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RESUMO 

 

Esta pesquisa pretende investigar o conceito de ciências por meio das virtualidades presentes 

na Educação Infantil, bem como os agenciamentos entre crianças e ciências na Educação 

Infantil a partir de produções imagéticas e filmagens. E, consequentemente, identificar esses 

agenciamentos produzidos no espaço da Educação Infantil entre as crianças e a natureza, 

possibilitando, então discutir o conceito de virtualidade, resistência e potência para um ensino 

de ciências que priorize as experiências das crianças na escola e, sobretudo, na vida. Essa 

intenção de pesquisa é um desdobramento de outros projetos que foram realizados em diferentes 

momentos. Esses momentos possibilitaram que um rico material de imagens e vídeos fosse 

produzido. Sendo assim, as fontes documentais foram imagens e filmagens produzidas por 

crianças de 03 a 05 anos de duas instituições de educação infantil, em Rondônia, em 2012 no 

projeto “As crianças e suas experiências educativas matemáticas: em busca do que atravessa o 

espelho” que objetivou pensar, a partir de imagens produzidas por crianças na Educação 

Infantil, as experiências matemáticas vivenciadas por elas e suas travessias no universo infantil.. 

; em 2016, no projeto ?Nossa senhora... é o céu!!!?: reflexões e olhares para a educação na 

infância a partir de produções imagéticas de crianças e professoras que também objetivou  

refletir sobre as possibilidades que as imagens produzidas por crianças e professoras da 

educação infantil oferecem para construção de caminhos e práticas educativas na infância; e 

2017 com o projeto “O que podem as narrativas e produções imagéticas das crianças dizer sobre 

a educação infantil? por uma fala menos surda e um gesto menos mudo”, que intencionou 

investigar as possibilidades que produções imagéticas e narrativas realizadas por crianças 

oferecem para construção de caminhos e reflexões a cerca de uma política da infância, no 

âmbito do Programa Institucional de Iniciação Cientifica - PIBIC da Universidade Federal de 

Rondônia. Esse material foi analisado a partir das sugestões metodológicas da cartografia, 

inspirado no conceito de rizoma de Deleuze e Guattari. Com o olhar do investigador atravessado 

por memórias, lembranças e leituras, identificamos algumas pistas indicativas de como é o 

relacionamento entre as crianças, as ciências e a natureza. As crianças olham de maneira 

microscópica para o mundo, sempre o inaugurando.  Além disso, elas operam com a natureza, 

formulando hipóteses, interpretando e traduzindo as múltiplas linguagens das ciências de outro 

jeito que as linguagens especializadas (química, física, biologia). E, por meio disso, as crianças 

inventam, fabulam maneiras de ser e estar no mundo. 

 

Palavras-chave: Crianças. Inventividade. Ciências da natureza. Agenciamentos.  

 

 

 

 

 

 



IX 
 

ABSTRACT 

 

This research aims to investigate the concept of science through the virtualities present in 

kindergarten, as well as the agencies between children and science in kindergarten through 

imagery productions and filming. And, consequently, to identify these assemblages produced 

in the area of early childhood education between children and nature, thus making it possible 

to discuss the concept of virtuality, resistance and power for a science teaching that prioritizes 

children's experiences in school and, especially, in life. This research intention is an offshoot 

of other projects that were carried out at different times. These moments enabled a rich image 

and video material to be produced. Thus, the documentary sources were images and footage 

produced by children from 03 to 05 years of two early childhood education institutions in 

Rondônia, in 2012 in the project “Children and their mathematical educational experiences: 

searching for what goes through the mirror” that aimed to think, from images produced by 

children in early childhood education, the mathematical experiences lived by them and their 

crossings in the children's universe. in 2016, in the project "Our Lady ... is the sky !!!": 

reflections and looks at early childhood education from imagery productions of children and 

teachers that also aimed to reflect on the possibilities that images produced by children and 

preschool teachers offer to build paths and educational practices in childhood; and 2017 with 

the project “What can children's narratives and imaginary productions say about early 

childhood education? for a less deaf speech and a less silent gesture ”, which intended to 

investigate the possibilities that imagery and narrative productions made by children offer for 

the construction of paths and reflections on a childhood policy, within the scope of the 

Institutional Program of Scientific Initiation - PIBIC from the Federal University of Rondônia. 

This material was analyzed from the cartographic methodological suggestions, inspired by the 

concept of rhizome by Deleuze and Guattari. With the researcher's gaze crossed by memories, 

memories and readings, we identify some clues indicating how the relationship between 

children, the sciences and nature is. Children look microscopically at the world, always 

inaugurating it. In addition, they operate with nature, formulating hypotheses, interpreting and 

translating the multiple languages of science in ways other than specialized languages  

chemistry, physics, biology). And through this, children invent, fabulate ways of being and 

being in the world. 

 

Keywords: Children. Inventiveness. Natural sciences. Agencies. 
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T r a j e t ó r i a s... 
 e  a l g u m a s  h i s t ó r i a s  i n t r o d u t ó r i a s 

 

Uma fala, uma infância, um desejo, 

um passo dado sem formato, sem 

saber no que vai dar. Um olhar, uma 

emoção, uma sensação, uma 

criança que escreve, uma escrita 

que descontrola, enrola e provoca 

no mestrado de ensino, ciências, naturezas. Uma escrita feita de composições de falas para uma 

dissertação. Uma fala que tem seus inícios ainda na graduação de Pedagogia da Universidade 

Federal de Rondônia, campus Rolim de Moura, especificamente na aula de psicologia da 

educação I, quando uma aula inventada sobre o tempo acontece. Minha expectativa era pensar 

com Piaget, Vigotsky, Wallon, Carl Roger, entre outros, temáticas como: aprendizagem, 

ensino, desenvolvimento. No entanto, o que surge é uma conversa sobre o tempo. 

Para além de uma ideia de tempo comumente compreendida e vivida, isto é, o tempo 

cronológico, nessa aula aparece o tempo kairós e o aion (KOHAN, 2007) para colocar nosso 

pensamento em movimento sobre as concepções de criança e infância. Enquanto o tempo 

chrónos orienta-nos a marcar os acontecimentos e produzir uma história por ser a própria 

cronologia, o tempo Kairós é conhecido como um tempo que nos atravessa e sugere um 

momento oportuno, algo como: “tem que ser agora”. O tempo aíon, por sua vez, é o tempo 

infância (KOHNA, 2007) 

 Se chrónos é a continuidade, aíon é a descontinuidade, a própria desordem do que é 

linear. “Uma experiência, um acontecimento interrompe a história, a revolucionam, criam uma 

nova história, um novo início” (KOHAN, 2007, p. 92). Com isso, percebemos que nossa relação 

com as crianças da família, da escola, e de vários outros lugares, não é tida como “aíonica”, 

decontínua, descomprometida, mas é fortemente baseada nas fases de desenvolvimento que 

surge da temporalidade chrónos. Então, somos atravessados por essa temporalidade e nosso 

olhar para as crianças se torna determinado por fases também.  

 No discurso da própria Psicologia do Desenvolvimento há essa formação. Entender as 

fases (sensório-motor, pré-operatório, operatório formal, fase oral, anal, genital, fase 
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personalíssima etc.) dá ao adulto a capacidade de prever, controlar e moldar as crianças, 

baseado nesse referencial de comportamento esperado. Sem esse controle, perde-se a certeza 

do que elas se tornarão. Nesse sentido, ao encontrar essas noções primeiras sobre o tempo, 

compreendo como agimos com as crianças sem nos importarmos com o que nos afeta, nos toca, 

nos atravessa em nossa relação com elas. Como consequência, agimos falseando uma conversa, 

manipulando ou conduzindo suas falas, invenções e, assim, estabelecemos-lhes um lugar dócil, 

um lugar em que sua presença é silenciada ou abduzida pelo adulto. Em nossa sociedade, 

quando estamos com as crianças, são as faltas e ausências lhes atribuídas que justificam esse 

“relacionamento”. 

Nesse dia, entendi que precisava daquele pensamento operante, porque aquilo me 

provocava a pensar diferente. Precisava de outras temporalidades, da infância na escrita, no 

olhar, no corpo, na fala, em tudo. Então, me lancei a uma busca de como pensar a educação de 

outra maneira, sem os mesmos discursos que de alguma forma estão sempre presentes nas 

pesquisas que envolve as crianças, na tentativa de me desprender de gestos cerceadores. Junto 

as crianças, eu poderia ser novamente um menino peralta.   

Não seria apenas com minhas vontades que esse entusiasmo daria seus primeiros passos. 

Precisava da ajuda de outras pessoas que pudessem me conduzir ou dar sentido a busca. E 

mesmo lendo e até compreendendo as teorias de Piaget, Vigotsky, Wallon, entre outros, eu 

sabia que precisaria me marginalizar para outras leituras. Então, vou em busca palavras outras, 

com outros sabores, com autores apresentados na disciplina que aparentemente não tinham a 

mesma popularidade que os tradicionalmente utilizados. Autores como Kohan, Ariés, 

Benjamin, Deleuze, Guattari, que marcam o início de uma caminhada junto às crianças e a 

infância.  

Assim, concluo minha graduação em pedagogia com uma pesquisa, que posteriormente 

se transformou na seguinte escrita “... UM, DOIS, TRÊS, QUATRO... JÁ PODE PULAR!!!... 

Brincadeiras na rua, etnomatemática e crianças: uma pesquisa experiência”. Esse trabalho, que 

ainda chamo de composição, é resultado de um esforço coletivo, envolvendo o olhar sobre a 

matemática e sobre as crianças e a infância. Posteriormente, ingresso no mestrado em Ensino 

de Ciências da natureza com a intenção de pesquisar com crianças de comunidades tradicionais 

da Amazônia (quilombolas, ribeirinhas).  

Novamente, o inesperado me alcança com uma força que muda os trilhos do percurso. 

Nesse deslocamento, descubro que a pesquisa com crianças já começa quando elas nos tiram 

de lugares de certezas e, principalmente, de zonas de conforto. E então o desconforto de não 

saber lidar com as imposições cientificas aparecem. Esse desconforto surge durante a submissão 
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do projeto ao Comitê de Ética, pois várias tentativas foram feitas, e em todas havia alguma 

coisa que não cabia no que era considerado cientificamente aceito. Nas tentativas, alguma coisa 

em mim questionava: como produzir conhecimento com as crianças que percorrem os caminhos 

da vida sem um porquê, que agem sem uma instância orientadora, a partir dos moldes 

estruturadores da ciência moderna e dos comitês de ética que definem como devo caminhar? 

Eu me sentia um pássaro sem asas querendo voar. Uma aflição me fez questionar minha própria 

capacidade de escrita, minha formação e até minha vontade em continuar neste caminho quase 

performativo.  

