as suas 
diferentes linguagens. Neste processo um ponto 
central foi compreender que as crianças, até as bem 
pequenas, eram capazes de expressar suas ideias, 
de compartilhar e ressignificar coletivamente suas 
experiências. Destacamos uma questão central que 
norteou as transformações no projeto educativo:  a 
compreensão de que a criança é crítica do seu tempo, 
participante ativa da realidade social, investigadora, 
elaboradora de hipóteses, cria soluções e alternativas 
criativas, transforma o mundo que a cerca. 

Assim, na escola Manuel Bandeira o espaço das 
vivências, trocas e aprendizagens no coletivo acontece 
desde cedo, envolvendo as crianças na realização de 
rodas de conversa e nas Assembleias das crianças, 
onde a criança vivendo experiências significativas, pode 
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expressar suas opiniões, ouvir, dividir, partilhar, fazer 
valer seus direitos, respeitar o espaço e o direito do 
outro. 

Uma escuta sensível, a observação atenta e o diálogo 
com as crianças, foram nos dando pistas dos sentidos 
construídos e compartilhados pela cultura infantil. 
A fala por exemplo de uma das crianças, sobre o 
significado da comemoração da Páscoa “celebrar os 
ovos de chocolates”, nos auxiliou a compreender as 
contradições e os valores culturais e contradições 
de nossa sociedade, e desse modo consistiu no 
mote para problematizar qual o sentido destas datas 
para as crianças e pensar nas possibilidades de 
transformação.

Neste contexto a proposta de mudança do olhar para 
as datas comemorativas na escola foi uma importante 
oportunidade de refletir e desconstruir a cultura do 
consumo. O processo de questionamento foi cotidiano 
e as transformações foram acontecendo lentamente. 
Primeiro retirando aos poucos “as lembrancinhas” que 
estavam atreladas a muitas dessas comemorações, o 
chocolate da Páscoa, por exemplo, se transformou em 
uma arrecadação de chocolates para uma instituição 
de crianças carentes da comunidade; os presentes e as 
apresentações para os pais, mães, transformaram-se 

em cartões levados ao longo do ano. Questionamentos 
e novas problemáticas são trazidas pelas crianças, 
são feitas reuniões com o grupo de professores/as, 
aprofundando o assunto, e novas ações são realizadas 
visando a superação de antigas e cristalizadas práticas 
educativas com as crianças.

Ao analisar com as crianças comerciais de tv que 
dizem que “você só ama seu pai se der no dia dos pais 
aquele perfume de presente” ou fazer a comparação 
de preços e peso de uma barra de chocolate com 
um ovo de Páscoa, encontramos com as crianças 
possibilidades de problematizar o consumismo 
relacionado às datas comemorativas. Nas rodas de 
conversa com as crianças refletimos sobre o valor do 
afeto e da presença na vida de quem ama, ao invés 
da compra de um produto; ou, no exemplo seguinte, 
do quanto a barra, que é bem mais barata, tem mais 
chocolate que o ovo de Páscoa.

Nas rodas de conversa as crianças revelam as 
compreensões que fazem do mundo a sua volta e é 
no debate, na argumentação com o outro, adultos 
e crianças, vão construindo e ampliando seus 
conhecimentos, a partir de um olhar crítico sobre 
as coisas, as vivências e pessoas que estão ao seu 
redor. 
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Além da questão do consumo, pudemos refletir como 
as datas comemorativas, estão ligadas a calendário 
de origem de cultura cristã, como no caso da 
comemoração da Páscoa por exemplo, invisibilizando 
crianças de outras religiões e excluindo a possibilidade 
de construírem suas identidades e seus valores 
culturais respeitados e valorizados. 

O trabalho educativo com as crianças pequenas nos 
revela que ser profissional da Educação Infantil é 
um trabalho bastante exigente, conforme nos alerta 
Michel Vandenbroeck (2009). Nos exige a capacidade 
de trabalhar em contexto de dissenso, de termos a 
habilidade de procurar novas soluções, capacidade 
de relação com o outro, capacidade de construir 
conhecimento com os outros, colegas, famílias e 
crianças, e talvez o mais desafiador de todos, atuar 
com foco na mudança.

Identificamos que algumas famílias resistem a essas 
mudanças, talvez porque trazem nas lembranças 
das vivências que tiveram, onde as comemorações 
de datas permeavam o calendário escolar, além de 
estarem também imersos em valores de uma sociedade 
do consumo. Por isso, o início de todo processo de 
mudança exige um diálogo direto com as famílias, um 
sistema de relações-comunicação no qual a participação 
ativa das famílias também é considerada importante 
parte da experiência educacional. Os questionamento 
e cobrança por parte das mães, pais, avós e outros 
responsáveis para que fossem feitas as festas, as 
cobranças das lembrancinhas e adornos para as 
crianças educação infantil, vão se transformando em 
um intenso e complexo diálogo e aprendizado sobre os 
diversos significados em relação à estas vivências. 

Fonte: Acervo da Escola
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para superar práticas pedagógicas que se articulam 
tematicamente em torno das datas comemorativas e 
procuram preencher o tempo do trabalho pedagógico 
com as crianças pequenas, reforçando valores 
consumistas e as possibilidade de construção de uma 
prática educativa significativa junto com as crianças 
pequenas.

A necessidade de mudanças e transformações na 
Educação Infantil nos trazem desafios diários e 
fundamentais como as discussões e reflexões sobre 
o consumismo e possibilitam que as crianças e 
adultos/as elaborem novos significados para nossas 
experiências dentro e fora da instituição.

Alguns materiais de apoio:
Livros de literaturas infantis também podem ser 
importantes aliados na problematização com as 
crianças pequenas. 

O livro “Pedro compra tudo (e Aninha dá recados)” de 
Maria de Lourdes Coelho, (Editora Cortez, 2004) conta 
uma divertida história que aborda este tema bastante 
sério e atual. Pedro é um menino que compra tudo 
o que vê, e Aninha é uma consumidora consciente. 
Esses dois personagens vão conscientizar as crianças 
e os que vivem à sua volta da problemática do 

Assim, a nossa escola encontrou mais um desafio, o de 
conhecer e dialogar com as práticas de socialização das 
famílias, o que pressupõe um confronto e um complexo 
entrelaçamento entre as culturas (BARBOSA, 2007), 
nos  mostrando que o espaço da educação infantil é 
um lugar de educação não somente das crianças, mas 
também de nós adultas/os. Assim as famílias participam 
de comissões que trazem os anseios da comunidade, 
buscando caminhos ajudando a construir a proposta da 
escola.

Hoje o calendário da escola segue os projetos de 
escolha das crianças em mostras e feiras artísticas 
e culturais visando o protagonismo das crianças e a 
socialização e divulgação do conhecimento construído 
com as crianças. A experiência mostra, portanto, que 
é fundamental pensar coletivamente as possibilidades 
para a organização do trabalho pedagógico que 
respeite as especificidades das crianças pequenas de 
se expressarem por diferentes linguagens, valorizando 
suas capacidades de socialização, favorecendo a 
confiança, a criatividade e inventividade. 

Nos revela a importância de realizar um esforço 
coletivo para refletir sobre propostas pedagógicas 
que tenham centralidade na criança pequena e 
nas suas especificidades e de procurar alternativas 
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consumismo desnecessário do ser humano, um estado 
perturbador e perigoso que confunde as necessidades 
materiais com as necessidades emocionais.

E o livro: A economia de Maria, de Telma Guimarães, 
ilustrações de Silvana Rando (Editora do Brasil, 2010) 
que conta a história das gêmeas Helena e Maria, 
que ganharam lindos cofrinhos da madrinha. Mas 

uma das meninas não quer nem saber de guardar 
dinheiro, comprando tudo o que vê, enquanto a outra, 
desde pequena, já sabe poupar, imaginando que 
economizar só vai fazer bem. Por meio de uma história 
que demonstra que saber gastar sem exageros é a 
melhor forma de lidar com o dinheiro, este divertido 
livro discute um tema bastante atual: a educação 
financeira. 

(Autoria de Maria de Lourdes  
Coelho e Ilustrações  

de Silvia Aroeira, 
Editora Cortez, 2004)

(Autoria de Telma Guimarães, 
ilustrações de Silvana Rando, 
Editora do Brasil, 2010)
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Encontramos também no site do Instituto Alana, ideias 
para pensar uma proposta educativa voltada para 
a primeira infância, com diversas ações e projetos 
e Programas  como o “Criança e Consumo”: que 
contém links com acesso para legislação específica, 
tem um“Caderno de Consumo Sustentável”, com 
orientações, vídeo, que podem ajudar na discussão 
desta temática com as crianças, ou ainda em reuniões 
com profissionais da equipe pedagógica e familiares, 
trazendo por exemplo como a realização de uma Feira 
de Troca de Brinquedos, por exemplo. etc.

Camila Zentner Tesche 
Pedagoga com especialização em Educação Infantil 
pela Universidade de São Paulo (USP), coordenadora 
pedagógica da Escola da Prefeitura de Guarulhos 
Manuel Bandeira. 

