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A vida humana pode ser pensada como um eterno fazer e refazer. O que
é feito por meio da criatividade e pela necessidade de sobrevivência é
novamente visto e revisto, significado e ressignificado. O ser criador ao colocar
sua criação em contato com outros seres criadores expõe sua obra à
reinterpretação. O próprio criador ao entrar em contato com outras experiências
tende a voltar a olhar para a sua criatura com “outros olhos”, ressignificando o
que criou.
Essa máxima ajuda a se entender porque uma coisa não é a mesma
coisa sempre. Além das mudanças de entendimento sobre algo no decorrer
dos tempos, a mesma coisa observada por várias pessoas, ganhará
igualmente vários significados. Isso porque as experiências que o indivíduo
carrega, produz um “olhar único” diante do fato observável.
A partir desse entendimento a compreensão de infância ganha
complexidade. O que se compreende hoje por criança e adolescente não é a
mesma coisa que se entendia a cinco décadas, a quarenta décadas ou a
duzentas décadas atrás. Assim como não é a mesma coisa para distintos
indivíduos e grupos sociais. Por isso faz-se necessário esboçar aqui algumas
compreensões sobre a infância. Visto que, para aqueles que defendem que
educação popular é coisa somente de adulto é preciso entender o que eles
entendem por infância. Da mesma forma acontece para aqueles que defendem
a possibilidade de educação popular com crianças e adolescentes, é
necessário pensar uma distinta compreensão de crianças e adolescentes dos
seus opositores.
É preciso, portanto, entender o desenvolvimento dos conceitos de
infância no tempo e no espaço - espaço aqui entendido não só como território,
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mas como influências dos grupos sociais. Para isso a partir de agora buscarse-á transitar no tempo e nos espaços para melhor compreender e clarear os
conceitos de infância, presente em nossas atuais relações sociais, mesmo que
seja de forma resumida.

Concepções de infância
Quando se quer desclassificar ou deslegitimar uma fala ou um
comportamento de alguém, costuma-se chamar de “coisa de criança”,
“criancice”, “imaturidade”, “meninice”, “infantilidade”.

Isso demonstra qual o

lugar reservado, na sociedade atual, para as crianças e os adolescentes.
De acordo com Snyder (apud, MONTEIRO, 2001, p. 138), “os escravos
na antiguidade, os negros colonizados, os criados, o povo e as mulheres têm
sido chamados de crianças e foram frequentemente tratados como crianças”.
Comentando tal afirmação Monteiro (2001, p. 138) diz
Assim, não só as crianças são crianças, mas todas aquelas categorias
ou pessoas que não conseguem prover, independentemente de um
senhor, as suas necessidades. De acordo com esse autor, os adjetivos
“infantil”, “infantilidade”, “criancice”, usados até hoje para se referir ao
comportamento de um adulto, estão relacionados com essa
assimilação, historicamente estabelecida, entre criança e as categorias
sociais desprivilegiadas.

Buscar-se-á agora, na história do ocidente, algumas notas para entendermos
como tal compreensão foi construída.

A infância na antiguidade
Karl Marx e Friedrich Engels (2002, p. 36-37), uns dos pesquisadores que
melhor explicaram a sociedade industrial capitalista, fala que a criança há milhares e
milhares de anos atrás, já era tratada como uma posse do homem adulto e por ele era
dominado.
Com a divisão do trabalho, na qual estão dadas todas estas contradições,
e a qual por sua vez assenta na divisão natural do trabalho na família e na
separação da sociedade em famílias individuais e opostas umas às outras,
está ao mesmo tempo dada também a repartição, e precisamente a
repartição desigual tanto quantitativa como qualitativa, do trabalho e dos
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seus produtos, e portanto a propriedade, a qual já tem o seu embrião, a
sua primeira forma, na família, onde a mulher e os filhos são os escravos
do homem. A escravatura latente na família, se bem que ainda bem
rudimentar, é a primeira propriedade [GRIFOS DO AUTOR].

Sobre o tratamento que foi dispensado as crianças e aos adolescentes da
Antiguidade sabe-se muito pouco (POSTMAN, 1999). Da pouca informação que se
tem, em sua maioria procede do mundo greco-romano. Contudo, a citação a cima de
Marx e Engels nos dão algumas indicações que em outras civilizações e sociedades,
anteriores aos romanos e aos gregos, o tratamento dado as crianças e os
adolescentes eram de uma posse do adulto. Na divisão social do trabalho as crianças
além de serem um pertence do adulto, escravos “rudimentares” do homem, são
valiosas mão-de-obra para o trabalho e fonte de acúmulo e benefícios para o pai. É
pela força que o adulto domina a criança e o homem a mulher. É pelo corpo
masculino, mais robusto e mais forte, que o pai domina seus filhos e o esposo a sua
esposa.
Tal indicação de Marx e Engels sobre as crianças na antiguidade mostra que a
ideia de crianças-filhos não foi sempre como temos hoje. Que o carinho e a proteção
das crianças e dos adolescentes nem sempre foram pensadas e nem sempre foram
uma preocupação familiar, da sociedade e do Estado.
Pelo grande acervo documental dos gregos e dos romanos, assim como pela
sua influência no mundo ocidental, é possível dizer um pouco mais sobre as crianças
nessas civilizações da Antiguidade.
No caso grego, apesar de se reconhecer que foram eles os inventores da
noção de escola, e “onde quer que haja escolas, há consciência, em algum nível, das
peculiaridades dos jovens” (POSTMAN, 1999, p. 21), mesmo assim é ambíguo o que
os gregos chamam de jovens. Pois, o termo jovem, parece abarcar “quase qualquer
um que esteja entre a infância e a velhice” (POSTMAN, 1999, p. 20). De todo modo
ainda é possível identificar um pouco da situação em que vivam as crianças e
adolescentes gregos.
As crianças vivem uma primeira infância em família, assistidas pelas
mulheres e submetidas à autoridade do pai, que pode reconhecê-las
ou abandona-las, que escolhe seu papel social e é seu tutor legal. A
infância não é valorizada em toda a cultura antiga: é uma idade de
passagem, ameaçada por doenças, incerta nos seus sucessos;
sobre ela, portanto, se faz um mínimo de investimento afetivo, como
salientou Áries para as sociedades tradicionais em geral (CAMBI,
1999, p. 81-82).
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Continua o mesmo autor a falar sobre a infância na sociedade da antiga Grécia
A criança cresce em casa controlado pelo “medo do pai”,
atemorizada por figuras míticas semelhantes às bruxas (às Lâmias,
em Roma), gratificadas com brinquedos (pense-se nas bonecas) e
entretidas com jogos (bolas, aros, armas rudimentares), mas sempre
colocada à margem da vida social. Ou então por esta brutalmente
corrompida, submetida a violência, a estupro, a trabalho, até a
sacrifícios rituais. O menino – em toda a Antiguidade e na Grécia
também – é um “marginal” e como tal é violentado e explorado sob
vários aspectos, mesmo se gradualmente – a partir dos sete anos,
em geral - é inserido em instituições públicas e sociais que lhe
concedem uma identidade, lhe indicam uma função e exercem sobre
ele também uma proteção (CAMBI, 1999, p. 82).