 Sem saber que caminho seguir, como continuar, retorno aos projetos e as primeiras 

leituras feitas durante a graduação, leituras que de algum modo me mobilizaram a percorrer 

toda essa trajetória. Boaventura de Souza Santos (2008, p. 15) afirma que é necessário 

voltarmos as coisas simples para formular “perguntas simples que só uma criança pode fazer, 

mas que, depois de feitas, são capazes de trazer uma luz nova à nossa perplexidade”. Por isso, 

quando retorno, é para me encontrar com os primeiros pensamentos; repensar com Deleuze, 

Kohan, Benjamin, Foucault, Larrosa, e mais recentemente, Clareto, Rotondo, entre outros, 

como fazer a pesquisa.  

Nesse retornar, encontro uma oportunidade de pensar junto a infância o próprio ensino de 

ciências da natureza na Educação infantil a partir de imagens produzidas por crianças ao longo 

de projetos desenvolvidos no estado de Rondônia, perspectivando uma pesquisa como 

experiência. Esses projetos foram realizados em instituições de Educação infantil com crianças 

pequenas. O material acessado possibilitou-me dar novamente uma vida ao meu percurso no 

mestrado. Um material potente que exigiu uma imersão na infância, porque tratava não apenas 

de olhar para as fotografias e filmagens, mas pensar junto às crianças o ensino, a ciência, a 

escola e a própria pesquisa como um acontecimento sem precedentes de outro jeito, um jeito 

que a infância me possibilitaria talvez encontrar.  

Mesmo com a formalização de um método, estabelecendo etapas, objetivos, normas, 

alguma coisa, que para mim era impossível ser mensurada, vai tirando a pesquisa desses trilhos. 

A própria constituição de um formato de pesquisa que deveria enquadrar a minha intenção para 

que o comitê de ética pudesse aprová-la se tornou logo um desafio. Como tratar de uma escrita 

inventiva, a partir de produções de sentidos e significados em filmagens de crianças, e tratar de 

resistência ao que impõe um único modo de pesquisar e produzir conhecimento nesta pesquisa? 

Quase que simultaneamente, sou afetado por esse questionamento: o que buscar no 

momento de olhar para as fotografias e filmagens? Com uma formação que tudo deve ser 

enquadrado em categorias, modelos e fórmulas, busquei, primeiramente, um ponto específico 
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nas produções chamado ciências da natureza. Mas percebo, ao iniciar o trabalho cartográfico, 

que havia muito mais coisas que poderiam disparar uma escrita que não unicamente esse ponto.  

O exercício constante foi de me permitir ser capturado pela multiplicidade de sentidos e 

significados que emanavam daqueles registros. Disso, uma escrita sai. Nela, somos capazes de 

encontrar, de algum jeito, as ciências da natureza, mas também encontramos muita vontade de 

pensar a infância, principalmente, pensar com as crianças, a natureza, o conhecimento, o corpo, 

as vontades, os desejos, as virtualidades que residem nas estruturas, no monitoramento, nas 

formas que enformam e deformam nos espaços escolares para um projeto de adulto.  

Por tudo isso e mais um pouco, essa escrita vai compondo, sem pontos, um conto de uma 

vida acadêmica. Uma escrita que continua sendo um ensaio, porque é sempre um lugar 

provisório, um pensamento provisório, um gesto, um olhar, quando é direcionado às crianças. 

Por isso, a escrita vai se ajustando em alguns momentos chamados tecituras1. A primeira 

entrelaça uma questão introdutória, as intenções e desdobramentos que abraçam o quando e 

porquê da pesquisa, e a cartografia como possibilidade na pesquisa.  

A segunda tecitura, pretende caminhar na linha do tempo, envolvendo ciências e crianças 

como questões históricas. Então, olharemos para essa trajetória a fim de identificar como a 

ciência, no sentido moderno, vai encontrando seu espaço nas mentes e nos acontecimentos. 

Logo em seguida, os lugares ocupados pelas crianças nessas tramas historiográficas.  

A última tecitura é uma tentativa que ainda permanece em movimento, assim como o 

texto todo, de operar com as crianças e o ensino de ciências da natureza no chão da escola, da 

Educação infantil, sobre areia, pedra, grama e linhas tortas. Nesse sentido, para uma pesquisa 

experiência, trançaremos o cenário da Educação infantil, a partir das concepções e 

acontecimentos que lhe deram origem para que, em seguida, pensar o lugar da cartografia na 

Educação infantil e o cinema. Como pensar é um ato de violência (DELEUZE, 1987), “ o que 

há no jardim? Um lugar entre cenas e composições encontramos crianças, imagens e falas” é 

uma tentativa de violentar nossas ideias, concepções e noções sobre crianças e escola. Até que 

sobre apenas “Arranjos de travessias e travessuras...restos de uma pesquisa, sobras 

cartográficas...” que é outro passeio pelas imagens que nos ajudam a operar com as crianças e 

as ciências da natureza. 

                                                           
1  A reunião dos fios que se atravessam no tear. No trabalho, os fios são os diálogos suscitados pelas imagens. As 

possibilidades de conversas que as crianças provocam vão se encontrando e o teor então é o conjunto de sentidos 

que emanam dessas conversas.  
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Enfim, essa escrita se constitui numa experiência estética provocada pelo olhar das 

crianças. É uma tentativa, dentre tantas existentes nos estudos da infância, de mobilizar a 

sensibilidade e o afeto, tanto dentro como fora dos espaços escolares.  

 

 

PRINCÍPIOS OU INÍCIOS METODOLÓGICOS DE UMA PESQUISA COM 
CRIANÇAS E CARTOGRAFIA? 
 

Inicialmente, pensava-se que seriam princípios metodológicos que balizariam a escrita 

deste capítulo. Princípios em uma pesquisa sugere que haverá normas e assim o caminhar é 

sempre direcionado por uma estrutura. No entanto, a pesquisa nem sempre segue os caminhos 

traçados em um projeto, até porque aquilo que não acontece quando planejamos também pode 

ser considerado um resultado. 

No título há crianças. Ao pesquisarmos com elas, há sempre algo sobre as questões da 

vida para movimentar o pensamento. Algo que nos coloca em constante expectativa do novo, 

do desconhecido que invade as próprias estruturas cientificas. Diferente de um caminhar 

previamente estabelecido, quando estamos com as elas, somos conduzidos por pistas e ao segui-

las vamos tateando o mundo, descobrindo suas belezas, possibilidades, saberes e sabores. 

Sugerimos então que, nesse percurso, a cartografia esteja presente, oportunizando 

acompanhar os processos da pesquisa que acontecem desde o início de um pensamento. Seria 

uma cartografia do verbo cartografar, igual da geografia? O trabalho pretende desenhar mapas? 

Traçar rotas? Um pouco disso! Cartografia com crianças é quem sabe tudo isso e mais um 

pouco: geografias compostas de areia, pedra e grama; mapas de experiências, virtualidades e 

muitos sentidos; traços de rotas tortas, caminhos rizomáticos. Cartografia de um rizoma, quem 

sabe.  

Então, tudo isso se transformou num título-pergunta. Será que princípios, como aquilo 

que estabelece normas e padrões de conduta, consegue dar conta da pesquisa como inesperado, 

das crianças como potência de vida e da cartografia como método dissonante de tantos outros? 

Quem sabe inícios não possibilitaria, pelo menos, a liberdade da pesquisa, criança e cartografia? 

Nesse sentido, este capítulo objetiva apresentar as intenções/pretensões com base nos 

elementos metodológicos - objetivos, problemas, objeto -, e também com os projetos pretéritos, 

feitos por outras mãos, vozes e pés; assim como, com a cartografia como possibilidade na 

pesquisa com imagens e vídeos e crianças.  
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1.1 Pretensões e desdobramentos 

 

Essa pesquisa pretende questionar, e assim movimentar, o conceito de ciências por meio 

das virtualidades presentes na Educação infantil. Questionar os aparelhos e dispositivos que 

aprisionam a aprendizagem inventiva2; as vidas que atravessam os espaços escolares; as 

estratégias de resistência das crianças em meio as forças molares. Portanto, questionamos 

inicialmente: o que as crianças estão dizendo sobre ciências na educação infantil? 

 Dessa forma, a pesquisa com crianças, assim como a de Gobbi (1997, 1999), Prado 

(1998), Leite (2014) e tantos outros, pode suscitar oportunidades de compreender a atuação das 

crianças no cotidiano ao lado de pistas que vão se proliferando para provocar mudanças sociais 

e culturais (FINCO, 2011). 

Para isso, essa escrita é um desdobramento teórico, contemplativo e até investigativo de 

projetos desenvolvidos com as crianças no âmbito da educação infantil. Disso, surge um 

conjunto de imagens e vídeos que se transformaram em nossas pistas de investigação. É um 

material que foi produzido por crianças de 03 a 05 anos de duas instituições de educação 

infantil, em Rondônia, em 2012, 2016 e 2017, no âmbito do Programa Institucional de Iniciação 

Científica -  PIBIC da Universidade Federal de Rondônia, e se tornou, na pesquisa, nossas 

fontes documentais que, inegavelmente, estão repletas de sentidos e significados a serem 

decifrados.  

O primeiro projeto desenvolvido em 2012 vai ser tornar em 2015 a tese de doutorado 

“Devir-criança da Matemática: Experiência educativas infantis imagéticas”3. Durante nove 

meses, de abril a novembro, a pesquisa aconteceu a partir de encontros com as crianças de 

quatro a cinco anos e as professoras, durante duas horas, ora pela manhã, ora à tarde. A entrega 

das câmeras se dava nesses encontros, e as crianças ora utilizavam-nas como brinquedo, ora 

como parte do corpo, uma extensão, ora como um objeto qualquer.  

Quem decidia quem seria o próximo a filmar eram as próprias crianças. Elas anunciavam 

a continuidade da produção de diferentes formas: “cantavam o verso “Mamãe mandou eu 

escolher esse daqui. Abacaxi, não faz xixi na cama do Didi.”, ou anunciavam simplesmente 

quem seria a próxima da vez” (CHISTÉ, 2015, p.19)   

Com as incertezas acometidas pela pesquisa com crianças, os inícios desse percurso foram 

colocados em um movimento, por inquietações, provocações e muitas dúvidas sobre a 

                                                           
2 KASTRUP, 2015. 

3 CHISTÉ, 2015. 
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possibilidade de uma pesquisa em que as crianças, na posse de câmeras, fariam produções 

imagéticas. Chisté (2015) relata que vivenciou a educação infantil como professora por muito 

tempo. Durante essa trajetória, ela se preocupou com o ensinar e aprender, mas, com a pesquisa, 

ela retorna a esse lugar com outros olhares, outras leituras (KOHAN 2005, 2007; AGAMBEN 

2005, 2007; LARROSA 2002, 2010) e, por isso, muitas questões que a moviam mesmo em 

meio ao desconhecido. 