Daniela Finco
Professora do Curso de Pedagogia da Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp), professora-preceptora 
do Programa de Residência Pedagógica em Educação 
Infantil.
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As novas tecnologias fazem parte do cotidiano de muitos lares.
É muito interessante que todos os setores e a sociedade conheçam o uso que está sendo dado aos diferentes 

suportes que as novas tecnologias nos trazem.
O uso.
O que interpela é o uso acrítico, às vezes impensado, que é feito por dos adultos responsáveis em relação ao 

acesso a diferentes dispositivos.
Acompanhar, conter, pensar, dialogar, pactuar... o senso comum que muitas vezes desaparece.

ANA LAURA MARTIN, XIMENA LÓPEZ GERMINO,  

     MA. CECILIA RODRÍGUEZ DA SILVEIRA, GABRIELA TRIÑANES

Tecnologias e subjetividades  
  em formação

MARIA CLARA SIDOU MONTEIRO

Publicidade de experiência:  
  a cultura do consumo propagada  
  pelos YouTubers para as crianças  
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ANA LAURA MARTIN 
      XIMENA LÓPEZ GERMINO 
      MA. CECILIA RODRÍGUEZ DA SILVEIRA               
     GABRIELA TRIÑANES

Neste artigo pretendemos refletir sobre um tema 
comum hoje para todos nós que estamos próximos da 
primeira infância (mães, pais, cuidadores, educadoras, 
profissionais de saúde): a presença da tecnologia no 
cotidiano do lar, as formas pelas quais os dispositivos 
tecnológicos estão presentes na vida do bebê, meninas 
e meninos pequenos e suas famílias, e seus possíveis 
efeitos no desenvolvimento. 

É inegável que a realidade geralmente nos confronta 
com uma forte presença de dispositivos tecnológicos 
na vida cotidiana. O que faz parte da vida cotidiana 
e é importante para os pais, dificilmente poderia não 
fazer parte da vida do bebê desde suas primeiras 
experiências, já que ele nasce em um ambiente em que 
a tecnologia é mais um elemento do entorno. 

A medida em que a tecnologia ocupa um lugar 
significativo nas relações interpessoais, é inevitável nos 

questionarmos sobre seus efeitos na primeira infância, 
em tempos de constituição da subjetividade.

O contexto de trabalho em que surgem nossas 
perguntas e reflexões é o trabalho clínico com 
pacientes e em diferentes instituições de educação 
infantil com crianças de 0 a 5 anos. Por sua vez, 
também trabalhamos em oficinas de formação com 
equipes interdisciplinares em várias instituições. 
Trabalhamos, também, no tratamento psicanalítico 
com meninos e meninas de uma maneira particular, 
atentendo também a família em processos de 
consulta.

Nosso papel nas equipes às quais pertencemos na 
educação infantil abrange principalmente o nível 
de prevenção e promoção da saúde, cuidando do 
acompanhamento do desenvolvimento das crianças, do 
acompanhamento da tarefa do educador e da família.

Tecnologias e subjetividades em formação
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Nessa função de acompanhar o desenvolvimento de 
meninas e meninos, as funções educativas e de cuidado 
dos educadores e da família, temos observado que, por 
meio de diferentes modalidades, o uso de dispositivos 
tecnológicos em diversas situações tem se tornado cada 
vez mais presentes na dinâmica familiar.

Nas instituições educativas em que trabalhamos, 
seu uso não foi incorporado de acordo com um 
posicionamento pedagógico que promova a atividade 
lúdica como centro de aprendizagens significativas. 
Seu uso foi integrado apenas em ocasiões muito 
específicas, por exemplo, compartilhando um filme ou 
um evento cultural que convoca a todos nós, como a 
Copa do Mundo de Futebol.

Em diferentes encontros com adultos, seja em 
entrevistas ou oficinas, foi ficando notório que a 
tecnologia estava cada vez mais presente no relato 
de situações da vida cotidiana. Começamos a prestar 
atençãono lugar que este uso ocupa.

Os diferentes membros da equipe observaram em 
muitas ocasiões, durante momentos significativos, 
como a chegada à escola e a despedida em cada dia, 
que o celular é oferecido pelo adulto e / ou demandado 
pela criança. A despedida ou o reencontro costumam 

provocar angústia tanto nos pais e nas mães, como 
nas meninas e nos meninos. Às vezes, alguns 
membros da família preferem sair sem serem vistos, 
evitando um momento crítico de choro ou reclamação, 
e outros oferecem uma compensação (um presentinho 
ou um doce). Às vezes acontece que naquele momento 
o celular é entregue como um entretenimento 
imediato, como um elemento que ajuda a acalmar.

Os familiares relatam o uso dos dispositivos em 
múltiplas situações da vida cotidiana, como forma de 
proporcionar tranquilidade e entretenimento, quando 
exigem que meninas e meninos permaneçam quietos, 
para desenvolver outra atividad e ou sempre que 
tiverem que esperar. Em muitas ocasiões, a tecnologia 
é oferecida por adultos nesses momentos e com pouca 
interação comas crianças. Também é introduzida para 
substituir a ausência, para preencher lacunas nos 
momentos de separação ou para evitar conflitos e 
angústias.

Encontramos dificuldades, tanto no mundo adulto 
quanto no mundo infantil, para enfrentar momentos 
de espera, frustração, vazio e tédio que parecem levar 
à onipresença de dispositivos tecnológicos. Essas 
observações têm nos levado a nos questionar sobre 
o posicionamento das figuras parentais frente às 
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intensas demandas ou transbordamentos impulsivos 
dos pequenos, bem como sobre o tipo de objeto que 
os dispositivos tecnológicos tornam-se de acordo com o 
uso que se faz deles. 

Estamos interessados em refletir sobre o uso 
precoce e intenso dessa tecnologia, como uma 
das muitas situações em que o bebê ou a criança 
ficam expostos a estímulos excessivos que eles não 
podem processar sozinhos ou selecionar. Parece 
que a excitação e a calma podem ser unidas e 
intensamente provocadas. O mundo da imagem 
e do som é tão atraente que às vezes preenche e 
acalma, suprime demandas, absorve preocupações 
e interfere nos movimentos e explorações dos bebês 
no espaço, o que inevitavelmente requer o contato e 
o apoio de outros.

Por sua vez, eles não fornecem um retorno do 
que o bebê produz, não decodificam seus afetos e 
sentimentos. Eles fornecem conteúdos, estímulos 
sensoriais, histórias já contadas (geralmente altamente 
estimulantes e vertiginosas), mas não dão uma resposta 
que se adeque à suareação. Por isso, é necessária  
acompanhia de outra pessoa, crianças mais velha sou 
adultos que complementem as reações emocionais das 
crianças com sua capacidade de dar sentido. 
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E claro que, juntos, crianças e adultos podem desfrutar 
de atividades lúdicas, como ouvir música, compartilha 
rani mações infantis, ler e brincar com literatura 
infantil digital interativa, etc., tendo a tecnologia 
como suporte. Nessas situações, como em outras, a 
contribuição da interação com os outros promove um 
enriquecimento, na medida em que a criança não é 
deixada ó frente ao virtual. Na atividade compartilhada, 
o que pode ser angustiante ou excessivo provavelmente 
será metabolizado com a contribuição da interação. Por 
outro lado, quando um menino ou menina é deixa dos 
o zinho na frente da tela, ele pode ficar desprotegido. 
Como um breve exemplo, vamos pensar no “Momo”1  e 
na preocupação que isso causou recentemente. Ainda 
que as crianças não tendam a imitar linearmente o 
que veem, e os monstros geralmente estão presentes 
em histórias pelas quais as crianças metabolizam os 
medos, a presença de adultos para discriminar o que 
pode afetara criança e seu entendimento constitui a 
situação mais adequada para o processamento do que 
as crianças veem na tela. 

A proposta de moderar o uso de dispositivos 
tecnológicos é uma aspiração dificilmente alcançada 
em uma época em que todo o consumo foi 
exacerbado. A família geralmente sente que não há 
razão para retirá-los, juntamente com a crença típica 

de que é importante para a sua aprendizagem. Além 
disso, a criança parece especialmente “preparada” 
para lidar comas tecnologias e demonstra interesse.

De acordo com o neuropediatra uruguaio A. Cerisola 
(2017), “devido à sua atenção, memória e habilidade 
simbólica imaturas, bebês e crianças pequenas não 
podem aprender com a mídia digital tradicional o que 
aprendem na interação com seus cuidadores e têm 
dificuldades para transferir o conhecimento para sua 
experiência tridimensional. É importante considerar 
que a capacidade de interação das telas táteis dos 
meios tecnológicos é limitada em comparação com 
a aprendizagem que surge da interação e com o seu 
ambiente real”2.

Em que mundo a criança vive?
Parece inevitável fazer considerações sobre o impacto 
da presença da tecnologia em nossa constituição como 
sujeitos, com o ambiente em que crescemos. Estamos 
imersos na mesma realidade que tentamos processar 
e entender, de modo que nossa compreensão 
será necessariamente parcial nesse momento. 
Para perceber os efeitos das mudanças sociais na 
subjetividade, é necessário tempo histórico.
O impacto da tecnologia se dá em um contexto de 
transformação das narrativas que organizama sociedade. 
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O filósofo francês Michel Serres (2012) aponta que 
as sociedades ocidentais viveram duas grandes 
revoluções: a passagem do oral para o escrito, e depois, 
o surgimento da imprensa. Ele afirma que atualmente 
vivemos uma terceira revolução a partir 
do surgimento de novas tecnologias. 
Este autor chama “Pequeno Polegar” a 
um novo ser humano cujas mensagens 
brotam de seus polegares com grande 
maestria.