As polis gregas, Atenas e Esparta, criaram modelos de educação destinadas
ao público jovem, incluindo sim as crianças e os adolescentes. Atenas cria a paidéia,
uma formação ampla, que incluía dimensões sociais, culturais e antropológicas.
Esparta, por sua vez, tinha uma educação mais restrita, baseada, sobretudo, no
conformismo e no estadismo (CAMBI, 1999).
Na cidade de Esparta “as crianças do sexo masculino, a partir dos sete anos,
eram retiradas da família e inseridas em escolas-ginásios onde recebiam, até os 16
anos, uma formação de tipo militar, que deviera favorecer a aquisição da força e da
coragem” (CAMBI, 1999, p. 83). Já na cidade de Atenas
Numa primeira fase, a educação era dada aos rapazes que
frequentavam a escola e a palestra, onde eram instruídos através da
leitura, da escrita, da música e da educação física [...]. O rapaz (pais)
era acompanhado por um escravo que o acompanhava e o guiava: o
paidagogos. [...] Central também era o cuidado do corpo, para tornálo sadio, forte e belo, realizado nos gymnasia. Aos 18 anos, o jovem
era “afebo” (no auge da adolescência), inscrevia-se no próprio demo
(ou circunscrição), com uma cerimônia entrava na vida da cidade e
depois prestava serviço militar por dois anos (CAMBI, 1999, p. 84).

Segundo Postman (1999), apesar da arqueologia grega (sobretudo a pintura e
a escultura) ter deixado diversas informações sobre sua antiguidade, parece que os
gregos não acharam dignos de retratar a infância na sua arte. Mesmo a literatura, que
menciona diversas situações que aparecem, o que poderia ser chamadas de crianças,
os termos são ambíguos e obscurecidos.
Já os romanos, parecem ter superados os gregos na atenção dada à infância,
mesmo tendo absorvido a cultura grega, especialmente a escolarização e a arte
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(POSTMAN, 1999, p. 22). Isso é tão real, que os romanos foram os primeiros, no ano
de 374 da era cristã, a criarem a primeira lei conhecida proibindo o infanticídio.
A arte romana, por exemplo, revela uma “extraordinária atenção à
idade, à criança pequena e em crescimento, que só seria encontrada
novamente na arte ocidental no período da Renascença”. Além
disso, os romanos começaram a estabelecer uma conexão, aceita
pelos modernos, entre a criança em crescimento e a noção de
vergonha. [...] A questão é, simplesmente, que sem uma noção bem
desenvolvida de vergonha a infância não pode existir (GRIFOS DO
AUTOR).

Privatizar os impulsos sexuais e guardá-los secretamente diante das crianças e
adolescentes contribuiu para se pensar a especificidade que era esse público jovem e
que mereciam de uma educação própria. Quintiliano (apud POSTMAN, 1999, 23),
professor e educador romano, defendia essa educação diferenciada para os jovens.
Ele tece duras críticas aqueles que não se portavam com pudor e de forma
desavergonhada diante de crianças nobres.
Nós nos deliciamos se elas dizem alguma coisa inconveniente, e
palavras que não toleraríamos vindas dos lábios de pajem de um são
recebidas com risos e um beijo. ... elas nos ouvem dizer tais
palavras, vêem nossas amantes e concubinas; em cada jantar ouve
ressoar canções obscenas, e são apresentadas a seus olhos coisas
das quais deveríamos nos ruborizar ao falar.

O fato é que muitos artistas, intelectuais, pensadores e educadores romanos
estavam além de sua geração, de sua civilização. Contudo, nem todos tiveram essa
mesma atenção, proteção e cuidados para com a infância. A maioria ainda as
tratavam marginalmente.
Marginais, pelo contrário, são as crianças, totalmente fechadas no
âmbito da vida familiar, sujeitas a doenças e à morte precoce, às
vezes mimadas e cuidadas, em geral, porém, brutalizadas e
violentadas, submetidas ao duplo regime do “medo do pai” e da
orientação ética da mãe, além da vigilância dos pedagogos e do
autoritarismo dos mestres. Pajeadas por amas, amedrontadas pelas
bruxas (as Lâmias), nutridas de exempla (sobretudo dos maiores: os
ancestrais), as crianças romanas, através de sua educação familiar,
entram em contato com os valores e os princípios da vida civil,
incorporando-os como valores comuns e modelos de comportamento
(CAMBI, 1999, p. 107).

Entretanto, há de se reconhecer que os romanos tiveram sim, sentimento de
infância diferenciado dos gregos e de muitas outras sociedades. Eles tinham uma ideia
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mais avançada de infância, como pessoas necessitadas de proteção e atenção
diferenciada.
Mas com o colapso do Império Romano e a “morte” da cultura clássica essas
ideias inovadoras de crianças parecem também ter morrido, segundo Postman (1999).
Seguindo os passos de Philippe Áries (2006), Neil Postman (1999, p. 24), acredita que
o juízo de infância desapareceu na Idade Média devido a três fatores: “o primeiro é
que a capacidade de ler e escrever desapareceu, o segundo é que desapareceu a
educação e o terceiro é que desapareceu a vergonha”. Para esse mesmo autor,
somente com o surgimento da imprensa e da escola, na Idade Moderna, é que dar-se
o surgimento da infância.

A infância na Idade Média
Na Idade Média uma grande “prova” de que os adultos tinham pouca ou quase
nenhuma consideração pelas crianças, era o fato de existir, mesmo proibido
duramente, o infanticídio tolerado. Sobre o infanticídio tolerado, fala Ariès (2006, p. 7,
do prefácio)
Não se tratava de uma prática aceita, como a exposição em Roma.
O infanticídio era um crime severamente punido. No entanto, era
praticado em segredo, correntemente, talvez, camuflado, sob a
forma de um acidente: as crianças morriam asfixiadas naturalmente
na cama dos pais, onde dormiam. Não se fazia nada para conserválas ou para salvá-las.

Na Europa medieval, era a partir dos 7 anos de idade que uma pessoa
deixava-se de ser criança. Postman (1999) diz que, em uma sociedade oral como
aquela, era preciso apenas que o indivíduo dominasse a fala para logo se integrar
nela.
Não havia, em separado, um mundo da infância. As crianças
compartilhavam os mesmos jogos com os adultos, os mesmo
brinquedos, as mesmas histórias de fadas. Viviam juntos, nunca
separados. A festa vulgar da aldeia pintada por Brueghel, mostrando
homens e mulheres embriagados, apalpando-se com luxúria
desenfreada, inclui crianças comendo e bebendo com os adultos
(PLUMB, apud POSTMAN, 1999, p. 30).