Sem saber muito como isso se daria, Chisté (2015) arriscou-se a deslocar seu olhar, se 

expor, e então percebeu que:  

O espaço da educação infantil é transformado em espaço com características de 

ensino fundamental; as crianças realizam sempre às mesmas atividades, quando 

essas são direcionadas por um adulto; há controle em relação às crianças, 

principalmente quando elas estão em sala de aula e no refeitório; o trabalho 

individualizado é muito valorizado [...] (CHISTÉ, 2015, p. 17). 

As intenções da pesquisa foram:  

Compreender as relações existentes entre infância e experiência matemática na 

educação  infantil; 
Investigar na dinâmica dos espaços da educação infantil o que escapa aos olhos da 

professora, buscando identificar os modos de tradução das profanações infantis; 
Entender de que maneira as crianças fogem de experiências sem sentido e significado 

para elas, como elas reesignificam essas situações e como produzem seus significados. 
Identificar às linhas de fuga que as crianças utilizam para escapar criar, inventar e 

recriar outros e novos sentidos para às experiências matemáticas (CHISTE, 2015, p. 

18). 
 

O segundo projeto foi desenvolvido entre 2015-2017, denominado “? Nossa senhora... é 

o céu!!!?: reflexões e olhares para a educação na infância a partir de produções imagéticas de 

crianças e professoras”, dando continuidade ao que fora desenvolvido em 2012. Esse projeto 

objetivou refletir sobre as possibilidades que as imagens produzidas por crianças e professoras 

da educação infantil oferecem para construção de caminhos e práticas educativas na infância. 

O contexto do projeto foi desenvolvido em uma instituição municipal de educação infantil de 

Rolim de Moura-RO, com crianças de 03 a 05 anos e suas respectivas professoras.  

A proposta inicia-se com a entrega de filmadoras e de câmeras fotográficas às crianças e 

às professoras para que produzissem imagens (vídeos e fotografias) dentro do espaço da 

educação infantil. E, nesse processo, tratava-se de colocar o pesquisador em um movimento ao 

longo de uma linha arbitrária de exposição, um movimento de saída, para as ruas, deslocando-

o dos saberes ditos e dados. Colocando em prática um exercício de deslocamento do olhar, por 

permitir a experiência, não como vivência passiva de ser conduzido, mas como algo que vai se 

apresentando e comandando quem investiga ao longo da pesquisa.  
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A questão que introduziu o caminhar investigativo foi: que experiências emergem no 

tatear das possibilidades que encontramos nos caminhos da pesquisa com crianças, professoras 

e imagens? Desse modo, a pretensão maior da pesquisa era focar no que surge, aparece, emerge 

das experiências vividas e dos modos de afecções destas experiências no espaço da educação 

infantil, dos caminhos percorridos, para que com isso, a educação na infância possa ser pensada.  

Quanto ao terceiro projeto, realizado em 2017, denominado “O que podem as narrativas 

e produções imagéticas das crianças dizer sobre a educação infantil? por uma fala menos surda 

e um gesto menos mudo”, também investigou as possibilidades que produções imagéticas e 

narrativas realizadas por crianças oferecem para construção de caminhos e reflexões a cerca de 

uma política da infância. Assim, o projeto também foi desenvolvido em três instituições 

municipais de educação infantil de Rolim de Moura, com crianças de 03 a 05 anos. O estudo 

envolveu-se na escuta das crianças. E, portanto, a pesquisa pretendeu possibilitar conhecer um 

pouco acerca das crianças da região Norte do Brasil: como veem, sentem, o que pensam, temem 

e desejam nos espaços da educação infantil.  

 Esses projetos foram se constituindo em tentativas de produzir um modo de pesquisar e 

produzir conhecimento com as crianças sem um método que estabelecesse previamente o lugar 

da criança e do adulto. Em pesquisas realizadas principalmente na educação, a atuação das 

crianças é sempre num lugar de objeto. As questões que mobilizam pesquisas com essa 

perspectiva normalmente vão tratar de explicar sobre o comportamento, aprendizagem, 

indisciplina, práticas docentes, etc. Enquanto que o lugar do adulto é sempre de produzir essas 

explicações a partir do que determinados estudos com outras crianças de outros lugares 

disseram. São trabalhos comparativos que, de certa forma, conseguem perder a própria criança 

e o que ela traz de novidade para esse conhecimento que está sendo produzido. São essas 

imposições da pesquisa pela ciência moderna que o ato de pesquisar com crianças tenta fugir. 

Fugir do mesmo, dos velhos discursos e velhas tentativas de aproximar o mundo da criança do 

mundo do adulto pelo olhar do próprio adulto.  

Nessa tentativa, o estudo, sem a pretensão de controlar, pelo método, os sentidos e 

significados das imagens para atingir um objetivo ou produzir resultados conclusivos, se 

pautará na cartografia, inspirado no conceito de rizoma de Deleuze e Guattari, por se aproximar 

de uma ideia de descaminhos em meio a muitos caminhos que possam surgir, seja de diálogos, 

sensações ou afetos. Não se prender a uma única possibilidade de leitura, quem sabe, seja a 

contribuição principal desse método. O rizoma na filosofia de Deleuze e Guattari é quase um 

espelho de como se constitui as experiências com as crianças. É bifurcado. Há vários inícios, 

meios e parece que não tem fim. 
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  Com a cartografia, o trabalho de análise das produções é direcionado por pistas que nos 

permitem traçar planos de experiência entre as crianças, a natureza, a câmera e as ciências que 

fazem parte da dimensão humana (JAPIASSU, 1975), sem colocá-los em nichos ou categorias 

de análise, mas produzindo um mapa dessas experiências com os mesmos aspectos do rizoma, 

que segundo Molin (2011, p.303) é “[...] uma bifurcação com relação à representação-modelo 

árvore. Enquanto a árvore possui um tronco central, entrada e saída pela raiz e pelas folhas, o 

rizoma é uma formação reticular a-centrada, sem entradas nem saídas, um princípio conectivo.”  

Parece que a cartografia, por ser mais sensível aos imprevistos, é tomada como uma ação 

investigativa sem direção. No entanto, nesta pesquisa, especificamente, ela se apoia na 

orientação de percursos constituídos do que surge dos registros de imagens e vídeos das 

crianças, como falas, cenas cortadas, cenas rápidas, desfoque, distanciamentos e aproximações. 

Clareto (2011, p. 19) afirma que: “a pesquisa se move no movente da pesquisa e se propõe não 

a resolver problemas, mas a problematizar; não se propõe a representar o mundo, mas a inventá-

lo”. 

Como desdobramento dessas produções, este trabalho denominado “Travessias e 

travessuras com ciências em produções infantis imagéticas na Educação infantil” objetiva 

investigar os agenciamentos entre crianças e ciências4 na educação infantil a partir de produções 

imagéticas e filmagens. E, consequentemente, olhar esses agenciamentos como possibilidade 

de discutir o conceito de virtualidade, resistência e potência para um ensino de ciências que 

priorize as experiências das crianças na escola e, sobretudo, na vida. 

Propomos olhar para crianças na educação infantil, especificamente para os 

engendramentos produzidos nesse espaço, quando estão se relacionando com o outro e com a 

natureza. Quando brincam, conversam, pulam, correm, as crianças nos fornecem pistas de algo 

que tem a ver com a ciência, o conhecimento ou a própria curiosidade investigativa. Nesse 

sentido, pensar com as crianças é mobilizar outras relações e conexões para problematizar 

práticas docentes mais próximas da infância e das possibilidades de tornar a escola parte da 

vida. 

Souza (2000) afirma que as crianças são capazes de fazer com que todos – a sociedade de 

um modo geral – se recuperem de um mal-estar fruto de uma ausência de experiências. O modo 

                                                           
4 Ciências com “s”, na perspectiva da nova epistemologia que reconhece a ciência como uma prática humana. 

Diante da multiplicidade de modos de existir, essa prática também é múltipla e, portanto, plural (JAPIASSU, 

1975). Durante o texto, o uso da ciência sem o S será para destacar a perspectiva da racionalidade cientifica. Não 

que esta seja defendida neste trabalho, mas, em dadas situações, será necessário convida-la a compor o texto. 
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travesso e audacioso das crianças apresenta maneiras de perceber como a realidade é múltipla 

e isso torna-nos mais humanos, mais sensíveis ao outro e a própria natureza. 

Atuar em uma pesquisa com as crianças sugere, então, outros olhares, outras experiências 

e oportunidades para pensar as ciências, a natureza, a sociedade e a educação infantil. Nesse 

sentido, começar pelas crianças é também dizer sobre infância, mas não com a intenção de 

encontrar um único conceito, até porque assim como há inúmeros contextos sociais e culturais, 

também há inúmeras infâncias. 

Kohan (2007) ajuda-nos a compreender que a infância, muito mais que a negação da 

adultícia, é afirmação de muitas coisas. Diferente de uma ideia de ciência que foi se constituindo 

nos tempos modernos como um arauto da verdade irrefutável, a infância afirma que ela não 

cabe em um único conceito, uma única ideia. 

Assim, as crianças e a infância nos apresentam outra ideia de linguagem. A própria 

condição da infância é de não ter uma linguagem, diferente das citadas por Chassot (2008) e 

Maturana (2014) em suas obras, mas criá-la a partir dos acontecimentos, uma vez que o “sujeito 

da linguagem é o infante, aquele que cria a fala” (SOUZA, 2015, p. 4), e a fala se constitui nas 

experiências. Poderíamos dizer que as explicações sobre a natureza de grupos indígenas são 

diferentes de crianças indígenas que falam sobre a natureza, assim como também são diferentes 

em quaisquer outros modos de vida, seja do adulto ou da criança.  

Na medida em que o tempo infância mobiliza experiências sem prescrições, a 

temporalidade da infância não é determinada por uma noção de fase de desenvolvimento como 

a psicologia do desenvolvimento institui. Nossas relações com a vida, antes mesmo de uma 

explicação, acontecem sem um porquê, ou seja, uma linguagem. A linguagem é representativa, 

enquanto a experiência é única, singular e intempestiva.  

Tomada como tempo aíon, a experiência atravessa-nos desordenadamente, pois não é 

cronológico, previsível, mas contingencial.  A medida que o homem ou a mulher (adulto/a) se 

desloca de uma condição explicadora e controladora, expropria-se a própria linguagem que dá 

forma, enquadram, formata, para um lugar onde a linguagem é da experiência, sem precedentes, 

sem regras, sem o chronos que a quantifica (AGAMBEN, 2005). Nesse sentido, a experiência 

se transforma em algo verdadeiramente potente pois é fruto da infância que nos atravessa.  

Maio (2011) afirma que a infância também é a negação da linguagem, visto que “a 

determinação de uma linguagem condicionada pela lei da palavra seria afastada para a garantia 

de uma qualidade que permita uma existência da criança como estar à escuta do ser, uma voz 

desobrigada do sentido [...]” (MAIO, 2011, p. 3). 
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Nesse contexto, experienciar ou experimentar, como aquilo que só pode ser sentido e não 

representado5, aciona os corpos, tornando-os corpos vibráteis, “sem forma ou substância” 

(ROTONDO, 2011, p. 178). Um corpo vibrátil pode indicar muitas coisas que acontecem com 

as crianças e o professor em momentos de experimentação sem um porquê, um propósito. 