Atualmente, a vertigem, a incerteza 
e o efêmero fazem parte da vida. 
A eficácia no uso do tempo como 
categoria que marca um modo de 
vida centrado no presente, a ideia de 
sucesso atrelada a viver o presente 
centrado no pra zere a realização 
pessoal como máxima a aspirar, 
nos levam a reformular as ideias de 
tempo, espaço, corpo e subjetividade, 
entre outras. Pais e mães são muito 
exigidos neste contexto, o que muitas vezes faz 
com que apelar para a tecnologia seja uma poio 
momentâneo, que também pode ser benéfico para a 
criança, dependendo de como a tecnologia é usada, 
quanto e em que condições.

A tentativa de evitar o tédio conjugada com a ideia de 
que nada deveria ser perdido nos coloca diante de um 
novo sujeito que busca permanecer jovem e a não se 
limitar aos limites. 

O íntimo e o privado mudaram substancialmente. Basta 
buscar no Google sobre qualquer coisa desconhecida, 
para ter algumas informações e imagens. As redes 
sociais implicam uma exposição em uma nova área de 
confluência e uma curta distância entre público e privado. 
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A informação pode conte rum paradoxo, pequenos 
dados inúteis e supérfluos povoam a comunicação 
virtual e a exposição do íntimo de várias maneiras é 
utilizada por sujeitos de todas as idades. Segundo a 
antropóloga argentina P. Sibilia3, o diário intimista teria 
sido substituído por um diário “efêmero”, no qual as 
redes apóiam selfies, blogs pessoais para serem vistos 
ao infinito, no que considera uma exacerbação do culto 
a si mesmo. Muitas pessoas hoje têm uma espécie 
de segunda vida em ambientes digitais, que pode 
ser integrada em situações naturais, por exemplo, na 
adolescência, mas também pode envolver aspectos 
arriscados.

O ócio, a espera e otédio.

Em relação ao valor da imagem no mundo de hoje, 
parece não haver tempo ou espaço que não esteja 
saturado de imagens. Como exemplo, em qualquer 
sala de espera, encontrou telas. Quase todo o 
conteúdo que precisamos comunicar por escrito 
(especialmente se é algo a ser divulgado) deve ser 
considerado em relação às imagens, para que seja 
assimilado pelos destinatários e se dê atenção a ele. 
…  “Neste novo contexto, além de se tornarem mais” 
interativos”, as pessoas estão se tornando “mais 
visuais do que verbais”.

Os tempos de espera são geralmente habitados por 
imagens virtuais. Parece que crianças e adultos acham 
difícil valorizar e tolerar momentos de espera e tédio. 
A tolerância à espera está indissoluvelmente ligada 
à aceitação de possíveis frustrações e à aquisição 
progressiva do controle de impulsos. Nesse contexto, o 
uso de tecnologia, se for excessiva, pode ser um fator 
que não contribui para o desenvolvimento de certos 
recursos na criança.
 
V. Guerra, psicanalista uruguaio, afirma:…  
“Um acriança que tem essas características, de 
grande inquietude e impulsividade, melhora quando 
pode esperar. Porque a tolerância da espera implica a 
queda da experiência narcisista, de que “o mundo tem 
que ser como eu quero e no tempo que eu quero”. E 
depois, a criança estará brincando com os outros, ou 
participando na escola, interagindo com amigos que 
têm momentos diferentes do seu e terá que negociar, 
adaptar-se e poder esperar no sentido de um processo. 
Em suma, a tolerância à espera se correlaciona com a 
tolerância da alteridade”4. 

Percebemos uma certa contradição entre a 
preocupação reiterada que as famílias têm com as 
dificuldades da criança para processar frustrações, 
a sensação de que elasse aborrecem facilmente 
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e o fato de que a tecnologia é oferecida para se 
obter calma e diversão. Nesse contexto, a leitura 
em sempre é valorizada como uma experiência 
artística e estética, que também entretém, mas é 
procurada para resolver problemas, como se fosse 
uma solução mágica voltada para “administrar 
emoções”. Parece que o livro algumas vezes foi 
projetado para um propósito educacional específico, 
em oposição a outras formas de entretenimento 
relacionadas ao lazer digital.5  A aceitação bem de 
uma proposta generalizada de “gerenciamento de 
emoções” é um tópico interessante. Parece que 
está ganhando terreno uma aspiração de transmitir 
à criança habilidades de “gerenciamento emocional” 
que simplificam o complexo e implicam uma auto-
regularão precisa ali onde emerge ma ambivalência e 
os conflitos que exigem companhia afetiva.

Usos e efeitos da tecnologia
O uso da tecnologia com seus avanços vertiginosos 
pode evocar fortes adesões ou rejeições.
Em relação ao uso de dispositivos tecnológicos, a 
Sociedade Argentina de Pediatria, bem como outras 
sociedades científicas6, recomenda:

• Nada de tela antes de 18 meses. Exceto 
comunicação com a família ou amigos.

• Entre 18 e 24 meses, conteúdos de alta 
qualidade, juntamente com a presença da família, 
dando sentido ao que estão vendo.

• Entre 2 e 5 anos, conteúdo de alta qualidade (não 
mais de uma hora).

• A partir dos 6 anos: equilíbrio e bom senso.

A advertência da comunidade médica sobre 
a importância da não exposição de crianças 
pequenas a determinados dispositivos tecnológicos 
é geralmente desconhecida e, quando se sabe, 
costuma ser vivenciada como uma “missão 
impossível”, que poderia estar ligada à naturalização 
do fenômeno, ao uso diário (e permanente) 
generalizado. Parece naturalizar o que é parte do 
habitual.
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A família relata sentir uma demanda excessiva das 
crianças, que anda de mãos dadas coma dificuldade 
em introduzir a espera e a possibilidade de se frustrar. 
A criança requer que as pessoas de referência em 
prestem sua capacidade de contenção e apoio, de 
modo a não ficarem sozinhos diante dos impulsos e 
desejos que atravessam, sem o apoio necessário para 
processá-los.

As crianças pequenas parecem preparadas para lidar 
com novas formas de comunicação por meio de uma 
capacidade conectiva que não requer certas condições 
prévias. As letras e o teclado não são essenciais, 
bastamos ícones.

Surgem questões sobre os efeitos da tecnologia no 
desenvolvimento da criança pequena. Perguntas 
complexas que podem não ter uma resposta ainda, na 
medida em que múltiplasvariáveis convergem. 

Nas crianças para quem o uso de dispositivos 
tecnológicos é muito intenso, os efeitos podem ser 
observados no nível da linguagem. Às vezes, algumas 
crianças usam expressões não características do 
ambiente cultural próximo, típicas da chamada 
“linguagem da televisão”.

S. Tisseron, psicanalista francês, descreve os efeitos 
da imagem que não responde ao sorriso da criança. 
Frente a um adulto que sorri para ele, o bebê responde 
sentindo que, por sua vez, seu sorriso gera um efeito 
sobre o adulto. Uma espiral interativa é gerada. Por 
outro lado, se o bebê sorri diante de um adulto na tela, 
a resposta é interrompida, “o bebê está numa situação 
de estar e, ao mesmo tempo, não de estar com o 
outro e internaliza as relações em eco constantemente 
abortadas, ou seja, sem se mexer e com os olhos fixos 
na tela, a criança aprende a instabilidade”.7 

Em algumas crianças observamos uma inquietação 
excessiva, expressões marcantes de ansiedade, 
descarga corporal intensa e desdobramento motor. 
Quando isto ocorre no contexto de uma estimulação 
excessiva, pode acontecer, também, que seja 
acompanhadas por uma tendência a movimentos 
permanentes, dificuldades em brincar em espaços 
fechados e relaxar (especialmente na hora de 
dormir) e, em algumas situações, o desenvolvimento 
do jogo simbólico espontâneo não surge - mesmo 
que a capacidade simbólica de desenvolvê-lo exista.

Não pensamos que essas situações 
respondam exclusivamente à forte exposição 
a dispositivos tecnológicos, mas que são 
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fenômenos multicausais ligados à possibilidade 
de processamento e significado com outro, 
simultaneamente ou a posteriori.

Nesse sentido, adotamos as contribuições de V. Guerra 
(2007): “E se o mundo atual, com suas vicissitudes 
iconoclastas e pós-modernas de renovação, implica 
a presença de um chamado à multiplicidade, há um 
elemento que considero invariante fundamental: 
a presença do outro, a absoluta necessidade da 
presença e contribuição do outro humano na 
constituição do ser humano”. 
 
O processamento do que é vivido requer o encontro 
com outros significativos que, por meio da empatia, 
da conexão afetiva e do reconhecimento que os 
outros devolvem à criança, ajudam a metabolizar 
as experiências, promovendo o desenvolvimento da 
subjetividade e facilitando o processo de integração. 
 