Se não havia escolas “para todos”, se quase a esmagadora maioria era
analfabeta, o fundamental era a oralidade, não precisava de muita idade para utilizar a
própria língua. Mas, porque isso se dava a partir dos sete anos?
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Porque é nesta idade que as crianças dominam a palavra. Elas
podem dizer e compreender o que os adultos dizem e
compreendem. Podem conhecer todos os segredos da língua, que
são os únicos segredos que precisam conhecer. E isso nos ajuda a
explicar por que a Igreja Católica escolheu os sete anos como a
idade que era de supor que se passava a conhecer a diferença entre
o certo e o errado, a idade da razão. Isto também nos ajuda a
explicar por que até o século dezessete, as palavras usadas para
denotar jovens do sexo masculino podiam referir-se a homens de
trinta, quarenta, ou cinqüenta anos, pois não havia nenhuma palavra
– em francês, alemão ou inglês – para designar um jovem do sexo
masculino entre os sete e os dezessete anos. A palavra child
(criança) expressava parentesco, não uma idade. [...] O menino de
sete anos era considerado um homem em todos os aspectos, exceto
na capacidade de fazer amor e guerra. (POSTMAN, 1999, p. 28; 30.
GRIFO DO AUTOR).

Como foi dito, a escolaridade era pouca no período medieval. Porém, existiram
escolas. Eram espécies de salas multisseriadas, misturavam-se alunos de todas as
idades em uma mesma sala de aula. Uma criança de dez ou um adolescente de
quatorze anos estudava na mesma sala de adultos de todas as idades. Não havia uma
preocupação com o currículo gradual. Os assuntos eram dados independentemente
da idade e do período de participação de um estudante. Não se separava conteúdos
por graus de dificuldades. E aquela criança ou adolescente, do sexo masculino, que
participava da escola, “vivia sozinho em alojamentos na cidade, longe da família”
(POSTMAN, 1999, p. 29).
Contudo, a principal forma de aprendizado das crianças era aprender um ofício.
Isso se dava de forma totalmente oral e na prática. A criança era um aprendiz, ajudava
determinado profissional na “oficina” e nos afazeres domésticos. E para isso
acontecer, as crianças a partir dos 10 ou 14 anos, deixavam sua família para ir
conviver com uma outra, na perspectiva de aprender uma profissão. Como a
sociedade medieval europeia era eminentemente rural, a maioria das crianças
aprendia mesmo o oficio de lavrar a terra (ARIÈS, 2006).
Ariès, sem dúvida, foi um dos principais pesquisadores da infância que ajudou
a retirar as crianças e os adolescentes do anonimato histórico. Em sua história social
da criança e da família, ele acendeu um debate polêmico sobre o lugar reservado para
a infância na sociedade ocidental, sobretudo quando afirmou que na Idade Média não
existiu uma consciência de infância. Ele (2006) afirma que, só na Idade Moderna surge
o sentimento de família, graças à criação de espaços privados nas casas e a criação
da escola seriada. Segundo um outro autor, o medievalista Schultz (apud HEYWOOD,
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2004), por mais de 2 mil anos até o século XVIII as crianças no ocidente eram tratadas
como apenas adultos imperfeitos. Schultz, de certa forma, endossa a teoria de Ariès.
A tese de Ariès (2006) tem sido questionada por diversos autores, entre eles
Colin Hoywood (2004), para quem na Idade Média houve sim sentimentos de infância.
O Cristianismo e o mundo urbano medieval criaram uma ideia sobre a infância
diferente da predominante.
No Cristianismo esse sentimento para com as crianças surge de duas formas:
primeiro nos monastérios, que por muito tempo foram os centros culturais e de
“ensino” da época. Havia o costume entre as famílias de entregar um filho para Igreja.
A educação dada a esses jovens aspirantes à vida monástica “tornou-se possível para
o diferenciado professor dessas instituições, em várias partes da Europa, questionar a
opinião geralmente rebaixada sobre a infância” (HEYWOOD, 2004, p. 35). Um
exemplo podem ser as palavras de São Columbano (apud HEYWOOD, 2004, p. 35),
quando defende que um jovem pode mesmo a tornar-se um monge superior ao monge
adulto, porque “não persiste na raiva, não guarda rancor, não se delicia com a beleza
das mulheres e expressa aquilo que realmente acredita”.
A segunda forma pela qual o cristianismo fez surgir um conceito de infância,
ainda na Idade Média, foi a devoção ao Menino Jesus. Tal devoção não ajudou a fazer
com que as pessoas pudessem olhar com mais “piedade” para com as crianças?
David Herlihy (apud HEYWOOD, 2004), afirma que sim.
O mundo urbano medieval começa a se recuperar de sua “sonolência” no início
do século X. Entre os vários motivos para o despertar das cidades está a “revolução
agrária” e o crescimento populacional que foram extremamente importantes para que
as pequenas cidades voltassem a crescer e desenvolver o comércio. Refletindo sobre
os reflexos dessas mudanças urbanas para a construção de uma concepção de
infância na Europa medieval, Heywood (2004, p.35) diz
A Europa Ocidental permaneceu sendo uma economia
predominantemente agrária, com uma ordem social relativamente
fixa, mas, mesmo assim, uma sociedade que havia sido composta
principalmente de padres, guerreiros e camponeses passou a incluir
“muitos tipos numerosos e variados”, tais como mercadores,
advogados, contadores, funcionários administrativos e artesãos. No
ambiente urbano, os jovens dispunham de certo espaço para a
escolha da carreira, e os pais, muitas vezes, tinham de uma infância
diferente da sua.
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Mesmo que a “Idade Média utilitária” fosse bastante ocupada, sem tempo, para
a compaixão ou admiração para com as crianças, a ponto de mal notá-las (LE GOFF
apud HEYWOOD, 2004), algumas idéias sobre a infância, mesmo sem ser
predominante, começaram a brotar. Mas, sem dúvida, será na Idade Moderna que
essas compreensões sobre as crianças e os adolescentes irão tomar corpo e força.

A infância na Modernidade
Conforme Ariès (2006), Postman (1999) e Okenfuss (apud HEYWOOD, 2004),
a possibilidade de existir um sentimento maior para com as crianças na Modernidade
inicia-se com a criação de escolas seriadas. Enquanto na Idade Média a competência
do adulto tinha relação com a leitura e a incompetência da infância por sua falta de
leitura, isso mudará com o ingresso mais cedo das crianças na escola e sua
permanência mais prolongada.
A Idade Moderna cria a concepção de alfabetização, de educaçãoescolarização e de vergonha. Tais conceitos não existiam na Idade Média (POSTMAN,
1999). Como na modernidade a criança foi separada do convívio com os adultos,
sobretudo por meio da escola, e por isso mesmo, muitos assuntos tornaram-se coisas
meramente adultas, sentimentos de vergonha surgem e são inculcados nas crianças.
A relação escola e vergonha desenvolveram-se graças também a família, que
por sua vez, também sofreu mudanças significativas na modernidade. Segundo
Postman (1999, p. 58)
Quando o modelo de infância tomou forma, o modelo da família
moderna tomou forma também. O acontecimento essencial na
criação da família moderna, como Ariès enfatizou, foi a invenção e
depois a expansão da escolarização formal. A exigência social de
que as crianças fossem formalmente educadas por longos períodos
levou a uma reformulação do relacionamento dos pais com os filhos.
Suas expectativas e responsabilidades tornaram-se mais sérias e
mais numerosas quando os pais passaram a ser tutores, guardiães,
protetores, mantenedores, punidores, árbitros do gosto e da retidão.