Experimentar ciência na educação infantil é, quem sabe, habitar em um território de simbiose 

com a natureza, cujo contato direto provoca agenciamentos como aquilo que é considerado a 

capacidade de duas forças estabelecerem um encontro direto sem mediação de outros 

dispositivos. 

Sobre experiência e experimento, Larrosa (2016, p.34) afirma; 

Se o experimento é genérico, a experiência é singular. Se a lógica do experimento 

produz acordo, consenso ou homogeneidade entre os sujeitos, a lógica da experiência 

produz diferença, heterogeneidade e pluralidade. Por isso, no compartir a experiência, 

trata-se mais de uma heterologia do que de uma homologia [...] 
  

Gomes et. ali (2011) também chama nossa atenção para o coletivo de forças produzidas 

em uma sala de aula, em que tudo pode acontecer e deve acontecer para que as experiências das 

crianças sejam realmente ampliadas. Isto significa dizer que o professor sempre estará exposto 

ao intempestivo. É sempre um vir a ser de inúmeras oportunidades propiciadas pela infância, 

heterogeneidades em uma mesma experiência. 

Com a infância, também falamos de encontros que acontecem sem um aviso prévio. Um 

encontro-acontecimento que atravessa o currículo, o planejamento do professor, o tempo da 

escola e de todos os envolvidos, ocasionado pelo encontro da criança com algum bicho no 

quintal da escola, no pátio, na areia da quadra; entre as próprias crianças; entre as crianças e o 

professor. E o que isso sugere sobre ciências da natureza, afinal?  

A busca pelo conhecimento do universo atrelado a curiosidade humana se transformou, 

ao longo da história, em linguagens especializadas. Quando tratamos de ciências da natureza, 

por exemplo, estamos dizendo sobre a linguagem biológica, química, física e, possivelmente, 

matemática. Ficamos presos a essas estruturas, condenados/condenadas a vivermos em função 

do que falamos (COUTO, 2011), e quando falamos sobre a natureza do conhecimento 

cientifico, quase sempre usamos alguns desses modos de dizer.  

A infância, por outro lado, por comportar a ausência de uma linguagem, está fora de 

qualquer idioma explicativo sobre a natureza. Mia Couto (2011) questiona se estar fora de um 

idioma é ter o domínio de todas as línguas? A partir dessa questão ficamos expostos a uma 

oportunidade de viver experiências que não estejam previamente explicadas no âmbito desses 

                                                           
5 AGAMBEN, 2015. 
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lugares especializados. Parece que as crianças são capazes de nos apresentar linhas de fuga 

dessas normas e códigos, ou seja, da racionalidade cientifica, para inventar e produzir 

encantamentos a partir da curiosidade, investigação e formulação de hipóteses sobre o mundo 

sem qualquer forma explicativa de uma linguagem.  

Elas fogem dos códigos coletivos da ciência institucionalizada. Colocam as ideias 

cientificas em movimento. Antes de se tornar um corpo rígido, o conhecimento cientifico fazia 

parte da vida e não estava fora dela. Muito diferente de quando surge o método cientifico, que 

parte de um olhar de fora da vida com as lentes do método. Nesse aspecto, a conversa entre as 

crianças e a natureza é feita misturando biologia, química, física, matemática, em uma série de 

situações de experimentação incorporadas a vida. São experimentações estéticas. O idioma 

utilizado é da ordem da invenção de modos de falar, ser e estar no mundo. É uma língua que 

abraça todas as maneiras de pronunciar, silenciar e comunicar-se com a vida e com o 

conhecimento.  

 

1.2 Cartografia: possibilidades na pesquisa  

 

Na perspectiva geográfica, a cartografia se origina da palavra mapa que, por sua vez, 

“parece ser cartaginesa, com o significado de ‘toalha de mesa’ (FITZ, 2008, p.27). Essa 

expressão faz referência as conversas de comerciantes que eram acompanhadas por desenhos 

em toalhas - mappas -  servindo como verdadeiros suportes para registrar as rotas, caminhos e 

localidades dos negócios. 

Ao longo do tempo, outras palavras com o mesmo sentido foram empregadas, tais como 

cartas e plantas. Ambas forneciam/fornecem informações sobre caminhos, rotas, percursos, 

assim como o mapa. A cartografia como a ciência que estuda esses suportes, fornece 

representações de superfícies planas, áreas geográficas com seus acidentes, evitando assim o 

desconhecido.  

Enquanto método adotado aqui, a cartografia não nos garante que conheceremos 

previamente o território, as rotas e caminhos existentes, como no conceito adotado pela 

geografia. Pelo contrário, a pesquisa cartográfica como adotaremos, geralmente, expõe o 

pesquisador ao desconhecido, e isso que torna a pesquisa potente, porque é possível fugir de 

discursos existentes, olhares taxativos e opiniões transformadas em verdade. A busca estaria no 

que não é evidente, nos sentidos que indicam caminhos possíveis para um plano comum de 

experiências, e não de certezas.  
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Kastrup e Passos (2013) dizem que um plano comum não é uma aproximação entre atores 

(sujeitos e objetos; humanos e não humanos) parecidos ou que é homogêneo, mas, mesmo nas 

singularidades heterogêneas, há uma comunicação coletiva. Por ser um plano quase individual 

e coletivo, trata-se de “múltiplas linhas ou vetores que Gilles Deleuze e Félix Guattari (1997) 

chamam de rizoma e que Bruno Latour (2000;2007) evoca como rede de articulação e 

composição” (KASTRUP; PASSOS, 2013, p. 265).  

Pensar o comum, no sentido de partilha e pertencimento (KASTRUP; PASSOS, 2013), 

sugere pensar no encontro entre as crianças. Mesmo num lugar comum - educação infantil -, 

com o mesmo uniforme, brincando, gritando, explicando a natureza, há os momentos 

exclusivos, singulares, instantes de diferenciação (RANCIÈRE, 1996; 2005) 

Nessa perspectiva, Kastrup e Passos (2013, p.268) afirmam: 

[...] a partilha reparte a realidade e cria domínios de participação. Partilhamos um 

domínio comum do qual fazemos parte em função do modo como juntos habitamos 

um território, coexistimos em um tempo e compartilhamos um tipo de atividade, um 

modo de fazer. 
  

Por lidar com planos, a cartografia busca ter acessado ao coletivo de forças que move, 

nesse caso, o grupo de crianças, para traçar planos coletivos de experiência, possibilitando a 

construção do conhecimento coletivamente. Enquanto coletivo, não há particularidades ou 

hierarquias que estabeleçam quem sabe mais ou quem sabe menos.  

Passos e Barros (2009) chamam a cartografia de uma pesquisa-intervenção, justamente 

porque é composta pela participação de todos, mesmo em posições diferentes. E quando a 

cartografia é feita com produções imagéticas por crianças, o que acontece? Quanto a isso, talvez 

não haja um jeito certo ou um modelo pronto do que pode acontecer. Cartografar imagens. De 

crianças. Na educação infantil. Quantos sentidos podem surgir disso e nos afetar?  

Rolnik (2006, p.39) então vai dizer: 

[...] Você próprio é que terá de encontrar algo que desperte seu corpo vibrátil, algo 

que funcione como espécie de fator de a(fe)tivação em sua existência. Pode ser um 

passeio solitário, um poema, uma música, um filme, um cheiro ou um gosto (...) 

Enfim, você é quem sabe o que lhe permite habitar o ilocalizável (...) é imprescindível 

que você encontre o seu próprio fator de a(fe)tivação.  
 

Traçar um plano de experiência com a cartografia por meio das imagens é um trabalho 

solitário, no qual o investigador se debruça sobre as imagens, os movimentos, as falas, os gestos, 

e se permite ser afetado, como afirma Rolnik, mobilizando sentidos, provocando reações sobre 

o corpo. Esse exercício é particular. Portanto, o desenho da leitura das imagens é feito pelo 

olhar do investigador que é tomado por diferentes e inusitados sentidos. 
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Nesse intuito, pensamos também a palavra sentido, que no português possui muitas 

acepções próximas ao poético, com uma variedade de significados. De um modo geral, sentido 

do verbo sentir sugere tudo aquilo que foi apreendido pelo nosso corpo6 sem filtros de reflexão 

ou racionalização. Porém, os sentidos que nos atravessam não agem anarquicamente, sem uma 

instância organizada, mas, como o próprio Júnior (2000, p.14) apresenta, “tudo aquilo que é 

imediatamente acessível a nós através dos órgãos dos sentidos, tudo aquilo captado de maneira 

sensível pelo corpo, já carrega em si uma organização, um significado, um sentido”.  

O saber sensível, então, elaborado pelas relações corporais, é uma instância criadora dos 

demais conhecimentos. Através do contato com o corpo, os sentidos emanados provocam outras 

oportunidades de aprendizado. Os signos e as representações atravessam esse contato 

mobilizando processos de raciocínio e reflexão. Júnior (2000, p.14) traz para seu texto as lições 

do mestre Merleau-Ponty, o qual ensina que “tudo o que sei do mundo, devido à ciência, o sei 

a partir de minha visão pessoal ou de uma experiência do mundo sem a qual os símbolos da 

ciência nada significaram”. Ou seja, o que aproximou o mestre do conhecimento científico não 

foi unicamente a ciência, mas as experiências vividas e sentidas por ele no mundo e são essas 

experiências singulares dos sujeitos, preenchidas por sentidos e significados, que nos aproxima 

das ciências, e não o contrário.  

 

 

Na linha do tempo bailam ciências e crianças e histórias 
 

2.1 O lugar da ciência na história... 

  

Inicialmente, propor uma genealogia da ciência é pensar qual caminho seguir, ou talvez, 

pensar em não seguir nenhum, apenas caminhar. Há caminhos que na dinâmica histórica das 

relações humanas vão se constituindo em uma teia de relatos, fatos, acontecimentos que, de 

algum modo, demarcam os processos de produção de uma ideia sobre ciência.  

A composição desse percurso sobre a história da ciência acompanha a própria história da 

humanidade. Desde o momento que nos tornamos parte desse universo material composto de 

naturezas orgânicas e inorgânicas, produzimos relações e, consequentemente, história. Nesse 

sentido, a ciência, por ser um conhecimento considerado por Japiassu (1975) que surge da 

                                                           
6 JUNIOR, 2000. 



25 
 

prática humana, é também histórica. Alves (1981, p. 29) também afirma que “a ciência é uma 

função da vida. Justifica-se apenas enquanto órgão adequado à nossa sobrevivência. Uma 

ciência que se divorciou da vida perdeu a sua legitimação”. 