Questionamos se amida tecnológica pode atuar como 
“parceira”. A tecnologia pode dar uma contribuição 
significativa necedades? O que acontece quando 
um certo uso desses dispositivos contribui para a 
desconexão com o desconforto, como fracassos do 
outro e / ou sua falta, acalmam “magicamente” e 
evitam o desapontamento?
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1. Jogo realizado via Internet e Whatsapp que se popularizou em 2018 e pode ter 
causado a morte de uma adolescente na Argentina.
2. Cerisola, A. (2017), p. 127.  
3. Sibilia, P. (2013), p. 48.
4. Guerra, V. (2003)
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Publicidade de experiência: a cultura do consumo propagada pelos YouTubers 
para as crianças

DRA. MARIA CLARA SIDOU MONTEIRO

Numa era de convergência midiática e digital (JENKINS, 
2009), temos crianças que nascem inseridas na 
cultura dos smartphones e tablets, ou seja, são nativos 
digitais (PRENSKY, 2001; PALFREY; GASSER, 2008). 
Isso quer dizer que elas supostamente já saberiam 
desde a mais tenra idade a estarem conectadas no 
ambiente on-line. Consequentemente, elas acessariam 
à infinidade de conteúdos existentes na internet assim 
como estariam presentes nos sites de redes sociais, 
entre eles, o YouTube, a mais popular plataforma social 
de streaming de vídeos.

O YouTube começou em 2005 por ex-funcionários do 
PayPal, Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim. O 
seu modelo de negócios inicial consistia em colocar 
banners ao lado do processo de envio dos vídeos 
(DIJCK, 2009). Depois de sua compra pela Google, 
todo smartphone/tablet com o sistema operacional 
Android, passou a vir com o YouTube já instalado, o 
que contribuiu para a sua popularização.

O YouTube pode ser considerado o ápice da cultura 
participativa (JENKINS, 2009), pois qualquer pessoa 
pode ter uma conta e postar vídeos na plataforma. 
Assim, todos somos potencialmente produtores 
e consumidores de conteúdo na Internet, isto é, 
prosumers, termo cunhado por Toffler em 1980, que 
encontrou sua aplicação somente com a Web 2.0.  

Neste contexto, o YouTube passou a divulgar como seu 
lema o “broadcast yourself”, literalmente “transmita a 
si mesmo”, ou seja, quantos mais sujeitos postarem 
vídeos no site, mais rentabilidade ele terá através da 
monetização dos conteúdos com a publicidade. Desta 
forma, surgem as figuras dos YouTubers, criadores 
de conteúdo para a plataforma. Consideramos como 
profissionais do YouTube, apesar do site não fazer 
essa distinção. Porém, são indivíduos que fizeram 
da produção de vídeos uma forma de trabalhar, 
conseguindo remuneração e seguindo as regras dos 
algoritmos do YouTube.
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Diante desse cenário, realizamos uma pesquisa 
doutoral que teve como objetivo compreender 
o consumo de publicidade feito pelas crianças 
relacionado aos vídeos de YouTubers. Ela foi 
desenvolvida entre 2015 e 2018, no Programa de 
Pós-graduação em Comunicação e Informação da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

A metodologia para a pesquisa foi qualitativa, pois 
o foco era a compreensão das falas das crianças 
participantes. Foram, no total, 15 entrevistas 
individuais com crianças entre dez e 11 anos de duas 
escolas públicas de Porto Alegre. Elas estudavam e 
moravam na Ilha da Pintada, que, apesar de fazer 
parte da capital, fica isolada pelo atravessamento do 
rio Jacuí. Ademais, outra característica da ilha é a 
desigualdade social. De um lado da avenida principal 
temos casas pequenas, algumas até de palafitas, 
do outro, temos mansões com vigilância 24 horas, 
voltadas para o rio. Assim, essas particularidades 
fazem parte do cotidiano das crianças entrevistadas.

O procedimento da pesquisa de campo envolveu 
observar as crianças enquanto elas escolhiam os 
vídeos que queriam assistir no smartphone da 
pesquisadora ou no computador da escola e fazer 
perguntas com base no roteiro semiestruturado. Os 

resultados da análise foram divididos em três eixos: 
competências, consumo de vídeos e publicidade. 

Em relação às competências sobre os usos de 
aparelhos digitais como smartphones e computadores, 
as crianças sabiam funções básicas como colocar 
o vídeo em tela cheia, dar o play e pesquisar na 
tela do YouTube. Elas também identificavam os 
vídeos relacionados. Apesar de não terem noção 
de como a plataforma indica esses vídeos com 
base nos algoritmos que traçam os seus perfis e 
preferências de conteúdos, as crianças sabiam que 
os vídeos relacionados tinham a ver com o que 
elas já assistiram. Elas fazem uso dessa estratégia 
para descobrirem novos conteúdos. Desta forma, o 
conceito de nativos digitais acaba se limitando às 
funcionalidades das plataformas, mas não à dimensão 
cognitiva em relação aos conteúdos, o que implica 
diretamente na compreensão da publicidade.

Sobre o consumo de vídeos, as crianças assistem aos 
mais diferentes canais de YouTubers, tanto voltados 
para o público infantil como para adolescentes/
jovens adultos. Entre os criadores citados pelas 
crianças estão Felipe Neto, Luccas Neto, Whindersson 
Nunes, Dani Russo, Julia Silva, Mari Maria, SirKazzio, 
AuthenticGames, KondZilla, Cia. Daniel Saboya, 
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entre outros. Importante salientar que esses 
YouTubers possuem milhões de inscritos, ou seja, são 
profissionais e celebridades da plataforma. Entre as 
temáticas mais interessantes para as crianças estão 
futebol, games, dança e brinquedos, sendo as duas 
primeiras assistidas somente por meninos e as outras 
duas pelas meninas.

À medida que víamos os conteúdos dos canais junto 
com as crianças, apareciam os anúncios inseridos pelo 
YouTube como banners e comerciais antes/durante o 
vídeo. As participantes se irritavam com a intromissão 
da publicidade, pois o principal interesse era assistir 
ao conteúdo. Elas não reconheciam os banners como 
publicidade e os fechavam sem mesmo ler o anúncio. 
Já em relação aos comerciais, elas clicavam assim que 
aparecia o botão “pular este anúncio”. 

A dinâmica mudou em relação aos vídeos dos 
YouTubers, pois, mesmo que eles tivessem um apelo 
mercadológico, as crianças escolhiam assistir a esses 
conteúdos. Eles não tinham o caráter de intromissão 
da publicidade. Pelo contrário, o YouTuber criava o 
vídeo com base no produto a ser exibido. Assim, 
foi criado o conceito de publicidade de experiência 
(MONTEIRO, 2018), sendo esta a publicização do 
produto através da experiência do criador de conteúdo 

no vídeo.Ele abre o produto, consome e/ou fala do 
mesmo como forma de gerar visualização para o 
canal e para o anunciante. Este tipo de publicidade 
mescla formatos anteriores como product placement 
e publicidade on-line, mas vai além, pois a criança, 
ao ver o vídeo da experiência do YouTuber, consome 
midiaticamente o objeto, o que leva ao desejo 
de compra. Os criadores de conteúdo praticam a 
publicidade de experiência em seus vídeos, dando 
visibilidade às marcas e incentivando a compra/
consumo. Eles fazem contratos com anunciantes, 
porém isso não é esclarecido em seus vídeos, o que 
leva à nebulosidade da prática publicitária no YouTube.

A publicidade de experiência tem como vantagem ser 
feita pelo YouTuber, um tipo de influenciador digital que 
possui respaldo na plataforma entre seus milhões de 
inscritos. Ele consegue gerar uma identificação com seu 
público e está constantemente produzido conteúdo, o 
que torna sua presença relevante para os algoritmos 
do YouTube e consequentemente, mais sujeitos verão 
seus novos vídeos. As crianças escolhem os YouTubers 
que querem seguir e acreditam nas suas opiniões, por 
isso, eles são excelentes porta-vozes para as marcas. 
Pela relação de confiança e de afetividade, os YouTubes 
conseguem persuadir o público a desejarem os produtos 
anunciados sem necessariamente esclarecerem que 
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o seu discurso é motivado por um anunciante. Deste 
modo, as crianças apresentaram desejos de consumo 
por objetos como PlayStation, bonecas Baby Alive e Bebê 
Reborn, iPhone, além de maquiagens, jogos, camisas 
de jogadores de futebol e tênis de marcas como Nike. 
Todas pedem produtos aos pais, porém a maioria dessas 
mercadorias não podem ser compradas pela família por 
causa do seu alto custo. Logo, a forma que as crianças 
acabam consumindo esses produtos é pelos vídeos.

Desta maneira, a pesquisa evidenciou que as crianças 
estão constantemente on-line, assistindo a diferentes 
vídeos todos os dias. Isso implica em um aumento de 
exposição à publicidade, tanto os anúncios  
on-line inseridos pelo YouTube, como os publicados 
pelos criadores de conteúdo nos seus vídeos. A 
publicidade de experiência mostra como os anúncios 
podem se reinventar de forma a atrair a atenção 
do público, em especial, o infantil, sem esclarecer 
se é um espaço pago por anunciante. Por isso, é 
urgente o debate sobre os limites da publicidade 
nas plataformas digitais, visando tornar ético o papel 
dos influenciadores digitais e dos anunciantes nos 
conteúdos on-line.

    Dra. MARIA CLARA SIDOU MONTEIRO 
    Universidade do Ceará (UFC) Brasil
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Qual é o lugar ocupado por bebês e crianças na sociedade brasileira?  