Heywood (2004) acrescenta outros elementos que contribuíram para o
surgimento de outras concepções de infância na Idade Moderna: os puritanos na
Inglaterra, as cartilhas para crianças na Rússia e as transformações econômicas
surgidas entre os séculos XV e XVIII.
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O movimento protestante reforçou a ideia católica de que as crianças nascem
com mancha do pecado original, ou seja, já nascem más por natureza. O testemunho
de uma protestante, a senhora Sherwood (apud HEYWOOD, p. 41) ilustra bem essa
compreensão religiosa sobre as crianças: “todas as crianças são más por natureza e,
quando elas nada têm para guiá-las, senão o princípio do mal, os pais devotos e
prudentes devem conter-lhes as paixões perversas por quaisquer meios de que
disponham”. Contraditoriamente, ao mesmo tempo que os protestantes tinham essa
entendimento negativo da infância, eles, sobretudo os puritanos, se dedicaram a
educar a juventude, afim de fazer um maior número possível de prosélitos.
Os puritanos não tinham necessariamente uma opinião elevada
sobre as crianças, e os irmãos mais fervorosos afirmavam que elas
nasciam como “fardos sujos de pecado original”, ou “pequenas
víboras”. Contudo, segundo Sommerville, o puritanismo, como
movimento de reforma ávido por conquistar a geração mais jovem,
foi levado a assumir um interesse em sua posição (HEYWOOR,
2004, p. 36).

Conforme Okenfus (apud HEYWOOD, 2004), na década de 1690 surgem, na
Rússia, cartilhas para ensinar a criança gramática e sobre as “coisas de Deus”,
produzidas por Karion Istomin, na cidade de Moscou. A novidade é que tais cartilhas
traziam a juízo de criança como um ser diferente, com percepções e capacidades de
aprendizado diferenciado dos adultos. “Okenfus segue Ariès ao atribuir sua
‘descoberta’ a um interesse recém-surgido na educação, com a escola servindo para
diferenciar a infância de etapas posteriores da vida” (HEYWOOD, 2004, p.37).
As mudanças econômicas ocorridas entre o século XV e XVIII contribuíram
igualmente para que mudanças ocorressem no comportamento das pessoas da
Europa Ocidental e posteriormente em diversas partes do mundo. O surgimento do
modo de produção capitalista fez surgir as grandes cidades que tinham nas
manufaturas e nas indústrias o “atrativo” principal, para que agricultores deixassem a
terra e fossem viver e trabalhar nas cidades. A mudança no modo de produção e o
inchaço das cidades, consequentemente os diversos problemas nelas surgidos e as
diversas respostas a esses problemas, mudaram o olhar dos adultos para com as
crianças. A burguesia torna-se a primeira classe social a se interessar pela infância
(HEYWWOD, 2004, p. 37).
Os pais oriundos de estratos intermediários da sociedade tiveram
então um incentivo para garantir que as crianças não destruíssem
suas heranças, e que seus filhos homens, pelo menos, tivessem as
habilidades necessárias para o sucesso no comércio ou nos ofícios.
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Onde os filhos da burguesia aprenderiam as habilidades necessárias para que
os lucros da família se mantivessem protegidos e que eles continuassem com os
negócios dos seus pais? Na escola, seria uma resposta. A sala de aula seria o lugar
onde as crianças e os jovens burgueses se preparariam para assumir o lugar de seus
pais, ou seja, para se tornarem competentes adultos de negócios.
Tal família burguesa, que tinha excedente em dinheiro começou a gastá-lo em
coisas que favoreceram estreitar os relacionamentos entre os membros da família.
Casas maiores foram compradas e reformuladas, com mais quartos e repartições,
para que seus membros pudessem ter mais privacidade. Retratos da esposa, dos
filhos, de si próprio e de toda a família começaram a se tornar mais constantes nas
paredes das casas, como objetos decorativos e de afeição (DU BOULAY apud
HEYWOOD, 2004).
Claro que os filhos dessa classe “endinheirada” foram à escola porque seus
pais investiram dinheiro. E como foi dito atrás, a escolarização das crianças e dos
jovens burgueses tinha como objetivo a preservação dos bens materiais, mas não só.
Pode-se dizer que a educação escolar para as crianças e os adolescentes das classes
médias burguesas ajudava na preservação dos novos bens simbólicos da família
burguesa.
Uma melhora da condição econômica propiciou a intensificação da
consciência no que toca às crianças e as tornou mais visíveis
socialmente. Assim como é bom lembrar que os meninos foram, de
fato, a primeira categoria de pessoas especializadas, devemos
também lembrar que eram os meninos da classe média. A infância
começou indiscutivelmente como uma ideia de classe média, em
parte porque a classe média podia sustentá-la. Outro século se
passaria antes que a ideia se infiltrasse nas classes mais baixa
(POSTMAN, 1999, p. 59).

Conforme Postman (2004, p.34) foi a prensa tipográfica que inventou a
infância. A escola contribuiu decisivamente para a “invenção” da infância, porque ela
foi serva da imprensa. Como a imprensa criou um novo mundo simbólico, e daí criou
uma nova concepção de adultos, a infância acaba sendo criada porque essa nova
definição de adulto excluía as crianças.
A nova idade adulta por definição, exclui as crianças. E como as
crianças foram expulsas do mundo dos adultos, tornou-se necessário
encontrar um outro mundo que elas pudessem habitar. Este outro
mundo veio a ser conhecido como infância.
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Os adultos se diferenciavam das crianças pelo fato de saberem dominar a
leitura e a escrita. “A imprensa criou uma nova definição de idade adulta baseada na
competência de leitura, e, consequentemente, uma nova concepção de infância na
incompetência da leitura” (POSTMAN, 1999, p. 32).
Por fim, a partir do século XV, diversas mudanças ocorridas na sociedade
ocidental possibilitaram uma maior expansão do conceito de infância. Mas, é bom
frisar que, antes de tudo, que essa ampliação da infância foi uma compreensão e um
novo valor simbólico da burguesia.
Apesar da ideia de infância, como atenção e sentimento, ter tomado corpo na
Idade Moderna, outras compreensões de infância continuaram a existir na sociedade
ocidental. Como exemplos, na segunda metade do século XVIII, na Inglaterra, as
crianças eram tidas como propriedades dos seus tutores e no campo das leis penais
elas ainda eram tratadas como adultos.
Ainda em 1780 as crianças podiam ser condenadas por qualquer um
dos mais de duzentos crimes cuja pena era o enforcamento. Uma
menina de sete anos foi enforcada em Norwich por roubar uma
anágua e depois dos distúrbios de Gordon, várias crianças foram
enforcadas em praça pública. “Nunca vi meninos chorarem tanto,”
disse George Slewyn, uma testemunha das execuções.
Num julgamento ocorrido em 1761, Ann Martin foi julgada por ter
arrancado os olhos das crianças com quem saía pelo mundo
pedindo esmolas. Foi condenada a apenas dois anos de prisão de
Newgate, e provavelmente não teria recebido pena alguma se as
crianças fossem seus filhos. Seu crime, parece, consistiu em dano
causado à propriedade alheia (POSTMAN, 1999, p. 67-68. GRIFO
MEU).