A tentativa, então, de propor essa genealogia nos coloca uma questão inicial muito 

importante: o que é o conhecimento? Primeiramente, o conhecimento parte de um ato chamado 

conhecer. Conhecer é um acontecimento envolvendo o corpo, as sensações e emoções. É um 

agenciamento provocado pelo contato de um sujeito que possui uma consciência e um mundo 

material. As crianças, por exemplo, conhecem o mundo, sobretudo na Educação infantil, à 

medida que vão se relacionando com texturas, cores, sabores, etc. Antes de ser uma experiência 

racionalizada, a aprendizagem se dá em uma dimensão estética, justamente por serem situações 

que marcam, tocam e atravessam seus corpos. As experiências só se tornam racionalizadas 

quando a humanidade objetiva encontrar a verdade a partir do método, desde o século XIX.  

Da antiguidade até a Idade Média, filósofos se preocupam com o conhecimento e como 

o sujeito conhece, apreende a natureza e seus fenômenos, para explicar e solucionar os 

problemas do cotidiano. Nesse percurso, a humanidade tenta responder as questões sobre o ato 

de conhecer e saber.  

Nessa dinâmica, respostas aparecem para os questionamentos. Muito provável, essas 

questões são provocadas pelo próprio contato com os acontecimentos na vida, sendo que no 

início não havia um corpo de conhecimentos para explicar tudo (ainda não há!). Porque chove? 

De onde vem a neve? Como se orientar no mar? É comum encontrarmos explicações utilizando 

referências sobrenaturais para questões comuns da vida, no passado e atualmente. Muito disso 

foi posto em uma categoria de conhecimento chamado senso comum, mítico e até filosófico.  

Na Grécia Antiga, por exemplo, as pessoas buscavam respostas para suas questões e 

problemas em Oráculos, como o Oráculo de Delfos. Sobrenaturalmente, os egípcios também 

pretendiam conhecer seus destinos nas entranhas dos pássaros e outros animais (ARANHA, 

2006). Assim também no mundo contemporâneo percebemos ainda a presença de crenças e 

misticismos mesmo com o aparecimento da ciência moderna para nos dizer constantemente que 

isso não é ciência ou conhecimento verdadeiro. E há aqueles que buscam suas explicações em 

pesquisas, livros e leis cientificas. Portanto, como dizer o que é e o que não é o conhecimento 

verdadeiro com tantos caminhos de busca no cotidiano?  

A pretensão aqui não é encontrar o conhecimento verdadeiro. Afinal, quando falamos de 

conhecimento não é certo estabelecer uma verdade, embora a ciência moderna vai se basear em 

sua busca, a fim de tornar seu conhecimento universal e, por isso, superior. É possível, no 

entanto, problematizar os limites que determinado conhecimento tem sobre a vida, no sentido 
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de pensar as possibilidades de provocar sempre o novo. Além disso, somos atravessados pelo 

cientifico, mítico, estético e o então questionado senso comum em nossos cotidianos de buscas, 

dúvidas e incertezas.  

Aranha (2006, p. 44) afirma que “todo conhecimento se manifesta pelo pensamento”. Até 

o Renascimento, por volta do século XIV, o pensamento estava ligado no sobrenatural, 

envolvendo crenças e explicações baseadas em mitos e, consequentemente, na própria auto 

compreensão do homem e sua essência. A razão e a fé são elementos que participam dessa 

história, capazes de habilitar os sujeitos na busca do conhecimento de si e da natureza.  

A partir do momento que a humanidade busca validar seu próprio conhecimento, e nesse 

sentido busca a verdade para o conhecimento que produziam, algumas posturas filosóficas que 

antes eram determinadas pela metafísica, aparecem, denominadas: empirismo e racionalismo. 

Os pais dessas correntes, respectivamente, Bacon e Descartes, propõem uma filosofia moderna 

baseada na própria ciência moderna de Galileu e Kepler, os quais reformularam o conhecimento 

cientifico, tornando-o válido e preciso por ser fundamentado no método cientifico.  

O pensamento racionalista, baseado principalmente em René Descartes por volta do 

século XVII, é imbuído da dúvida quanto ao conhecimento que não resulta de um método. 

Descartes propõe duvidar de tudo que surge dos sentidos, das impressões primeiras que os 

sujeitos formulam como verdadeiras. Nessa perspectiva, compreendemos que ao dizer “Penso, 

logo existe”, Descarte afirma que é necessário primeiro o pensamento baseado na dúvida para 

que haja a existência de um ser pensante.  

Segundo Aranha (2006, p. 160) a realidade do mundo é questionada na modernidade a 

partir dos pressupostos de filósofos, como Descartes, que tinham a verdade como elemento caro 

para seus argumentos. A autora afirma que: 

Foram os modernos, a começar por Descartes, que passaram a ver a realidade do 

mundo como um problema, na medida em que, antes de tudo, investigaram a respeito 

da origem do conhecimento (qual é a fonte do conhecimento?) bem como sobre 

critério de verdade (o que permite reconhecer o verdadeiro?) 

 

 Quanto as teorias formuladas na perspectiva racionalista, os cientistas as avaliam sob 

uma comprovada replicação do método. Chalmers (1993, p. 126) afirma que “o racionalista 

típico aceitará como evidência que se deva dar um alto valor ao conhecimento desenvolvido 

segundo critério universal”. Percebemos que o conhecimento vai ganhando status de verdadeiro 

por ser universal, nessa perspectiva as experiências seriam transformadas em linguagem 

cientifica acessível a poucos.  

 É evidente que ciência, por ser universal, busca garantir uma ordem a natureza, como 

sugere Alves (1983, p.41): 
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Uma teoria científica tem sempre a pretensão de oferecer uma receita universalmente 

válida, válida para todos os casos. Esta exigência de universalidade tem a ver com a 

exigência de ordem, sobre que já falamos. Leis que funcionam aqui e não funcionam 

ali não são leis, e um universo que se comporta de uma forma, em certos momentos, 

e de outra forma, em outros, não é um cosmos. 

 

No que se refere ao empirismo, o primeiro a propor a valorização das experiências e dos 

sentidos primeiros foi Francis Bacon no âmbito de uma Ciência Moderna, por volta do século 

XVII. Bacon, diferente de Descartes que propõe o método para a ciência sem a influência dos 

sentidos e percepções, propõe na realidade o oposto. Seu método, chamado indutivo, dá uma 

atenção às experiências, reduzindo-as ao um julgamento interpretativo (GERMANO, 2011). 

Sua postura é de controle sobre a natureza, atribuindo ao homem o exercício de um poder quanto 

ao controle das experiências destituída de subjetividades. 

Embora com alguns pontos distintos, a proposta de Bacon se aproxima do racionalismo 

cartesiano quando propõe a dúvida para impedir que falsas ideias, ou como aponta Germano 

(2011, p. 41), “(...) ídolos, as falsas pistas ou, em sua terminologia, os fantasmas que haviam 

desviado do caminho da verdade os antigos filósofos” impeçam a obtenção de um 

conhecimento verdadeiro. Bacon também concordava com Galileu quanto ao controle e 

domínio da natureza, em que o homem é capaz de obter suas respostas por meio de métodos 

experimentais indutivos. Nesse aspecto, Agamben (2005) afirma que a experiência se reduz ao 

experimento. Não seria mais uma experiência que provoca nossos corpos, libertos de 

propósitos, mas uma experiência direcionada e quantificada. 

Nesta perspectiva, a proposta de Descartes e Bacon em separar o sujeito do objeto 

permitiu que a ciência lidasse com a natureza sem a interferência das paixões que provêm do 

espírito, com base na razão e no controle das próprias experiências. Com os métodos dedutivos 

e indutivos, criou-se um atributo de “neutralidade” às Ciências Naturais. Nesse processo, as 

Ciências Humanas, que tem seus primeiros passos registrados a partir do século XIX, vai se 

constituindo como ciência seguindo os modelos das próprias Ciências Naturais e tornando o 

homem seu objeto de investigação.  

O percurso da Episteme Moderna, com ênfase na racionalidade emergida dos modelos 

matemáticos, vai ter seu ponto de ruptura no momento em que a sociedade se constitui como 

uma estrutura econômica e social dividida em classes. Essa nova epistemologia do pensamento 

cientifico vai surgir entre os séculos XVIII e XIX, respectivamente, com as Revoluções 

Francesa e Industrial.  

Com a revolução industrial, além do avanço científico que marcou a transição de uma 

produção manufatureira para as fábricas e indústrias, ainda uniu a ciência e a técnica. Nesse 
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contexto, a civilização se torna técnico-científico-industrial, influindo em avanços na 

matemática; nas ciências humanas, em especial, no campo da linguística e da história; na 

medicina, entre outros.  Pelos avanços acelerados, a ciência serve o capital com mais 

intensidade, pois, no instante em que há uma produção de conhecimento considerável, 

simultaneamente, isso resulta na produção de instrumentos e técnicas a serviço do novo sistema 

de produção. 

Evidentemente, o século XIX atraiu uma onda de transformações impensáveis pelo 

homem. O tempo é afetado, as estruturas de pensamento são influenciadas, a própria natureza 

humana passa por mudanças em decorrência do controle de sua vida pela cronologia. Ademais, 

consideramos que este é um século singular e extremamente importante para o mundo que 

vivenciamos hoje. Toda a efervescência técnico-científica trouxe contribuições e ainda traz para 

os séculos seguintes. 

Segundo Chauí (1994, p.271), “[...] para ganhar respeitabilidade científica, as disciplinas 

conhecidas como ciências humanas procuraram estudar seu objeto empregando conceitos, 

métodos e técnicas propostas pelas ciências da natureza”.  

Carvalho (2016) aponta que para a natureza ser estudada sem interferências, o homem 

deve se distanciar, possibilitando que seja feito uma descrição objetiva de um ponto de vista 

exterior. Quando a subjetividade humana não é considerada em uma análise descritiva e 

criteriosa do mundo, compreende-se pela concepção das ciências naturais que a ausência de 

interferência possibilita que sua descrição seja coerente, fechada e completa. Sendo assim, a 

ciência moderna separa sujeito e objeto a fim de produzir um conhecimento válido. Nisso, as 

Ciências Humanas e Sociais absolvem essa postura na formulação de seus métodos.  

Fica claro essa distinção nos trabalhos realizados pela ciência experimental, na qual de 

um lado está a natureza – objeto a ser investigado -, de outro o homem – investigador. A 

educação, ao longo de sua história, reuniu diferentes estudos sobre a criança baseando-se nessa 

perspectiva, com pesquisas realizadas por Maria Montessori e Ovide Decroly, entre outros. 

Seus estudos influenciaram e influenciam as práticas, formação e concepção de professores 

sobre a aprendizagem e, sobretudo, maneiras de pesquisar no campo educacional, com o uso de 

manipulação, testes, avaliações de desempenho segundo uma variante determinada, etc. 