MARIA LUIZA RODRIGUES FLORES
MARTA LÚCIA SILVA 
   

A saudosa Fúlvia Rosemberg é parte integrante 
da história brasileira da educação das crianças 
de 0-6 anos na esfera pública. Deixou um legado 
imenso para a criançada do Brasil além de suas 
famílias, pesquisadores/as e professoras/es. 
Sempre articulando feminismo e criança pequena 
nas suas pesquisas, nas intervenções nas 
políticas públicas, na docência e nos seus artigos.

Antes de se falar em relações de gênero, Fúlvia 
estava atenta a questão da mulher, participando 
do jornal “Mulherio”. No combate ao machismo 
e outras formas de autoritarismo estava a Fúlvia 
denunciando o adultocentrismo, pesquisando o 
racismo em relação aos negros e negras. Alguns 
anos antes de morrer estava pesquisando os/as 
indígenas (já estudado e pesquisado pela também 
saudosa Regina Pahim). Ainda antes de se falar  

 
em intersecção de gênero, raça e classe Fúlvia 
cobrava das pesquisas e das revistas cientificas 
feministas os estudos de infância e gênero e 
raça e classe. Em 1996 escreveu o pioneiro 
artigo “Educação Infantil, classe, raça e gênero”. 
Sua última conferencia, no México (publicada no 
livro “Creche e Feminismo-desafios atuais para 
uma educação descolonizadora”) insiste com a 
cidadania dos bebês contra o consumismo e o uso 
que se faz dos bebês em proveito dos adultos e do 
capital financeiro, campo que vinha se dedicando 
e o nomeava de “ Estudos sobre a cidadania dos 
bebês”. 

Malu Flores e Marta Lúcia Silva trazem aqui 
um artigo mostrando o pensamento de Fulvia 
Rosemberg e seus “Estudos sobre cidadania dos 
bebês”
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Qual é o lugar ocupado por bebês e crianças na 
sociedade brasileira?
Após 30 anos de aprovação da Convenção 
Internacional sobre os Direitos da Criança na 
Resolução 44/25 da Assembleia Geral das Nações 
Unidas, em 20 de novembro de 1989, e passados 
mais de 30 anos da promulgação da Constituição 
Federal da República Federativa do Brasil, de 1988, 
cabe perguntar:  afinal, qual é o lugar ocupado de 
bebês e crianças na nossa sociedade e, em especial, 
na política educacional?  Até que ponto as crianças 
brasileiras bem pequeninhas, de até três anos, 
vivenciam seus direitos como cidadãos e cidadãs à 
educação pública, gratuita e de qualidade? 

Neste texto convidamos aos leitores e leitoras, 
sociedade em geral, famílias, representantes do 
Estado, bem como aos profissionais da educação 
em geral, para voltarem sua atenção aos bebês, 
às crianças e à infância, na perspectiva analítica 
construída pela pesquisadora, professora e ativista 
Fúlvia Maria Mott Rosemberg. A abordagem proposta 
por Fúlvia, no campo por ela denominado “Estudos 
sobre a Cidadania dos Bebês”, busca romper com 
concepções adultocêntricas sobre infância e criança, 
visão essa que limita seus saberes, suas atuações na 
sociedade e no mundo. 

Na visão adultocêntrica, o ser adulto é colocado 
como sujeito da supremacia da vida produtiva em 
sociedade e os bebês, as crianças bem pequenininhas, 
são apresentadas como sujeitos limitados, passivos, 
incapazes, de reduzida socialização, considerada 
a infância como um período limitado de vida, 
subordinado totalmente às perspectivas, expectativas e 
demandas dos adultos.

O termo adultocêntrico, expressando uma visão de 
mundo no qual o adulto se encontra na centralidade 
das demandas, foi mencionado por Fúlvia Rosemberg 
em 1976, em seu texto “Educação para quem?”, no 
qual a autora questiona os modos adultocêntricos 

“A cidadania dos bebês 
contra o consumismo 
e o uso  que se faz dos 
bebês para o benefício 
dos adultos e capital 
financeiro”

Qual é o lugar ocupado por bebês e crianças na sociedade brasileira?  
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de educação e pesquisas sobre os bebês e as 
crianças, ressaltando que essas deveriam ser 
pesquisadas  para além da Pedagogia, em uma 
perspectiva interdisciplinar, incluindo a Antropologia,  
a fim de melhor 
compreender 
esses sujeitos 
de direitos, suas 
especificidades, 
complexidades e 
as características 
de seus modos 
de vida.

Uma sociedade 
adultocêntrica,  
está projetada 
para atender 
aos interesses e 
expectativas dos 
próprios adultos, 
sejam esses 
econômicos, 
políticos, 
partidários, 
relativos a 
costumes, visão 

de mundo, etc., impondo suas regras estabelecidas 
aos bebês, crianças, adolescentes, não permitindo 
ou limitando a voz de outros, e os questionamentos 
sobre de seus modos de vida, suas percepções de 

mundo,  seus valores, seus costumes, 
ainda que estes sejam inadequados 
ou conflitantes, tendendo a acreditar 
que as crianças podem tornar-se meras 
“cópias”, efetivando a reprodução das 
ideologias dos adultos. 

“Os meninos e as 
meninas como um 
ator social, ativo, 
que participa 
na sociedade, 
sujeito de direitos 
e produtor de 
cltura”

Qual é o lugar ocupado por bebês e crianças na sociedade brasileira?  
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Os estudos de Rosemberg, amparados em estudos 
contemporâneos, como os da Sociologia da Infância, 
também chamados por Fúlvia de Estudos Sociais da 
Infância, consideram que, nas perspectivas estrutural, 
interpretativa e crítica, a concepção de infância 
é uma categoria permanente, útil à sociedade e, 
também, uma construção social. Assim, a concepção 
de criança, entende esta como um ator social, ativo, 
participante da sociedade, sujeito de direitos e 
produtora de cultura. Nesse sentido, a Sociologia da 
Infância valoriza e empodera os bebês, as crianças 
e a etapa da vida conhecida como infância, tratando 
sujeitos desse grupo etário como pessoas potentes, 
competentes, agentes, cidadãos que possuem voz e 
são protagonistas de suas próprias histórias. 

O campo dos Estudos Sociais da Infância propõe 
uma perspectiva sobre a criança na qual estas têm 
uma visão e interpretação do mundo própria, a partir 
de tudo o que elas veem, ouvem e sentem. Em 
consonância com as pesquisas desenvolvidas por 
Rosemberg, em seus mais de 30 anos de trabalho 
nas temáticas dos estudos de gênero, raça e idade 
(infância) e também no NEGRI PUC-SP , afirmamos 
que as crianças têm voz, possuem pensamento 
próprio, sentimentos, emoções, desejos, interesses, 
são capazes de fazer escolhas, negociam, reivindicam, 
questionam, argumentam, criam, recriam, inovam, 
propõem soluções, entre outras ações que as fazem 
participantes ativas do mundo. 

Para entendermos melhor essa abordagem, podemos 
dizer que quando um bebê nasce, ele demanda 
uma série de cuidados e atenção, envolvendo uma 
diversidade de profissionais de diversas áreas, 
conhecimentos diversos e multidisciplinares, bem 
como diversos artefatos para dar conta de suas 
demandas em termos de saúde, educação, vestuário, 
alimentação, produtos e serviços de diversos 
segmentos. Na mesma direção, ao longo dessa etapa 
de vida, a atuação de outros profissionais é requerida, 
resultando em que os bebês contribuem ativamente 
para o desenvolvimento econômico, comercial, social e 

“Afirmamos que os 
meninos e meninas 
tem voz, possuem 
pensamento próprio, 
sentimentos, 
emoções...   ”
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político, gerando impostos, insumos e capital financeiro 
na sociedade. 

Por isso, não é difícil perceber que existe um 
proveito no investimento comercial dos bebês e das 
crianças, onde esses atores sociais são utilizados 
para atrair mais lucros a outros interesses que não 
os propriamente desse grupo etário, tornando-se, 
em certos casos, instrumentos do capital, utilizados 
para atender a interesses de grupos empresariais de 
todos os tipos. Sendo assim, para Rosemberg, na 
perspectiva da visão estrutural dos Estudos Sociais da 
Infância, podemos dizer que vem ocorrendo um uso 
instrumental dos bebês e das crianças, com base em 
interesses adultocêntricos, políticos e econômicos, 
enquanto estas usufruem apenas das “migalhas 
de investimentos” em relação aos desdobramentos 
dos lucros, das marcas que são desenvolvidas 
comercialmente para atender a interesses diversos na 
sociedade. 

Os bebês e as crianças não possuem sequer a 
contrapartida de seus direitos atendidos a contento 
como pessoas, ficando à margem do usufruto da 
educação, da saúde, da cultura e do entretenimento, 
por exemplo. Especialmente, a desigualdade no 
acesso aos direitos sociais atinge sobretudo os 

“Os Bebês e as 
crianças não 
possuem sequer a 
contrapartida de 
que seus direitos 
sejam atendidos 
satisfatoriamaente 
como pessoas”

“Como estão sendo 
vivenciados os 
direitos educativos 
da primeira 
infância em nossa 
sociedade”
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bebês de menor faixa etária, bem como as crianças 
socialmente menos favorecidas, negras e ou de 
outras etnias com menor reconhecimento social. 
Rosemberg problematizou a posição ocupada por 
esses agentes em uma sociedade de consumo: Qual 
a posição ocupada pelo bebê e pelas crianças, no 
geral, enquanto grupo de pessoas que participam 
ativamente do desenvolvimento de uma sociedade 
e de um país? Qual a contribuição desses atores 
sociais? Como pensar bebês e crianças como atores 
sociais, protagonistas e cidadãos de direitos, se a vida 
em sociedade está voltada as atenções mais para os 
interesses e necessidades dos adultos? Como estão 
sendo vivenciados os direitos educacionais na primeira 
infância em nossa sociedade?