Por outro lado, concepções de que as crianças eram puras e dóceis foram
disseminadas pelo romantismo. O movimento romântico fez uma inversão na
compreensão corrente, de que infância é um adulto imperfeito, dizendo que, os adultos
é que são crianças decaídas. Os românticos apresentavam as crianças como
“criaturas de profunda sabedoria, sensibilidade estética mais apurada e uma
consciência mais profunda das verdades morais duradouras” (GRYLLS apud
HEYWOOD, 2004, p. 39).
A visão romântica sobre a infância lutou contra a visão predominante de que as
crianças já nascem pecadoras. O pecado original que toda pessoa tem, segundo a
compreensão religiosa, tanto católica quanto protestante, só será apagado pela
“conversão” do pecador por meio dos preceitos religiosos de determinada confissão
cristã. Ao contrário da religião cristã, os românticos defendiam as crianças como seres
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angelicais, puros, sobrenaturais, mensageiros do paraíso. Em outras palavras, o
movimento romântico foi decisivamente importante para a “invenção” da inocência da
infância (HEYWOOD, 2004).
Mesmo não conseguindo convencer a maioria da população, os românticos
logo conseguiram conquistar as classes médias, “onde o interesse na domesticidade e
na educação era particularmente desenvolvido” (HEYWOOD, 2004, p41-42).
O fim do absolutismo e a ascensão da burguesia, no final do século XVIII e
início do século XIX, as críticas dos teóricos do liberalismo aos métodos educacionais
dos jesuítas e a medicina higienista contribuíram para delinear a nova concepção de
criança (MONTEIRO, 2001). Assim, foi possível na segunda metade de século XIX o
surgimento de organizações para proteger e pensar o mundo das crianças. Nos
Estados Unidos, quase uma década depois de ser fundada a Sociedade Americana
para a Prevenção dos Animais, foi criada no ano de 1875, na cidade de Nova York, a
Sociedade para a Prevenção da Crueldade com as Crianças. E em 1890, a Sociedade
para o Estudo da Natureza da Criança foi constituída. (POSTMAN, 1999).
Segundo Postman (1999), o período entre 1850 e 1950 foi preamar da infância.
Cientistas, políticos e intelectuais começaram a colocar entre seus temas de debates e
estudos a questão da infância, e, no início do século XX, o tema da adolescência.
Postman (2004, p. 76), defende que John Dewey e Sigmund Freud foram os
intelectuais que mais influenciaram diversas “pessoas sérias” a refletir “como podemos
equilibrar as exigências da civilização com as exigências de uma natureza infantil?”
O movimento operário teve um grande papel na disseminação da concepção
de infância entre as classes populares. As lutas e reivindicações contra o trabalho de
crianças e adolescentes nas mesmas fábricas, nos mesmos serviços e nas mesmas
jornadas de trabalho que os adultos, contribuíram, por certo, para um olhar
diferenciado em relação à infância. Legislações contra a exploração do trabalho infantil
foram elaboradas no final do século XIX, porém, a luta para que tais leis fossem
cumpridas persistiram até os dias atuais. Lutando contra o trabalho explorado de
crianças e adolescentes a classe trabalhadora reconhece que a elas têm sua
especificidade própria, que a infância não é um adulto em miniatura. Por outro lado a
classe trabalhadora sabe que o trabalho infantil dá maior lucro para o patrão, visto que
as crianças ganham menos que os adultos. Além do mais, o emprego de crianças e
adolescentes, estaria tomando o posto de trabalho de muitos adultos.
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Mariano Enguita (1989, p. 52), fala que o trabalho das crianças nas fábricas,
serviam também para diminuir as resistências e lutas reivindicatórias da classe
trabalhadora, porque as crianças fisicamente eram mais fáceis de serem dominadas
pela força do adulto, assim como emocionalmente e moralmente eram mais fáceis de
serem obedientes, devido estarem acostumados a obediência familiar.
Outra forma de quebrar a resistência dos trabalhadores varões
adultos foi, é claro, sua substituição por mulheres e crianças. Estas,
acostumadas a submeter-se à autoridade patriarcal no seio da
família, ou sem haver chegado a conhecer sequer a liberdade
consciente – no caso das crianças – eram muito mais fáceis de
disciplinar que os adultos apegados a suas tradições de
independência (...). As crianças, além disso, podiam se tratadas com
a política do porrete, fazendo-as passar, além disso, pelas sansões
comuns aos adultos (demissões, multas e outras), por outras tais
como as queixas aos pais, os castigos corporais, os confinamentos,
as vestimentas degradantes, etc. (...) O destacado papel dos
orfanatos na provisão de mão de obra para as primeiras oficinas
coletivas pode explicar-se, assim, como um recurso ao grupo menos
capaz de opor resistência. Os orfanatos tinham uma organização
mais autoritária que a família, e os órfãos não seriam defendidos por
ninguém. Desta perspectiva pode-se entender melhor, ainda, a
resistência da Associação Internacional dos Trabalhadores a
propugnar o trabalho de mulheres e crianças, apesar da decidida
aposta em favor do mesmo feita por Marx e pelos comunistas em
seu interior.

A resistência da classe trabalhadora contra a exploração da mão de obra
infantil também ocorreu no Brasil. Conforme Passetti (2007, p. 351), no início do
século XX, no Brasil, greves e denúncias nos periódicos de esquerda foram formas de
protestar contra a exploração do trabalho infantil.
Nos centros urbanos diversas e expressivas greves foram
acontecendo em reivindicação de direitos trabalhistas até que em
julho de 1917, eclodiu uma greve geral paralisando os setores
industriais, comerciais e de transporte em São Paulo. A denúncia a
respeito da exploração do trabalho infantil teve muita repercussão. O
jornal A Plebe, de 9 de junho de 1917, no seu número 1, notificou
que “o Comitê Popular de Agitação contra a Exploração de Menores
tem promovido reunião em vários bairros com o fim de organizar as
ligas operárias que, dentro em breve, reconstruirão a união geral dos
trabalhadores”.
Denunciava-se o desrespeito, entre tantos outros, ao decreto nº
13.113, de 17 de janeiro de 1891, que proibia o trabalho de crianças
em máquinas em movimento e na faxina. Os anarquistas, alertavam
para a situação das crianças e jovens trabalhadores explicitando as
péssimas condições de trabalho dos adultos e, por último, as formas
de sobrevivência de família trabalhadores.

Com a luta, com a conquista de leis e com a consciência de uma infância, os
trabalhadores e as trabalhadoras geraram outras lutas para garantir espaços de
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atendimentos específicos para sua prole, tais como escolas, creches, espaço para o
esporte-lazer e praças públicas. O salário-família e o aumento salarial também podem
ser vistos como uma reivindicação para garantir melhores condições de vida para os
filhos e filhas, e garantir-lhes que possam frequentar a escola e ter lazer, espaços
esses que no século XX se tornaram por excelência, sobretudo a escola, o suposto
espaço da criança e do adolescente.