As influências não se fecham apenas no âmbito da educação, mas a própria sociedade se 

submete a uma análise experimental, de modo que “tal como foi possível descobrir as leis da 

natureza, seria igualmente possível descobrir as leis da sociedade” (SOUSA SANTOS, 2003, 

p.18).  
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É neste mosaico que a ciência é posta em movimento, em direção a um novo modelo de 

cientificidade capaz de dar conta da história e das concepções de temporalidade que vão marcar 

a natureza humana, sendo descrita em forma de paradigmas, segundo Thomas Kuhn na obra 

“A estrutura das revoluções cientificas”.  

Kuhn (1997) trata dos paradigmas como saltos ou trilhas de investigação contínuos da 

ciência no instante em que seus modelos explicativos se tornam obsoletos para determinados 

problemas. Além disso, Feyerband propõe uma conversa “Contra o método”, confrontando até 

mesmo a estrutura rígida que a ciência se tornou na relação com o conhecimento. 

Severino (2007) argumenta que a tentativa das ciências humanas em tornar o homem um 

objeto de estudo utilizando como referência os métodos das ciências naturais não é capaz de 

dar conta da “fenomenalidade humana” (p. 112). O autor afirma que “os pesquisadores 

começaram a perceber que não prevalecia o paradigma epistemológico único representado pelo 

positivismo” (idem). E é claro que outras perspectivas para a pesquisa vão se constituindo. 

Como tentativa de superar o positivismo, a contemporaneidade indica um pluralismo de 

posturas epistemológicas até para entender a complexidade da relação sujeito/objeto.  

Ainda hoje lidamos com uma ciência que permanece no centro, reconhecida como modelo 

de busca pela verdade, isto é, pelo conhecimento verdadeiro. Um pensar cientificamente 

colonial, no sentido de domínio de outros modos de pensar. Por outro lado, quase como 

simultaneamente, outros modos de se colocar no mundo com um olhar investigativo vão se 

constituindo as margens dessa ideia maior e resistindo a própria aparente hegemonia da ciência 

moderna.  

Oliveira (2015) cita a ciência nômade que age concomitantemente a ciência do estado, ou 

seja, a ciência moderna positivista, enquanto possibilidade de produzir conhecimento em suas 

brechas e fissuras. Resistindo ao controle para se tornar espaço de existência de outros saberes.  

A ciência nômade, nesse caso, “tenta de todo modo se aproveitar das brechas e franjas da ciência 

régia, de Estado, fazendo fugir inesperados agenciamentos, movidos por um desejo de máquina 

de guerra” (OLIVEIRA, 2015, p. 43). 

Pesquisar com crianças é um convite a um modo de pesquisar nômade. Um convite a 

coexistir lado a lado com a ciência do Estado7. Sem a pretensão de se tornar maior, a ciência 

nômade, a qual permiti-nos pensar a pesquisa com crianças para além das amarras de um 

método unicamente, não se arrisca para se tornar universal, até porque as experiências e os 

                                                           
7 Oliveira (2015) cita um capítulo de Deleuze e Guattari (1997) chamado “Tratado de nomadologia” no qual trata 

de uma tensão entre duas ciências. Uma delas é a ciência do Estado, caracterizada como “(...) sedentária, imperial, 

instituída, maior (...)” (p. 43). 
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sentidos são singulares. Ela se arrisca para desterritorializar as verdades impostas e discursos 

totalitários – o que é cientifico e o que não é - que tentam cercear as múltiplas possibilidades 

de vida.  

           

2.2 Criança, infância e família: ensaiando uma genealogia  

Transitando pelo que chamaremos de uma genealogia da criança, infância e família, 

rascunharemos algumas palavras para identificar os discursos que tramaram/tramam construir 

as representações sobre esses termos (criança, infância e família), bem como suas relações na 

vida. Então, caminhando pelos diversos percursos da história, nos deparamos com os diálogos 

de Platão analisados por Kohan (2003) em um momento político de tensões para Atenas, que 

em determinado momento na antiguidade passava por um período de degradação. Nesse 

espaço/tempo, figurada por Kohan, percebemos as concepções sobre o ser criança, a infância e 

o adulto.  

Na tentativa de formar as crianças para garantir um futuro para a sociedade, uma vez que 

a concepção de educação naquele momento estava diretamente ligada tanto aos interesses 

políticos e sociais de formação da pólis quanto a formação dos indivíduos que a compõem (essa 

relação de interesses não mudei até hoje). A questão da degradação moral, política, econômica 

e social de Atenas faz com que Platão busque no cuidado e na educação das crianças uma 

válvula de escape para solucionar esses conflitos. A educação voltada às crianças submete-se 

as intencionalidades políticas de modo a capturar a infância como parte da problemática elegida 

por Platão, para garantir, então, uma boa qualidade citadina. 

Nesse sentido, a infância não é pensada em suas especificidades, mas torna-se objeto de 

análise porque está atrelada a necessidade de “entender, enfrentar e reverter a degradação 

ateniense” (KOHAN, 2003, p.13). Por isso, Platão situa a infância em quatro atributos 

marcantes – inferioridade, pura possibilidade, menor desprezado e material político – que, 

implicitamente, estão presentes nas atitudes e discursos sobre as crianças naquele período e 

também nos dias atuais. 

Os atributos destinados à infância revelam a concepção de uma temporalidade sequencial, 

um tempo linear. A infância figura uma etapa da vida onde os sujeitos precisam ser guiados, 

orientados e formados. Ser inferior, potente para se tornar qualquer coisa, talvez um projeto 

político ou, por vezes, desprezado pelos olhares adultos, representam a concepção de infância 

construída no período de Platão, uma concepção que naquele tempo era o certo, verdadeiro e 

único. 
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Com a modernidade, enquanto um espaço-tempo de formação discursiva e de verdades 

absolutas, a concepção de infância adquire uma nova roupagem. Philipe Ariés (1914-1984), 

através de um trabalho iconográfico, constrói um panorama sobre a infância e os sentimentos 

envolvidos nas relações com as crianças, seja no âmbito familiar (privado), como nos diferentes 

espaços da sociedade, a partir do século XV, coadunando para sua invenção. 

Nesse sentido, o momento histórico que Ariés (1981) desenvolve seu trabalho revela a 

falta de uma distinção entre o adulto e a criança, pois, segundo Kohan (2003), “não havia 

naqueles tempos nenhuma idéia ou percepção particular ou específica de natureza da infância 

diferente da adultez”. Nessa perspectiva, não se pensava na palavra infância, enquanto conceito, 

muito menos como tempo de experiência, contrário ao tempo cronológico que, naquele 

momento, estava mais presente em virtude da sua relação com a idade linear (infância, 

juventude e velhice), tal qual conhecemos. 

Às crianças exigia-se maneiras de ser e estar no mundo semelhante aos adultos, um 

mundo que não era o delas, que pela falta de um reconhecimento, seus corpos eram capturados 

pelo universo do outro. Em virtude dessa incompreensão, as crianças eram consideradas adultos 

em miniatura. 

Desde Platão, a infância é considerada um momento de faltas e ausências. Faltas e 

ausências do que? Em relação ao que? Daquilo que, nas nossas concepções projetadas e 

formadas na sociedade adultocêntrica, nos tornariam bons adultos, capazes de mudar a 

sociedade ou torna-la melhor. O olhar colonializado por esse pensamento, que já é uma 

construção discursiva, quase como extermina as potencialidades das crianças ao colocar o 

“déficit”, relacionado àquilo que seria essencial para tornar a criança num adulto ideal, em um 

lugar de prioridade.  

A partir do século XVII, segundo Ariès, se inicia uma nova maneira de olhar para as 

crianças. Um acontecimento nas instituições familiares, nas quais o sentimento sobre a infância 

aflora, colocando as crianças no centro de todas as atenções e afetividades. Por meio disso, a 

vida dos familiares é construída e desconstruída em torno da criança. 

A criança se torna uma fonte de distração e relaxamento para o adulto que começa a 

expressar e tornar cada vez mais ostensivos tais sentimentos. A arte também oferece 

esse reflexo com os novos retratos de crianças sozinhas e outros em que a criança se 

torna o centro da composição. O Estado mostra um interesse cada vez maior em 

formar o caráter das crianças. Surgem assim uma série de instituições com o objetivo 

e separar e isolar a criança do mundo adulto, dentre elas, a escola. A criança adquire 

um novo espaço dentro e fora da instituição familiar. (KOHAN, 2005, p. 2) 

  

A separação do mundo adulto do mundo das crianças figura a constituição de um olhar 

atento, embora marcado pela disciplina que é imposta pelo cuidado, para a condição das 



32 
 

crianças no mundo. Em virtude disso, conforme Kohan (2005), o Estado começa a se preocupar 

com o cuidado da criança, criando instituições que atendam as especificidades dessa “fase da 

vida”. A escola surgiu com o papel de se transformar em mais um espaço para as crianças terem 

acesso e para manter os mesmos ideais de cuidado e formação presente na família. 

Por outro lado, ainda com os ventos da modernidade, a racionalidade e todo pensamento 

científico alcançam as crianças no que toca o cuidado dessas instituições (escola e família), na 

garantia de conduzi-las e formar seu caráter. Mas ignoram a infância como experiência que 

atravessa todos os outros tempos. Uma experiência que se inicia sem o que dizer, o que pensar, 

apenas como acontecimento que gera voz, fala, palavras, sensações e emoções. Essa experiência 

é silenciada e, por isso, a infância é recolhida em sua própria constituição ontológica, como 

uma ausência de voz, literalmente. 

A concepção de experiência na modernidade, que alcança os nossos dias, é exterior a 

pessoa, “um método de aquisição de saberes, devendo ser cultivada até certa idade, no processo 

de formação do sujeito, para que no momento do desabrochar de suas faculdades intelectuais, 

passe a administrá-las inteligentemente (...)” (PAGNI, 2010, p.15). Nessa perspectiva, estamos 

tratando da experiência como uma aquisição de saberes fornecidos por uma etapa da vida 

inferior, com formas de conhecer e sentir o mundo menor, do tamanho da criança. A 

objetividade que impõe conhecer o mundo pelas lentes científicas, estabelece fronteiras entre o 

conhecer por experiência – quando criança -  e o conhecer guiado pelas verdades filosóficas a 

partir de certa idade. Dessa maneira, a infância figura uma “etapa ou fase da vida humana, 

diferenciada por estágios do desenvolvimento biológico, social e psíquico” (CHISTÉ, 2014, 

p.40). 