Assistidos inadequadamente pelo Estado, sem viver 
efetivamente seus direitos consagrados no plano legal, 
parte dos bebês e de suas famílias encontram-se privados 
do acesso à educação pública, de qualidade, laica e 
gratuita. De acordo com os dados do Censo Educacional 
de 2016 (INEP, 2018), apenas 31,9% das crianças de 
até três anos estão matriculadas na escola de educação 
infantil, sendo que o quintil superior da renda apresenta 
uma cobertura de 48,2% e o quintil inferior alcançou 
apenas 22,3% dessa população. Ampliando as marcas 
da desigualdade nesse acesso, os dados apontam que, 

de 2004 a 2016, dobrou a desvantagem entre brancos 
e negros no acesso a uma vaga. Na verdade, esse que 
é um direito educacional reconhecido na Constituição 
Federal de 1988, ainda que não seja de matrícula 
obrigatória, vem sendo naturalizado como um negócio 
a partir de parcerias entre o setor público e o privado, 
implicando em repasse de recursos públicos para a 
iniciativa privada, com frágil controle social sobre a efetiva 
qualidade das vagas ofertadas.

A Educação Infantil de qualidade, primeira etapa da 
educação básica direcionada para esta etapa da 
vida entre zero e seis anos, ainda não ocupa o lugar 
de uma bandeira política de absoluta prioridade por 
parte dos governantes, responsáveis pela efetivação 
do direito educacional dos bebês e das crianças. 
A expansão a partir de diferentes modelos de 
atendimento corrobora para um tratamento desigual 
dispensado às crianças, seja pela falta de oferta de 
vagas públicas, seja pelos prejuízos em termos de 
qualidade. Pesquisas desenvolvidas no país apontam 
para a diferença de atendimento em termos de 
educação e cuidado entre as instituições das redes 
direta ou indireta, conveniada e de outros modelos 
e arranjos institucionais decorrentes de parcerias 
políticas públicas e iniciativas no âmbito privado. 
No caso de atendimento em creches, à medida que a 
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opção política é por ampliação a partir de propostas 
“mais econômicas” ou de baixo custo, acaba por 
ser ofertado um serviço de qualidade inferior para os 
bebês e crianças pequenas, mesmo que financiado por 
recursos públicos. Tanto os bebês, as crianças, como 
suas famílias, que contribuem com seus impostos 
como cidadãos e movimentam a economia do país 
acabam, porém, como reféns dependentes de modelos 
de atendimento nem sempre ofertados com qualidade. 
Com base e reflexões nos estudos de Fúlvia Rosemberg, 
a opção política pela terceirização da oferta e da gestão 
da educação infantil a partir de diferentes modelos de 
conveniamentos e atendimentos não adequadamente 
fiscalizados, efetivados por relações público-privado 
baseadas em um per capita de baixo custo aluno 
qualidade, acabam por efetivar “creche pobre para 
crianças pobres”, perpetuando um ciclo transgeracional 
de negação e violação de vários direitos.

Apesar dos marcos legais que pautam a oferta de 
Educação Infantil no Brasil (creches e pré-escolas), 
fruto de lutas e conquistas de direitos nas últimas 
décadas, a responsabilidade educacional para com 
esse grupo etário ainda não atende, em termos de 
quantidade e de qualidade a demandas das famílias em 
relação à socialização dos seus filhos/as em espaços 
educacionais públicos e gratuitos.

Independente de gestão partidária e de propostas 
de diferentes governos, os relatórios sobre creches 
conveniadas apresentados pelo Tribunal de Contas do 
Município de São Paulo, em fevereiro de 2017 , dão 
indícios de incongruências na prestação de serviços 
com qualidade para os bebês e as crianças pequenas, 
evidenciando as diferenças nos atendimentos e nas 
vagas na Educação Infantil oferecidas aos bebês, as 
crianças e suas famílias, sobretudo, aquelas mais 
pobres. Há modelos inadequados que podem ser 
configurados como confinamentos de bebês, com pouco 
espaço livre e falta de natureza para usufruir e brincar, 
com lugares úmidos e sem a presença do sol, sem área 
verde, sem parques infantis ou brinquedotecas, enfim, 
sem os materiais necessários à realização de um bom 
trabalho para essas faixas etárias. 

“Há modelos 
inadequados 
que podem ser 
qualificados como 
confinamentos  
de bebês”
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Em certos casos, algumas instituições também não 
contratam profissionais com formação adequada e 
não conseguem garantir uma formação continuada de 
professores/as, condições para o desenvolvimento de 
práticas cotidianas que atendam às especificidades 
e necessidades de desenvolvimento na faixa etária 
de até três anos, ficando restritas ao oferecimento 
de atividades tradicionais e pouco diversificadas às 
crianças, em espaços, em certos casos, até insalubres.

Assim, no Município de São Paulo, cuja especificidade 
foi longitudinalmente estudada por Rosemberg, o 
ainda reduzido acesso à creche de qualidade para 
todas crianças de até três anos de idade têm ocupado 
um lugar de intensa disputa na arena de debates das 
políticas públicas, por diversos atores sociais adultos 
(representantes do Estado, famílias, responsáveis, 
especialistas da educação, Judiciário). Nesse cenário, 
temos percebido atores sociais, cada dia mais, 
recorrendo à judicialização, como forma de requerer 
os direitos educacionais constitucionais legítimos das 
crianças que não são atendidos pelo Estado. Não raro, 
temos percebido instituições governamentais ou não, 
empresários, dentre outros, mantendo um discurso 
estrutural voltados à criança e sua educação como 
um investimento econômico, ou seja, voltado aos 
interesses de lucro do capital. Tais discursos, com 

interesses e perspectivas voltados à educação infantil 
como investimento econômico e lucro não colocam o 
bebê e as crianças pequenas como prioridade, mas 
sim, os interesses adultocêntricos que permeiam a 
sociedade. A questão fundamental é perceber como 
o Estado vê os bebês e as crianças, geralmente como 
despesa a ser despendida a esse grupo etário e não 
como direito a ser atendido.

Assim, como observado por Fúlvia Rosemberg, há 
casos em que “[...] os direitos sociais são pensados 
apenas em condições de números econômicos. [...] 
“Por que um bebê custa menos para a sociedade 
brasileira? Por que se investe menos na creche? Há 
uma desvalorização da função de educar e cuidar 
crianças pequenas, por ser produção e reprodução 

“Discursos com interesses 
e perspectivas dirigidas 
à educação infantil 
como um investimento 
econômico e lucro”
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da vida. Consequentemente, a creche constitui etapa 
educacional desvalorizada no sistema educacional 
brasileiro”.

Entendemos que efetivar a cidadania e os direitos 
legais dos bebês e crianças como cidadãos e 
cidadãs é de fundamental importância, pois essas 
são pouco ou invisíveis à sociedade, especialmente, 
quando comparamos esse grupo com as demais 
etapas da vida humana, sobretudo as faixas etárias 
consideradas no grupo “adultos”. Os bebês e 
as crianças pequenas não possuem os mesmos 
investimentos em termos de serviços públicos 
destinados a outras faixas etárias, mas, sim, em 
alguns contextos ficam à margem na sociedade em 
termos de educação, saúde, entretenimento, cultura, 
dentre outros direitos sociais sob a responsabilidade 
dos setores da gestão pública.

Para a maioria das famílias as crianças são seus bens 
mais preciosos, no âmbito do cuidado privado, são 
tratadas com zelo e até mesmo com “paparicos”, mas 
ainda falta o engajamento das próprias famílias na 
luta por justiça social, políticas públicas de educação 
de qualidade e direitos mais efetivos com essa 
finalidade.

Para entendermos a importância dos bebês, das 
crianças e das diversas infâncias espalhadas pela 
imensidão do Brasil e do mundo é preciso também 
compreender quais são as desigualdades sociais que 
esses vivenciam, suas causas, suas particularidades, 
seus resultados e desdobramentos. Os bebês e 
as crianças são tratadas pelo poder público com 
seriedade e respeito no sentido de conceder-lhes o que 
há de melhor? Quais são as discriminações existentes 
em relação as outras faixas etárias nas diferentes 
maneiras de viver as infâncias? 