O século XX e os novos paradigmas sobre a infância
Nos anos de 1919 e 1920, a Organização Internacional do Trabalho adotou
convenções com o fim de regular ou abolir o trabalho infantil. Um ano após a Liga das
Nações criou um comitê especial para tratar da proteção da criança e da proibição do
tráfico de mulheres e crianças. Praticamente depois de quatro anos de trabalho desse
comitê, a Liga das Nações adotou a Declaração de Genebra dos Direitos das
Crianças. Contudo, por ter fracassado em seu objetivo de manter a paz no mundo, a
Liga das Nações foi dissolvida durante a Segunda Guerra Mundial, e com ela se vai as
tentativas de promover os direitos das crianças em nível mundial, por meio dos
Estados.
Somente através da nova instituição agremiadora dos Estados Nacionais, a
ONU – Organização das Nações Unidas –, é que a promoção dos direitos das
crianças, tomará corpo e força. Isso se deu graças ao novo contexto mundial
configurado após a Segunda Grande Guerra. O sentimento de perda, de medo, de
insegurança, de frustração e de dor, levou a ONU elaborar a Declaração Universal dos
Direitos Humanos (1948). Um marco importantíssimo de reflexão para a humanidade.
Pode-se dizer que, a Declaração dos Direitos das Crianças (1959) e a
Convenção Internacional sobre os Direitos das Crianças (1989), igualmente
elaboradas e assinadas pelos países membros da ONU, foram desdobramentos da
Declaração Universal dos Direitos Humanos. O item 2 do artigo XXV, de forma clara e
contundente, trás o forte embrião do que desenvolveu-se como direitos das crianças:
"a maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especial. Todas as
crianças, nascidas dentro ou fora do matrimônio, gozarão da mesma proteção social"
(DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS).
O “clima” do Pós Guerra era propício para que as pessoas, de diversas partes
do mundo, acolhessem melhor os ideais da Declaração Universal dos Direitos
Humanos, mas também dos Direitos das Crianças. Quando a Declaração dos Direitos
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das Crianças foi promulgada, no dia 20 de novembro de 1959, completava-se
praticamente uma década do fim da Segunda Guerra. A década de 1950 foi sem
dúvida a década das reconstruções, tanto aquelas de ordem material, quanto as de
ordem simbólica, que foram arrasadas pela guerra. Mas, a década seguinte, também
foi promissora, para uma boa recepção da Declaração dos Direitos das Crianças,
devido alguns acontecimentos sociais, que de certa forma, tinham relações com a
questão da infância.

Os movimentos sociais e a construção dos novos paradigmas sobre a infância
A década de 1960 foi sem dúvida um marco nas mudanças de paradigmas
relacionados ao público jovem. Já na primeira metade da década, surge na academia
uma maior preocupação com o público infanto-juvenil. Como já dissemos
anteriormente, Philippe Ariès foi o grande símbolo do interesse dos pesquisadores em
investigar a problemática da infância. Na segunda metade dos anos 60, o mundo foi
sacudido por diversos movimentos que questionavam a ordem cultural vigente, tais
como, movimento feminista, movimento negro, movimento homossexual, movimentos
pacifistas, movimento hippies, movimento estudantil. Em todos eles a participação
maciça era da juventude, por isso também são chamados de movimentos de
juventude, “revolta juvenil”, movimento de contracultura, ou ainda, de revolução
cultural juvenil (CAMBI, 1999).
Toda essa contestação dos valores e dos comportamentos arraigados e
solidificados na sociedade ocidental se deu tanto no mundo privado quanto no público.
Entre “quatro paredes” os netos questionavam seus avós, os filhos questionavam os
seus pais, os mais jovens questionaram os mais velhos. As ruas, as escolas, as
universidades e os espaços de cultura e lazer também ouviram os protestos
contundentes e flamejados dos “jovens contra os velhos”. Os governos e a sociedade
capitalista foram duramente atacados pelos jovens, sobretudo pelo movimento
estudantil (CAMBI, 1999).

Talvez, a música dos Titãs, possa bem revelar esse embate dos
jovens contra o que já estavam posto e solidificável na sociedade ocidental:
“Não confio em ninguém com mais de 30. Não confio em ninguém com 32
dentes”.
Tais desconfianças da

juventude para

com

os “adultos” se

encaminharam para o campo das ciências e das comunicações (sobretudo a
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TV). Cambi (1999, p. 618), diz que a crítica ao saber acadêmico se deu
especialmente nos EUA.
Nos EUA, foi sobretudo o saber acadêmico a ser desmascarado no
seu oculto ideologismo, na sua não-neutralidade, e foi atacado por
uma crítica radical (pense-se em Marcuse, o grande expoente
americanizado da Escola de Frankfurt que, com o seu One
Dimenesional Man [A ideologia da sociedade industrial], de 1964,
havia submetido a revisão crítica o saber e a vida tal como eram
organizados nas sociedades neocapitalistas), como também foram
as escolas e as universidades postas em discussão, quanto aos fins
educativos que assumiam e a cultura que transmitiam, alimentando
também uma contracultura juvenil que, da poesia à música, da
literatura a filosofia, nutria-se de sugestões orientais e de apelos à
comunicação mais autêntica entre os sujeitos, como indicavam os
hippies ou “filhos das flores”, ligados a uma cultura não-violenta e
erótica.

A cultura era, portanto, o foco de todo esse movimento juvenil. A
identidade cultural foi revisada nos vários campos da produção de saberes,
desde a família, passando pelo governo, pelas escolas e universidades, pelos
meios de comunicação de massa, até as diversas produções científicas.
No campo da pedagogia, por exemplo, a revisão de sua função e de
sua importância na formação do público jovem, foi muito significativa, para
repensar a conceituação de criança e adolescente.
Diante da revolução cultural juvenil dos anos 60, sugiram, e/ou foram
evidenciados, novos saberes pedagógicos em contraposição aos saberes da
burguesia e do capitalismo, “saturados de ideologia-autoritária e repressiva”
(CAMBI, 1999, p. 620).

Os mais significativos foram as pedagogias da

autogestão na França, especialmente com Georges Lapassade; as pedagogias
da desescolarização, na América Latina e na Europa, especialmente com, Ivan
Illich e Dom Lorenzo Milani; a pedagogia libertadora, também na América
Latina e no terceiro mundo, com Paulo Freire; e as “pedagogias da diferença”,
na França e Itália, especialmente com René Schérer, Bertin e Pasolini.
Sobre as pedagogias da autogestão, Cambi (1999, p. 621) comenta:
Com Lapassade, num pensamento extraído de Nietzsche, Freud e
Heidegger, destrói-se O mito do adulto (1963), que pesou de modo
determinante sobre a pedagogia ocidental, contrapondo-lhe porém a
infância como idade da “incompletude” e como esforço para “entrar
na vida” de modo autêntico e criativo; infância que deve ser
valorizada e salvaguardada por uma “pedagogia institucional” que
ponha em crise a práxis pedagógico-escolar tradicional e desenvolva
a “autogestão pedagógica” para operar a reviravolta educativa que
valorize e promova a natureza genuína da infância e venha assim
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contestar as formas habituais de educação, libertando os alunos, os
docentes e os próprios pedagogos, como afirma em L’autogestion
pédagogique, de 1971.