Há também outro pensamento moderno sobre a experiência atrelado à concepção de 

infância presente unicamente em uma fase da vida, ou seja, quando criança, que cria uma arena 

de tensões e conflitos para os organismos científicos de verdades pré-estabelecidas. Segundo 

Pagni (2010, p. 25), a experiência, por se afastar da racionalidade presente nos processos de 

aprendizado e práxis educacionais, “[...] escaparia da regularidade, da estabilidade e da 

determinação, pressupostas pelo planejamento, assim como a lógica discursiva e à 

regulamentação prévia dos saberes e das práticas escolares nas quais se sustenta a sua 

organização”. Diante disso, aprender por experiência colocaria em risco a escolaridade e, 

consequentemente, a formação do caráter da criança aos moldes de uma sociedade idealizada. 

Por outras vias, segundo uma perspectiva que legitima a infância como ausência de 

linguagem, temos a experiência como algo não teorizado, que não foi pré-concebido, em que 

se pode “somente fazer e jamais ter” (AGAMBEN, 2005, p. 33), mas, sobretudo, como a própria 
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essência de infância que possibilita à linguagem criar discursos, dar voz as vivências, as 

maneiras de afetar e ser afetado por aquilo que acontece no contato com o outro, com o mundo. 

A própria condição da infância é de não ter uma linguagem, mas criá-la a partir dos 

acontecimentos, uma vez que o “sujeito da linguagem é o infante, aquele que cria a fala” 

(SOUZA, 2015, p. 4). Nessa dinâmica, o tempo infância torna-se um novo lugar para as 

experiências, possibilitando que as relações formativas e (de)formativas sobre a crianças 

possam ser dissolvidas. Segundo Agamben (2005, p. 62-63), “[...] a partir do momento em que 

existe uma experiência, que existe uma infância do homem, cuja a expropriação é o sujeito da 

linguagem, a linguagem coloca-se então como o lugar para a experiência tornar-se verdade”. 

A experiência como um caminho que perpassa, atravessa os corpos das crianças e deixa 

marcas não é determinado por um tempo linear de acontecimentos, em que o presente está entre 

o passado e o futuro, mas como um fluxo constante de acontecimentos sem precedentes, um 

devir-criança. 

Assim, se por um lado a experiência desacompanhada da palavra infância é capturada 

pelo passado, como uma posse, algo que se adquire com o tempo e que, por isso, pressupõe a 

importância do adulto em guiar as crianças, pelo simples fato de “possuírem mais experiência”, 

o “devir-criança de Nietzsche é a recusa do que foi, do que é e do que será. É simplesmente a 

afirmação do vir-a-ser; isto é, do ser um outro que ainda não se sabe e que só pode se saber na 

própria experimentação” (SILVA, 2010, p.6). A experiência no devir-criança não é fixada, 

capturada ou acumulada, pois está em constante movimento, como fluxo que não se prende a 

materialidade corporal, mas que atravessa, vai e volta e não para.  

As crianças são uma potência máxima da infância, haja vista que atuam no mundo sem 

se importar com previsibilidades, no sentido de uma fuga das orientações que imperam no que 

fazer, como fazer ou para que fazer. São impulsionadas pela liberdade, “uma liberdade sem 

garantias, de uma liberdade que não se sustenta mais sobre nada, de uma liberdade trágica” 

(LARROSA, 2004, p. 117). Como devires, as crianças desmontam as amarras institucionais, os 

governos constituídos, a objetividade, transformando-se em corpos rebeldes, libertários, 

atemporais, mobilizando experiências àqueles que estão atentos as suas brincadeiras, vozes, 

saberes e fazeres.  
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No Chão da escola, areia, pedra, grama linhas tortas com 
ciências da natureza 

 

3.1 O cenário da Educação infantil para uma pesquisa experiência 
 

O que a escola possibilita ao nosso olhar para as crianças? O que é o olhar na escola? 

Provisoriamente, pensar a Educação infantil é também deixar que essas questões possam surgir 

e conduzir nossas mentes, corpos e sentidos para ter uma ideia, talvez improvisada, desse lugar 

que é o primeiro encontro das crianças com experiências educativas coletivas8.  

A complexidade do olhar permanece gravada neste estudo e tem constantemente 

reivindicado um espaço entre essas linhas. Então, tentar desenhar o cenário da Educação infantil 

como local onde o estudo acontece/aconteceu com as crianças, é pensar no que o olhar implica, 

sobretudo, um olhar voltado para as crianças pequenas. Por ser um estudo que se ocupa dos 

sentidos, vozes, gritos, ciências, infâncias e crianças, percebemos que não é possível dizer sobre 

tantas coisas que estão presentes nesse lugar sem antes mencionar o que pode o olho.  

Assim, o que é olhar? O que nos atravessa quando olhamos? Que sentidos o olho 

transmite? Chalmers (1993), quando vai discutir questões relacionadas ao indutivismo, 

descreve como se constitui as nossas experiências visuais. Mesmo que estejamos diante de 

situações, lugares e momentos compartilhados por todos, o olhar é atravessado por 

experiências, vontades e intenções diferentes que vão compor o que iremos realmente enxergar.  

O aparelho que produz o olhar é o mesmo, porém, é diferente como isso se processo em 

cada um. Desse modo, muitos encontros acontecem através da visão, implicando na 

constituição de ideias, concepções e representações de mundo. A visão, assim como a audição, 

o tato, o paladar, precisa de experiências, acontecimentos que provocam esses sentidos 

fisiológicos e outros sentidos que podem afetar nossa atenção.  

Além disso, o olhar não é o único ato da visão. O olho  também é aquele que pode mirar, 

encarar, perder-se, piscar, flertar, apreciar, vibrar, lacrimejar, ver9. Por diversas vezes, pode 

enganar. Talvez o engano esteja na diferença do ver e olhar. Novaes (1998 apud. SILVA, 2011) 

                                                           
8 GODOI; SILVA, 2011 

9SILVA, 2011 
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aponta que ver é um ato passivo, em que determinado sujeito ao ver não interfere naquilo que 

é visto, como se tudo bastasse; enquanto o que olha possui uma postura de alerta, 

atenção/dispersão/distração10, ativo se comparado ao ver, que age por inquietações. Busca 

sentidos. Aproxima. Um olhar questionador. Da mesma forma, Meirelles (2015) aponta que um 

mesmo olho pode ver, olhar e observar. 

Quando estamos com as crianças que correm, brincam, pulam, não conseguimos 

acompanhar com o olho esses movimentos por habitarmos em um tempo e um lugar que tudo 

precisa ser organizado, previsto e previamente planejado. A alternativa que parece dar conta de 

pelo menos estar com as crianças é o ato de ver e observar. Mas, ver e observar seriam 

sinônimos? Segundo Friedman (2015, p. 41): 

Quem olha não necessariamente vê. E quem observa está se colocando “a serviço de” 

(ob-servar), atitude de real mergulho e respeito, também a partir das percepções do 

observador. E do silêncio. Assim, “o que se vê é o que se é”! Diferentes adultos podem 

observar a mesma criança ou o mesmo grupo infantil e, certamente, os olhares e as 

percepções serão diferentes: cada um vê desde o seu interior e enxerga aquilo que faz 

parte do seu repertório emocional, das memórias afetivas da sua própria infância e dos 

seus valores e parâmetros. 

Por se tratar de crianças pequenas e a própria infância como tempo de experiência, o 

olhar, que envolve o corpo todo, não pode agir de qualquer maneira. É inútil olhar para as 

crianças da mesma forma que olhamos para uma paisagem, por exemplo, e esperar que isso não 

seja um simples ato de contemplação passiva, cuidado, monitoramento ou, como afirma a 

autora, uma percepção que projeta no outro as referências das experiências vividas que 

aparentemente são comuns e que ali se manifestam. Cada situação exige uma mudança de lente, 

de estados e de postura. Seria uma educação do olhar realmente? Afinal, educar o olhar é para 

nos tornarmos mais críticos, atentos?  

Há um exercício muito fino que acontece quando olhamos as crianças. A medida que as 

olhamos com seus pares, participando e produzindo outros modos de vida, somos expostos ao 

desconhecido, porque o olhar que as crianças nos apresentam em suas relações é um olhar não 

conclusivo, determinista ou planejado. Dessa maneira, as certezas do adulto que olha são 

abaladas e colocadas a prova de fogo. Estar com crianças é isso, ser exposto, jogado para fora 

literalmente de uma zona de conforto sem um convite, quase como um imprevisto que acontece 

naturalmente. Nesse sentido, a educação do olhar que as crianças nos possibilitam não é para 

uma olhar mais crítico e atento, mas um olhar deslocado de prescrições, receitas e verdades11. 

                                                           
10 KASTRUP, 2015. 

11 MASSCHELEIN, 2008. 
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Segundo Larrosa et.al (2006), nós (adultos) perdemos uma coisa que é tão presente nas 

crianças: esse olhar sem propósitos. É comum olharmos algo e dar opiniões, expor nossas 

verdades e convicções. Concluímos sem mesmo considerar que as coisas podem não ser 

conclusivas, e isso vai se constituindo em verdades dentro dos espaços escolares, nas práticas, 

metodologias, concepções de aprendizagem, ensino e, provavelmente, ciências, haja vista que 

essa é uma área do conhecimento bastante povoada por verdades e narrativas próprias de uma 

fala adulta e menos de um olhar-infância.  

Olhar as crianças na escola, portanto, é diferente. É diferente ainda mais quando olhamos 

na educação infantil. Merleau-Ponty (2005) ao afirmar que olhar as crianças está muito além 

das teorias, apresenta um pensamento que não é o de tentar negar os fundamentos 

epistemológicos, ontológicos ou axiológicos que estão subjacentes nessa etapa da educação 

básica. Mas, tem algo que as teorias não dão conta que é a sensibilidade no encontro com o 

lugar, a subjetividade de ser professor de crianças pequenas, a intimidade com o espaço e as 

possibilidades de fuga que as crianças nos apresentam no sistema educacional. Nisso, 

reconhecemos a educação infantil como um espaço que permite outros olhares e possibilidades 

de pesquisa para além do teórico.  

Quando nos referimos ao espaço da Educação infantil como primeira etapa da educação 

básica, consideramos que seu aparecimento está diretamente ligado a própria história da 

criança, da família, da burguesia, do capitalismo e das concepções e sentimentos sobre a 

infância ao lado das intenções educacionais. 

Se é possível pensar a Educação infantil neste momento, é porque ela possui uma história. 

E essa história só foi registrada por que em determinado momento a sociedade mudou sua ideia 

sobre as crianças e a infância12. As Instituições de Educação infantil surgem então por volta do 

século XVI e XVII, por consequência também da constituição da escola de um modo geral e 

do pensamento pedagógico.  

 Segundo Kaercher e Craidy (2007, p. 14): 

A escola, muito parecida com a que conhecemos hoje, organizou-se porque ocorreu 

um conjunto de possibilidades: a sociedade na Europa mudou muito com a descoberta 

de novas terras, com o surgimento de novos mercados e com o desenvolvimento 

científico, mas também com a invenção da imprensa, que permitiu que muitos 

tivessem acesso à leitura (da bíblia, principalmente). 