Como as mídias no geral e as instituições veem os 
bebês e as crianças? Qual é a visibilidade promovida?  
As crianças são apenas vistas como filão, oportunidade 
de ganhos e lucros por meio de produtos e negócios 
desenvolvidos para determinados públicos? Basta 
imaginar a quantidade de produtos e serviços 

“A creche constitui 
uma etapa educativa 
desvalorizada no sistema 
educativo brasileiro”
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elaborados para atender esses atores sociais e essa 
demanda, na realidade, os bebês e as crianças 
são grandes geradores de negócios comerciais e 
econômicos, em termos de alimentação, vestuário, 
brinquedos, entretenimento, educação e produtos 
diversos. Ao refletimos sobre essas questões, nos 
veem a grande reflexão: como os bebês e as crianças 
sendo atores sociais, ativos, sujeitos de direitos 
e produtores de cultura seus direitos estão sendo 
respeitados legalmente? Que tipo de sociedade está 
para os bebês e as crianças?

Como a educação brasileira vê os bebês e as 
crianças? Que tipo de educação está sendo 
oferecida a esses seres competentes e produtores 
de cultura? Nós somos as vozes que ecoam por 
seus direitos, por um mundo com mais educação de 
qualidade e cuidados dignos dos bebês e crianças, 
ou somos coniventes com os diversos interesses 
adultocêntricos, nos usos e abusos instrumentais 
desses sujeitos?

Em tempos de eleições de representantes da 
sociedade, um dos grandes problemas sociais no 
Brasil, a discriminação de idade e as violações 
de direitos básicos na Educação (falta de acesso 
e qualidade de creches) ainda continua em alta. 

As crianças pobres e as de menor faixa etária são 
as maiores vítimas das discriminações de direitos 
educacionais. Os políticos e a sociedade adultocêntrica 
discriminam as crianças em suas necessidades 
básicas. “Em tempos de eleições, pegam as crianças 
no colo” (ROSEMBERG, 2015) utilizam da artimanha 
para comover a opinião pública a fim de angariar 
eleitores, porém não têm os bebês e as crianças 
pequenas em suas agendas públicas como prioridade 
de atenção e compromisso efetivo com a causa. Esses 
atores sociais (bebês e crianças pequenas) não são 
vistos como pessoas ou cidadãos de direitos.  

“Como estão sendo 
respeitados legalmente 
os direitos dos bebês 
e das crianças, sendo 
estes atores sociais 
ativos, sujeitos de 
direitos e produtores  
de cultura?”
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O uso instrumental da criança pelo adulto se coloca 
com a finalidade de atender seus próprios interesses 
adultocêntricos, políticos, econômicos, partidários etc.

O resultado disso é desfavorável aos bebês e às crianças, 
pois apresentam danos em todas as esferas: físicas, 
sociais, intelectuais, emocionais, psicológicos, de 
saúde, etc. Acordem adultos! Até quando? Aonde está a 
cidadania efetiva dos bebês e das crianças na sociedade?

Para governantes, crianças não votam, contudo são 
frequentemente pegas no colo, ou colocadas em seus 
palanques de cunho partidário para “atenderem” aos 
seus interesses e a suas propostas ideológicas. As 
crianças e suas famílias muitas vezes são utilizadas 
como ferramentas de “apoio”, até mesmo sem saber, 
para atender a tais objetivos.

Em relação aos bebês e as crianças, o que deveria 
ser um direito natural e efetivo, seriam ser protegidas, 
prósperas em acesso a saúde e educação de 
qualidade, bem como acesso à cultura, entretenimento 
etc., acaba por parecer uma grande oportunidade 
de negócio ao campo empresarial e políticos, com 
especialistas da infância, economistas, etc. Não 
compreendem que os bebês e crianças apenas por 
existirem na sociedade já contribuem para a economia 
e o desenvolvimento do país e do mundo?

Percebemos que muitas dessas ações se apresentam 
de maneira contraditórias, evidenciando o uso 
instrumental (capital) da criança como oportunidade 
de ganhos e lucros. Inspiradas no pensamento de 
Rosemberg, compartilhamos algumas perguntas que 
podem orientar nossa ação: será que a sociedade, 
os especialistas em infância, as instituições e os 
movimentos sociais não percebem essas questões? 
Ou essas questões e ações são intencionalmente 
colocadas pelos modos como os adultos entendem a 
sociedade?  Até quando os interesses adultocêntricos 
estarão nas ações dos que se dizem defensores dos 
direitos da infância? 

É preciso repensar em como lidar com as 
desigualdades sociais, sendo que na pirâmide social 

“As crianças pobres 
e as  de menor idade 
são as maiores vítimas 
das dscriminações de 
direitos educacionais”
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as crianças e mulheres são as mais vulneráveis. 
Se cada um real investido na primeira infância se 
transforma em lucro para a sociedade adultocêntrica, 
como afirmam os economistas e empresários, qual 
é o percentual que deveria voltar para os bebês, as 
crianças e para essa etapa da vida? 

Como enfrentar esses grandes desafios sobre o modo 
como a sociedade ocupa os bebês e as crianças na 
sociedade? Quem são os bebês? Como vivem? Em 
quais condições diárias estão sendo organizado o 
trabalho nas creches? Temos uma Educação Infantil 
de qualidade e equidade para todos os bebês e as 
crianças pequenas que procuram a rede pública 
educacional? Quando a creche será definitivamente 
incorporada à agenda de políticas educacionais? 
Existe justificativa plausível para não darmos o que é 
devido por direito aos bebês e as crianças pequenas? 
Quais são nossas prioridades e lealdades? Como 
gerar equidade e oportunidades efetivas de direitos 
legais já consolidados historicamente para essa etapa 
da vida tão eficiente em termos de desenvolvimento 
econômico à sociedade, mais que ainda não possuem 
seus direitos garantidos efetivamente? 

Ainda há muito o que fazer para mudarmos paradigmas 
que orientam o modo como os bebês e as crianças  

 
 
 
são tratadas na sociedade. Temos ainda que trilhar 
outros caminhos mais justos e mais dignos a oferecer 
para esses atores sociais, a fim de sermos coerentes, 
considerando na prática aquilo que eles merecem 
como sujeitos de direitos na saúde, na educação, na 
socialização pública, no direito à brincadeira, à cultura 
e ao entretenimento de qualidade, obedecendo aos 
interesses e necessidades dos próprios bebês e das 
crianças. Para isso, podemos considerar a serviço de 
quem estão nossas lealdades, como sempre alertou 
Rosemberg.

“É necessário pensar 
em como lutar contra as 
desigualdades sociais, 
posto que na  pirâmede 
social as crianças e as 
mulheres são os mais 
vulneráveis” 
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¿Qué lugar ocupan los bebés y los niños en la sociedad brasileña?  
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Pablo Salvador Boido

“É de suma importância o fato de descobrir bons filmes 
no momento certo, aqueles que deixarão rastros ao 
longo de  toda a vida. (…) As importantes descobertas, 
no cinema, são muitas vezes aquelas de filmes que 
contêm um tempo de avanço na consciência que 
temos de nós mesmos e de nossa relação com a 
vida. No momento do encontro, nos contentamos em 
acolher o  enigma com assombro e acusar o golpe, 
o poder de tremer. O tempo de elucidação virá mais 
tarde e poderá durar vinte anos, trinta anos ou uma 
vida inteira. O filme trabalha no silêncio, sua onda de 
choque se expande lentamente ”

(BERGALA; 2002: 41).

A infância e o cinema

Quando pensamos sobre a relação entre infância e 
cinema, lembramos nossas primeiras experiências como 
espectadores. Como observa Bergala, pensar no primeiro 
contato com essa linguagem artística nos leva a rever 
nossa própria história e o momento de contato com 
nosso primeiro filme. Os tempos e formas de acesso aos 
filmes sofreram modificações e mudanças ao longo do 
tempo, pelo qual cada pessoa tem uma trajetória única.

Vamos pensar nos meninos e meninas de três décadas 
atrás, eles tiveram poucas oportunidades de aproveitar 
as transmissões de desenhos animados que estavam 
incluídas na programação infantil. O tempo diário em 
frente à televisão funcionava e não se emitiam mais 
produções audiovisuais que excedessem esse tempo. 
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Pelo contrário, hoje as novas gerações acessam uma 
televisão privada codificada, onde podem dispor de uma 
programação para sua faixa etária a qualquer horário. A 
isso, devemos adicionar aplicativos e plataformas atuais, 
como o YouTube Kids, entre muitos outros disponíveis 
em qualquer dispositivo com conectividade. 

Dentro do campo do audiovisual, surgiram produtos 
que se especializaram nesse tipo de público, e também 
ampliaram o acesso rompendo barreiras que produzem 
o acesso cada vez mais cedo a esse tipo de produção. 
Os canais privados têm uma transmissão diária de vinte 
e quatro horas, em comparação com o tempo diário que 
estava disponível apenas algumas décadas atrás, ou 
quase inexistente, se nos afastarmos mais no tempo. 
Não há dúvida de que algo substancial foi modificado.

Embora atualmente contemos com diversas políticas 
públicas educativas que tentam intervir no setor 
audiovisual, o peso e a direção das produções infantis 
estão orientadas pela indústria do entretenimento. E 
é estaa maneira que domina um tipo de espectador 
e promove uma visão de mundo. Essa indústria foi 
expandindo seus limites, expandindo suas fronteiras, 
que gradualmente se tornaram mais permeáveis. 
Essa tem sido uma das preocupações na pesquisa 
de teóricos como Adorno e Horkheimer. Ambos se 
dedicaram a refletir sobre as mudanças nas formas de 
acesso aos bens culturais no capitalismo tardio. Em 
seus ensaios, eles propuseram o conceito e indústria 
cultural para se referir às novas mídias e linguagens que 
se expandem no período do pós-guerra e se dedicam 
ao entretenimento em massa. O debate que iniciaram 
permanece aberto e reaparece com o surgimento de 
novas mídias e formas de comunicação em um contexto 
de mudanças contínuas nas formas de distribuição e 
consumo da sociedade atual.