As pedagogias da desescolarização, de forma política, questionavam
fortemente a educação das escolas porque nelas o poder ideológico era fortemente
vinculado. Falava-se mesmo em dês-escolarização da sociedade e de uma sociedade
sem escolas. Tais pedagogias propunham “favorecer a independência dos jovens e
um melhor treinamento para o ‘sentido da descoberta’” (CAMBI, 1999, p. 621-622), e
uma atuação histórica dos indivíduos por meio da participação na sociedade civil.
As “pedagogias da diferença” questionaram contundentemente o tratamento
educacional que a sociedade Ocidental, sobretudo a Moderna, tem dispensado as
crianças e aos adolescentes: uma intensa vigilância. Tal vigilância levava a uma
castração, “como perda do seu polimorfismo sexual e da liberdade do seu desejo”
(CAMBI, 1999, p. 623). As “pedagogias da diferença” defendiam uma maior liberdade
para as crianças e os adolescentes, mesmo correndo o risco de cair numa mitificação
da infância.
É preciso, pelo contrário, libertar a corporalidade infantil e as suas
“perversões”, como também favorecer a seu emancipação do
controle dos adultos, favorecendo a fuga e o “co-ir” (sair com outras
figuras adultas, diferentes dos pais). A pedagogia deve redescobri e
fortalecer a diferença da infância, afirmando seus direitos de maneira
radical, dando lugar a um modo subversivo e anticonformista de
fazer pedagogia, ainda que carregado de riscos: antes de tudo
chegar a uma mitificação (e a uma visão aistórica) da infância
(CAMBI, 1999, p. 623).

Todas essas pedagogias que questionavam o autoritarismo dos adultos sobre
as crianças e jovens foram bem aceitas para aqueles, que foram os grandes sujeitos
dos tumultuados anos 60: a geração jovem. Da mesma forma a Declaração dos
Direitos das Crianças deve ter sido bastante propagada e serviu, provavelmente, de
arma nas mãos da juventude para combater a sociedade “adultocêntrica”.
O movimento juvenil questionou também, por certo, a concepção de infância
dos movimentos sociais populares e as organizações de esquerda. Antes da
“revolução dos jovens” partidos, sindicatos, e movimentos sociais pareciam
indiferentes em relação à situação específica da criança e do adolescente. Dourado,
Dabat e Araújo (2007, p.407), falando dos movimentos sociais do campo dos anos 50
e 60 no Brasil, especificamente do mundo canavieiro nordestino, afirmam que apesar
da participação das crianças na labuta do trabalho diário e nas lutas reivindicatórias da
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classe camponesa, a invisibilidade da criança e do adolescente era fato. As crianças
eram parte do mundo adulto e da classe trabalhadora.
Por muito tempo, reivindicações trabalhistas específicas à infância
não aparecerem em movimentos específicos dos canavieiros, como
as Ligas Camponesas ou o Movimento Sindical dos Trabalhadores
Rurais até a retomada das lutas coletivas, pois o trabalho das
crianças era visto como parte integrante da força de trabalho familiar.
Sendo comum a exploração e a miséria, sofridas igualmente por
todos os membros das famílias canavieiras, as lutas e as
reivindicações o eram também. Presentes nas assembléias,
passeatas e pique de greve, as crianças e os adolescentes eram
considerados parte integrante da classe trabalhadora, sem distinção.

Já Cussiánovich (2008), denuncia que os movimentos populares da década de
1970 não levaram em conta as crianças e os adolescentes. Não mudaram suas
concepções em relação à infância. Apesar da existência de crianças e adolescentes
participando juntamente com seus pais nas lutas populares, não eram considerados
como sujeitos sociais.
No Brasil, foi somente a partir da década de 1980 que os movimentos
populares começaram a colocar em suas pautas a questão específica da criança e do
adolescente. Por exemplo, o movimento canavieiro pernambucano realizou o seu
primeiro encontro de crianças trabalhadoras da cana no ano de 1987, na cidade de
Jaboatão (DOURADO, DABAT, ARAÚJO, 2007).
Pelo que foi visto sobre o século XX, parece que somente após o surgimento
de movimentos e organizações sociais e populares específicos da questão da infância,
dando visibilidade ao público infanto-juvenil e questionando a sociedade como um
todo, que outros movimentos e organizações sociais e populares começaram a se
preocupar com a especificidade da infância.
A “revolução juvenil” ajudou a colocar a criança e o adolescente em evidência,
não só como portadores de direitos, mas também como protagonistas de sua própria
história. A partir daí, sobretudo nas décadas seguintes, a geração jovem começou a
ser pensada como capazes de intervir na história, como sujeitos com palavras e ações
indispensáveis nos processos de mudanças sociais.
Muitas organizações que trabalhavam com crianças e adolescentes e outras
que foram surgindo, a partir da década de 1970, absorveram a experiência da
revolução cultural juvenil dos anos 60 e as novas “teorias do protagonismo infantojuvenil”. No Brasil, pode-se dizer que o MAC – Movimento de Adolescentes e
Crianças, o MNMMR – Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua - e a
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Pastoral do Menor foram organizações que caminharam nessa perspectiva. E a nível
internacional podemos citar o MIDADEN, no qual o MAC esteve ligado desde 1968.
No documento Breve historia del MIDADEN – que defina sua identidade –
1962-2008, pode-se perceber que a perspectiva de perceber as crianças e os
adolescentes como sujeitos do próprio movimento esteve presente no quarto encontro
internacional, realizado em 1974, por meio de tal questão “um movimiento de
apostolado de los niños: por quién? Para que?” (MIDADEN, 2008, GRIFO MEU).
É importante alertar que o MIDADEN, como uma articulação jurídica de vários
movimentos nacionais, foi fundado em Paris, na “revolucionária” década de 1960. Nos
seus estatutos de fundação (apud MIDADEN, 2008, p. 2), já se pode enxergar alguns
sinais para reconhecer a infância como sujeitos ativos.
MIDADE realiza la Iglesia em el mundo de los niños: es Jesús-Cristo
en la acción en el mundo de los niños, por los niños mismos. El
movimento quiere a la vez ser Movimento de educación y de acción.
(...) Los apóstolos de los niños son los niños mismo.

No livro Um Movimento de Crianças, Reginaldo Veloso (1985, p. 21), denuncia
o tipo de concepção e de tratamento da sociedade em relação às crianças, e ao
mesmo tempo apresenta o olhar protagônico do MAC.
Para os mais velhos, via de regra,
continuam em vigor os costumeiros refrões:
“Criança não sabe o que diz”
“Criança não sabe o que faz”
“Menino só faz o que não presta”
“Criança não tem querer”
“Menino não tem juízo”
“Quem vai ligar para conversa de criança?...”
E assim ninguém conta com as crianças para nada de importante.
As crianças passam, então, infância, marginalizadas,
Reprimidas, impedidas de crescer como pessoas humanas, de
desenvolver
Um sem número de potencialidades...
E a sociedade, por sua parte, perde imensas oportunidades de
beneficiar-se
da contribuição original e insubstituível das crianças.
E continua sendo uma sociedade de velhos, envelhecida e podre,
inveterada
em seus vícios e manias.
Ainda bem que de uns anos para cá,
na vida da Sociedade e da Igreja,
coisas vêm mudando...
Novas maneiras de ver as coisas,
novas atitudes e comportamentos...
Os Movimentos Populares, novas práticas educativas,
repercutem na vida dos cristãos...
E chega finalmente, pras crianças, uma chance.
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Aos poucos, aqui e acolá,
as crianças passam a ser reconhecidas
como pessoas capazes de pensar e criar,
capazes de opinar sobre seus interesses,,
capazes de iniciativa e participação,
capazes de agir e transformar o seu ambiente...
Em alguns países, a Igreja passa a reconhecer a existência
de uma AÇÃO CATÓLICA DA INFÂNCIA! (GRIFO DO AUTOR)

Fundado no mesmo ano da publicação do livro citado a cima, o Movimento
Nacional de Meninos e Meninas de Rua (MNMMR, 1994, p. 9) se define como
Uma organização popular não governamental autônoma, composta
basicamente de voluntários, que busca, através do engajamento e
da participação das próprias crianças e adolescentes, a
conquista e a defesa de seus direitos de cidadania (GRIFO MEU).

A Pastoral do Menor, fundado em São Paulo – SP, oito anos antes da criação
do MNMMR e nove anos depois da fundação do MAC, também se pauta pela
participação ativa e indispensável das crianças e adolescentes no processo de luta
pela melhora na condição de vida das crianças e adolescentes das classes populares,
como explicita no seu objetivo geral (PASTORAL DO MENOR, 1999, p. 7).
A Pastoral do Menor se propõe, à luz do Evangelho, estimular um
processo que visa à sensibilização, à conscientização crítica, à
organização e à mobilização da sociedade como um todo, na busca
de uma resposta transformadora, global, unitária e integrada à
situação da criança e do adolescente empobrecido e em situação de
risco, promovendo, nos projetos de atendimento direto, a
participação das crianças e adolescentes, como protagonistas do
mesmo processo (GRIFO MEU).

Com a criação do ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente -, em 1990, e
com os Conselhos dos Direitos e Tutelares da Criança e Adolescente, tornou-se mais
comum a utilização do termo protagonismo infanto-juvenil. Talvez seja um sinal de que
a compreensão do público infanto-juvenil como sujeitos sociais tenha crescido em
nossa sociedade.
Falar em protagonismo de criança e adolescente é falar de visibilidade, é retirálos do anonimato histórico. É “colocá-los” no “meio” da sociedade para que possam
falar, se expressar, participar e imprimir marcas na história. É serem reconhecidos
como capazes. Participar, não é o simples fato de está em certas atividades junto aos
adultos, de forma “decorativa”, como algo que os adultos olham e se inspiram para
tomar decisões em favor delas. Parece que isso tem acontecido nas últimas
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conferências municipais, estaduais e nacional dos Direitos das Crianças e dos
Adolescentes, onde os adolescentes são contados como delegados oficiais, tendo vez,
voz e voto. Contudo, tais conferências parece não ter pensado uma metodologia de
acordo com os adolescentes, para que participem melhor. Os adolescentes têm
participado das Conferências se encaixando na metodologia dos adultos.
Fazendo uma crítica a esse tipo de participação “decorativa” das crianças e dos
adolescentes junto aos adultos, Liliana Estrada Quiroz (2008, p.71), diz que, “su
participación se considera apropiada, siempre y cuando mantenga ese espiritu
inocente e inofensivo”. Nesse sentido, é bem vinda a participação das crianças e
adolescentes somente até quando forem inocentes e inofensivos aos “planos dos
adultos”. Mas, a partir do momento que elas começam a questionar, a fazer e a
insistir/resistir aos adultos, logo são rejeitados, obrigados a calar e impedidos de
participarem. Geralmente com a desculpa de dizer que “isso não é coisa para criança”
ou “é queimar etapa”. A música “Sou pequeno”, do CD do MAC (2002) Sonho de
Menino, expressa bem essa negação da participação protagônica das crianças e dos
adolescentes: “sou pequeno, tão pequeno, dizem que não sei pensar, quando penso
logo dizem, mente adulta não vai dar”.
Para uma participação infanto-juvenil protagonista, Quiroz (2008) diz que é
preciso três atitudes indispensáveis por parte dos adultos: a primeira é o
reconhecimento das crianças e adolescentes como sujeitos e não objetos; segunda,
abrir espaços para que participem e coloquem suas ideias; e terceira atitude, é que os
adultos incorporem suas opiniões e apoiem as ações dos adolescentes e das crianças.
Por fim, o protagonismo infanto-juvenil, como uma frente de diversos
movimentos e organizações, tem sido um desafio e necessidade para reconhecer que
as crianças e os adolescentes são realmente cidadãos e para que a sociedade
extermine o adultocentrismo tornando-se mais justa e igualitária.
Antes se concluir essa breve história da infância, é válido apresentar um último
questionamento: estaria a infância desaparecendo? Quando pensamos o pouco tempo
em que a sociedade ocidental começou a estampar a criança como um ser
diferenciado do adulto, portanto, como portador de direitos próprios e sujeito da
história (protagonista), não se pode falar em morte da infância, mas, em “nascimento
da infância”.
Porem, Neil Postman (1999), tem defendido em seu livro O desaparecimento
da infância, que já se iniciou o fim da ideia de infância, como um ser diferenciado dos
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adultos e merecedor de cuidados especiais. Para ele, assim como Ariès (2006), o
nascimento da infância se deu no início da Idade Moderna, na Renascença, com o
surgimento da escola seriada e com a noção de pudor, vergonha e segredos de
adultos. E por detectar que a TV tem mais poder para determinar a “idade” das
crianças e dos adolescentes do que a escola, a família e a Igreja, ele afirma que o
desaparecimento da infância já começou.
Postman (1999) diz que a TV, ultrapassa o alcance da escola porque não se
necessita da habilidade de ler e escrever. Com a TV, a vergonha e os segredos de
adultos são revelados a todo momento. De fato, não há separação entre programas
para crianças e programas para adultos. As frases miudinhas no canto da tela da TV,
anunciando que tal programa não é apropriado para tal idade, não surte o efeito de
impedir que crianças assistam os “segredos dos adultos”.
A erotização precoce e os altos índices de violência praticado por adolescentes
e crianças, são para Postman (1999), o sinal visível de que já se iniciou o
desaparecimento da infância. Mas, será mesmo que Postman tem razão? A escola
seriada, ao contrário, parece uma instituição forte e não parece dar sinais de morte, já
que foi a escola seriada que fez surgir a concepção moderna de infância. O discurso
da escola como salvação das crianças, afastando-as da violência e da vida sexual
precoce, está bastante em voga. Heywood (2004) discorda de Postman (1999) ao
dizer que na Idade Média a noção de infância não desapareceu por completo. E o que
tem ocorrido desde os anos 60 para cá não é um desaparecimento da infância, mas
apenas uma mutação. Pois, ela é um construto social, e por isso mesmo passível de
mudanças e da existência de duas ou mais compreensões de infância em uma mesma
sociedade.
Faz-se necessário dizer que tal histórico, sobre o tratamento dado às crianças
e aos adolescentes nas sociedades ocidentais, não aconteceu de forma progressiva e
evolutiva. É importante saber que em períodos e sociedades diferentes conviveram
concepções e tratamentos díspares em relação a infância. Mesmo que hoje existam
movimentos, organizações e instituições que pensem e tratem as crianças e os
adolescentes como verdadeiros sujeitos sociais e protagonista de sua história, ainda
assim, continuam existindo concepções e tratamentos diferentes e até mesmo
contrárias.
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