Foi o filósofo francês GuyDebord quem, enfocando 
a concepção marxista do fetichismo da mercadoria, 
afirmou que no consumo das imagens da sociedade 
contemporânea existe o maior grau de alienação sobre 
o que o homem produz. Segundo o autor, auxiliamos no 
consumo destes como uma mediação que nos distancia 

A infância e o cinema

https://twitter.com/InfanciaLati
http://www2.rosasensat.org/revistes/infancia-latinoamericana
https://www.facebook.com/infancialatinoamericana


69<< >>

                         Editores            Redação           Coordenação             Conselhos            Apoios

in-fân-cia latinoamericana
 nº25 
REVISTA DIGITAL DA ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES ROSA SENSAT
ABRIL 2018

as 100 linguagens da infância

los 100 
lenguajes 
de la infancia

historia de la 
educación

experiencias

cultura y 
expresión

entrevista

editorial

sumario

reflexiones 
pedagógicas

as 100
linguagens  
da infância

história da  
educação

experiências

cultura e 
expressão

entrevista

editorial

sumário

reflexões  
pedagógicas

tema

cada vez mais das experiências reais, estabelecendo 
uma relação social entre as pessoas que é mediada por 
imagens.

A expansão desse modo de produção colocou as 
imagens (seja através de sua transmissão, reprodução 
ou distribuição digital) não apenas em certos espaços 

determinados para o “entretenimento”, mas 
também, começam a construir modelos e estilos 
de vida: promovendo valores, gostos e formas de 
distinguir-se dentro da sociedade que atravessam  
transversalmente todas as ordens da vida cotidiana.

Voltando ao nosso argumento inicial, uma das tarefas 
atuais para pensar a educação é descobrir como 
essa linguagem está presente na infância e como 
ela produz sentido. Não tanto para formular um 
diagnóstico apocalíptico, mas para criar um registro 
das enormes possibilidades que existem e que ainda 
não foram formuladas. Conjugar o cinema e a infância 
não a partir da perspectiva única do consumo ou do 
entretenimento, mas, pelo contrário, a partir da ideia de 
que  nas crianças  existem profundos conhecimentos  
sobre ele e entender que isso abre um novo horizonte 
para potencializar a atual tarefa educacional .

É importante notar que aqui estamos trabalhando 
em dois termos recentes que foram modificados 
no último século. É, portanto, necessário colocar o 
cinema em discussão e pensar sobre ele, não apenas 
como um dispositivo técnico, mas também como 
uma linguagem com suas próprias características 
singulares, condicionada por um tempo histórico e, 
evidentemente, cultural.
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O começo, a viagem, a escuridão e a sala
Investigar nossos primeiros passos como espectadores 
também nos permite construir um vínculo com a 
história do próprio cinema. Uma viagem que  pode 
nos levar a pensar nas primeiras salas, os espaços 
dedicados a essa arte que na época era considerada 
grosseira e vulgar. Esse link pode criar memórias para 
reconstruir as primeiras experiências da imagem em 
movimento e convidar aos pequenos e pequenas nessa 
jornada. Nesse sentido, esse passeio configura uma 
estrutura para organizar um primeiro contato com essa 
arte em um espaço educativo dedicado à primeira 
infância. Isso nos leva a enfatizar a importância de 
quem inicia essa aproximação das crianças com o 
cinema.

Quem abre a porta para este mundo? Quem é 
responsável por organizar este encontro? Um choque 
que muitas vezes é imprevisível e que provavelmente 
não se  ajuste às regras dos espaços escolares. 
Aqui está a responsabilidade do docente,construir 
um espaço adequado para esse momento de 
descoberta e assumir seu papel de cuidado na 
tarefa de apresentar essa arte às crianças. Bergala 
insiste que este é o momento vital para abordar bons 
filmes: mas quais são os filmes essenciais a serem 
encontrados na primeira infância?

Um primeiro exercício para encontrar uma resposta 
é fazer uma lista dos filmes que nos marcaram em 
nossa própria infância. Analisar se existe um critério 
comum que os una, se eles tem uma relação entre 
si. Ainda, quando os vemos novamente, podemos 
registrar se há algo neses filmes que produz o desejo 
de compartilhá-los com os outros. Estes podem ser 
os primeiros passos na construção de um critério 
de seleção, certamente precário e amplo, mas com 
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certas certezas que serão refinidas com a repetição 
do mesmo.Ao mesmo tempo, esta seleção e 
curadoria podem ser acompanhadas pela história 
do cinema, onde você pode encontrar uma grande 
variedade de gêneros e formatos audiovisuais. Este 
primeiro trabalho é um excelente pontapé para 
encontrar novos artistas, bem como para regressar a 
alguns dos diretores que nos marcaram e talvez hoje 
possam continuar a questionar as novas gerações.

Na Argentina, artistas como Víctor Iturralde foram 
precursores nessa tarefa, criando espaços para o cine 
clubes infantis onde os meninos e meninas acessavam 
uma vasta e heterogênea filmografia. Nesses locais 
foram projetadas animações e filmes experimentais, 
filmes mudos e outras novidades do momento das 
cinematografias que se afastaram do universo de 
Hollywood. Essa aventura mais tarde o levou a criar 
seu próprio espaço televisivo e assim multiplicar as 
possibilidades de encontro com todo tipo de material.

Com que brincam as meninas e os meninos 
quando brincam de cinema?
Além de abordar esta arte como espectadores, 
as novas gerações são capazes de criar suas 
próprias produções audiovisuais. Para isso existe 
um grande número de ferramentas técnicas, mas  

uma é fundamental para produzir este encontro: 
a brincadeira. É essencial gerar neste espaço a 
construção de dispositivos  lúdicos  que sejam capazes 
de recriar a magia do cinema e seus primeiros passos.

Para isso, devemos voltar aos primeiros passos de 
um personagem singular na história do cinema e 
da animação: Émile Reynaud. Já em 1894 - antes 
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da invenção do diretor de fotografia -  ele construiu 
seu teatro ótico onde fez exposições de peças 
animadas. Além disso, foi o criador de uma série de 
pequenos artefatos capazes de colocar as imagens em 
movimento,  que eram a oferta de brinquedos ópticos 
com os quais adultos e crianças brincavam. Aqui a 
brincadeira, a fantasia e as imagens em movimento 
fazem parte da mesma pesquisa, comas meninas e 
os meninos nos podemos fazer as mesmas propostas 
desses primeiros inventores, criando um universo 
animado a partir de elementos muito simples.

Nas oficinas de cinema de hoje, meninos e meninas 
não apenas recorrem a esse pioneiro, mas também a 
outros artistas. Eles reinventam LotteReiniger e suas 
figuras recortadas que se colocam em movimento, 
retomam ÉmileCohl e suas primeiras piadas animadas 
ou repetem os truques cinematográficos de Georges 
Méliès. Assim, eles moldam seus próprios materiais 
para criar novos personagens e anunciam que nas 
regras destabrincadeira não há limite quando se 
trata de animar ou filmar qualquer objeto que possa 
construir um novo mundo em movimento.

Desde el 2007 es coordinador del Proyecto Cine + 
Chicxs, en el cual aborda e investiga el cruce entre la 
imagen en movimiento y la educación. Desde el 2009 

A infância e o cinema

es parte del área de educación de FLACSO Argentina. 
Dicta el curso Educar, Inventar y Crear como también 
el taller de cine dentro del posgrado Educación 
Inicial y Primera Infancia. Es capacitador en diversas 
instituciones como Escuela de Maestros, donde 
dicta cursos vinculados al cine y la primera infancia. 
Formó parte de los equipos de Canal PakaPaka y de 
Conectar Lab Programa Conectar Igualdad. Realizó 
talleres de cine con niñxs hipoacúsicos. Ha publicado 
diversos artículos como: El lenguaje en el Nivel Inicial, 
Imágenes y juegos en movimiento, Jugar y enseñar 
con el cine en el jardín, entre otros. 
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Pablo Salvador Boido  
é professor, pesquisador e artista. Ele se formou em 
Artes Combinadas pela Universidade de Buenos Aires. 
Desde 2007, ele é coordenador do Projeto Cine + 
Chicxs, no qual ele aborda e investiga o cruzamento 
entre a imagem em movimento e a educação. Desde 
2009 faz parte da área de educação da FLACSO 
Argentina. Ele ministra o curso Educar, Inventar e Criar, 
bem como o workshop de cinema na pós-graduação 
Educação Inicial e Primeira Infância. Éformador em 
várias instituições, como a Escola de Professores, 
onde ministra cursos relacionados ao cinema e à 
primeira infância. Fez parte das equipes do Canal 
PakaPaka e do ConectarLab Conectar Igualdad. Ele fez 
oficinas de cinema com crianças deficientes auditivas. 
Publicou vários artigos como: A linguagem no nível 
inicial, Imagens e brincadeiras em movimento, Brincar 
e ensinar com o cinema no jardim, entre outros.
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