Nesses inícios, as disputas religiosas entre católicos e protestantes tornam a escola um 

espaço de preparação para o mundo das letras e, consequentemente, o estudo das escrituras.  No 

                                                           
12 KAERCHER; CRAIDY, 2007 
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mesmo patamar, novos ares de uma mudança social, fruto da revolução industrial, começaram 

a surgir, envolvendo a inclusão da mulher no mercado de trabalho e o consequente 

distanciamento do lar. Isso fez com que fossem criadas creches e pré-escolas para atender essas 

mães que trabalhavam.  

Dessa forma, com a formação da sociedade moderna no século XVI, uma torrente de 

exigências para mudanças sociais, morais, econômicas, políticas e culturais despontaram, 

incluindo o fortalecimento da classe burguesa, a qual passa a exigir da educação uma formação 

que garanta a consolidação de propósitos e interesses diversos. Em contrapartida, a igreja, que 

acabara de perder seu poder social, também exige da educação uma formação humana que 

garanta a perpetuação dos princípios religiosos, sobretudo, a missão de salvar as almas através 

do ensino.  

Sob esse cenário, nasce no final do século XVII, como resultado da moderna estrutura do 

Estado-nação “onde todos os cidadãos são filhos da nação e devem respeito ao pai-Estado seu 

protetor (CECCIM, PALOMBINI, 2009, p. 306), uma nova dinâmica no interior dos lares. Para 

que o sentimento de um Estado provedor e protetor pudesse realmente existir, os papéis dos 

pais teriam que ser alterados. Assim, a família deveria ser devota ao Estado e, 

consequentemente, as suas instituições. Da mesma forma, a medicina e a higiene no final do 

século XIX, tornavam-se as bases de vigilância dos hábitos, condutas e atitudes13, influenciando 

na responsabilidade da família em relação ao cuidado dos filhos. 

Essa interferência que vinha de fora encontrava dentro dos lares o mesmo ambiente de 

mudanças. O surgimento do sentimento de infância provocou uma preocupação com a educação 

das crianças e com o próprio cuidado, revelando uma proteção e paparicação antes não vista. 

Até os sete anos, elas eram educadas em casa junto aos adultos, porém, as próprias exigências 

externas da burguesia e do projeto de um Estado-nação alteram o contexto educativo das 

crianças, direcionando-as para as instituições de ensino. Além disso, a higiene e a medicina, 

novamente,  que no caso brasileiro foram grandes influenciadoras para consolidação da escola 

(KAERCHER; CRAIDY, 2007), se tornaram fatores que direcionaram a educação dos 

pequenos aos espaços de ensino com base no “perfil de vigilância e disciplinamento do corpo 

e da mente”, o que tornou essa instituição a “única saída para formar cidadãos com retidão 

moral, capazes de amar e servir à Humanidade e detentores do conhecimento competente para 

explicar o mundo e as relações entre os homens” (CECCIM, PALOMBINI, 2009, p. 306) 

                                                           
13 CECCIM, PALOMBINI, 2009 
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Ao lado do surgimento das instituições que substituiriam a responsabilidade dos pais pela 

educação dos filhos, estão as novas teorias e contribuições de pensadores daquele período, e 

antes dele, sobre os processos da educação das crianças pequenas. O primeiro e talvez um dos 

mais citados, é o educador e pedagogista João Amós Comenius (1592-1627) que elaborou a 

Didática Magna como referencial teórico que até hoje apresenta questões consideradas por 

muitos como atuais e inquestionáveis. Comenius atribuiu aos pais o importante papel pela 

educação dos filhos até os 06 anos, possibilitando que as bases para o ensino escolar pudessem 

estar constituídas.  

Ainda no projeto moderno de atribuir à educação o papel de formadora das crianças como 

projeto político, muito parecido com um dos atributos que Kohan (2003) discute sobre a 

infância e a criança na concepção de Platão em um período de reconstrução da Pólis (Atenas), 

encontramos outro teórico responsável pela consolidação dos ideais sociais como elemento da 

pedagogia moderna. Embora não fosse um educador, Jean Jacques Rousseau (1712-1772) 

trouxe naquele período contribuições para uma educação mais próxima do cuidado moral e dos 

valores da criança em uma sociedade corrompida. A criança, para Rousseau, não era um adulto 

em miniatura e nem possuía as mesmas malícias que estes, como observado nos estudos de 

Ariés (1981), assim, é fácil perceber que sua concepção sobre a educação dos pequenos tinha o 

cuidado em conduzir seus corpos e mentes como central.  

A obra O Emílio retrata e confirma esse papel do adulto em conduzir a criança através do 

olhar que Rousseau, naquele período em que a sociedade burguesa entrava em ascensão, tinha 

sobre a infância. Ainda com o sentimento sobre as crianças de cuidado e proteção, até mesmo 

porque havia uma vulnerabilidade por trás disso no que tange a sobrevivência das crianças, 

percebemos que Rousseau questionava as possibilidades de uma educação para elas sem perder 

de vista as suas particularidades em relação ao adulto, mesmo que sob uma intenção política e 

social previamente elaborada.  

Para ele esse fato não poderia servir como pretexto na limitação da educação que se 

impunha a elas, a educação deveria estar vinculada à própria vida da criança e deveria, 

em cada fase do desenvolvimento, propiciar-lhe condições de vivê-la o mais 

intensamente possível. (ALMEIDA, 2002, p. 4) 

Rousseau é considerado uma figura importante na educação por tornar o professor um 

importante elemento na formação das crianças, com intuito de conduzi-las em direção a 

normatização. Nesse sentido, percebemos que desde o começo, as concepções que fundaram as 

práticas pedagógicas, mesmo na tentativa de mostrar a especificidade da infância em relação ao 

adulto, revelam que as crianças permanecem como um projeto futuro, “o homem de amanhã 
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para a realização de uma sociedade harmoniosa e equilibrada” (ROCHA, 1997, p.25). Assim, 

com O Emilio, Rousseau apresenta sua proposta de uma educação natural como forma de 

inculcar regras, normas e condutas sem desconsiderar a ingenuidade da infância.  

Talvez, a questão maior não seja a postura do professor, defendida por Rousseau, em 

intervir na aprendizagem ou possibilitar situações que as crianças possam aprender, mas, de um 

modo muito sutil, a intenção política de pensar a educação para formar adultos vindouros 

naquele período que permanece até hoje. Basta que observemos o financiamento da educação 

para identificar as intenções das avaliações e dos scores que são estatisticamente elaborados. 

Notaremos que se educa para atingir níveis e rankings, atraindo recursos. 

Já no século XIX, outro teórico que acompanhou a consolidação da educação das crianças 

pequenas a partir de sua própria concepção sobre criança e infância, foi Friedrich Froebel 

(1782-1852). Froebel, nascido na Alemanha, viveu em um momento histórico no qual a vida 

privada e pública estava explicitamente determinada, cujos participantes eram as mulheres 

(responsáveis pelo lar) e os homens (com o trabalho fora de casa). Nesse contexto social, 

Froebel cresce e tem suas ideias pedagógicas gestadas em sua própria dificuldade em 

compreender determinadas teorias. Por consequência disso, utiliza de suas vivências e 

experiências escolares para conceber seu próprio caminho de compreensão e, assim, percebe 

que seria capaz de pensar a educação a partir de situações práticas, com fins também práticos.  

Sua abordagem sobre a educação das crianças pequenas é baseada em uma metáfora 

muito clara. Ao olhar para a educação dos pequenos, Froebel compara as instituições como um 

jardim, onde os professores são os jardineiros e as crianças, as plantas. Por isso que ele concebe 

o termo Kindergarten (em alemão, kind significa criança e garten jardim), para dizer que “a 

infância, assim como uma planta, deveria ser objeto de cuidado atencioso (...)” e onde o 

jardineiro é a figura que não deixará que as plantas “cresçam em estado totalmente silvestre, 

totalmente selvagem” (ARCE, 2002, p. 107). Froebel, assim como Rousseau, também 

reconhece um estado natural da planta (criança) em relação ao seu crescimento. Por isso, ele 

afirma que “é o processo natural da planta que deverá determinar quais cuidados a ela deverão 

ser dispensados” (idem).  

São essas concepções que vão constituindo a história da Educação infantil que temos hoje. 

É verdade que são concepções de um determinado período histórico e, por tanto, reconhecemos 

que isso faz parte naturalmente das tramas dessa história. Não podemos desconsiderar que olhar 

para as crianças atualmente ainda é com as lentes desse período. Como se não bastasse a mesma 
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estrutura dos espaços escolares, a estrutura do olhar daquele contexto ainda se mostra fixa nas 

tramas deste tempo.   

Atualmente, os documentos legais que orientam a educação infantil estão fortemente 

baseados no princípio da cidadania (GALLO, 2013). A constituição federal de 1988, a lei de 

diretrizes e bases da educação (9.394/96) e mais especificamente os Referenciais Curriculares 

Nacionais da educação infantil – RCNEI e a Política Nacional de educação infantil conduzem 

a formulação de políticas públicas destinadas a essa etapa para garantir a promoção dos direitos 

das crianças como ‘cidadãos”. Esse discurso aparece para representar as táticas de como 

governar o outro, exercer o poder por meio de tecnologias, instituições, normas, implicando no 

controle social que, ao capitalizar o poder, se destina na tentativa de modelar individualmente 

os indivíduos, tornando-os cidadãos (GALLO, 2013). 

Para Gallo, esse processo é identificado como governamentalidade democrática que surge 

do conceito de governamentalidade elaborado por Michel Foucault. A governamentalidade 

reconhecida por Foucault14 é uma estratégia, tática, técnica ou procedimento exercido nas 

relações entre indivíduos ou grupos, entre adultos e crianças, homens e mulheres e etc.  

Desse termo, surge a ideia de uma governamentalidade democrática especificamente no 

Brasil, por volta da década de 1980, quando o país começa seu processo de redemocratização. 

Nas palavras de Gallo (2013, p. 204): 

A maquinaria de uma governamentalidade democrática pressupõe uma sociedade civil 

organizada, face ao Estado; uma economia que regula as trocas e garante a potência 

do mercado, com geração de riquezas; uma população, que é alvo das ações 

preventivas do Estado nos mais variados âmbitos, na garantia de sua qualidade de 

vida; a garantia da segurança dessa população como dever do Estado; e, por fim, a 

liberdade e a não submissão dos cidadãos como valor fundamental dessa organização 

social e política.  

Garantir direitos aos cidadãos é a bandeira levantada pelo governo nesse período. As 

ações são destinadas para promover a garantia de todos os direitos – saúde, lazer, trabalho, entre 

outros -, sobretudo a educação, que, muito mais do que antes, se tornava a arma que iria garantir 

a suposta democratização da nação. Nessa concepção, garantir tais direitos seria o mesmo que 

tornar os indivíduos cidadãos, isto é, parte ativa na sociedade. Mas, para isso, era/é necessário 

cumprir determinadas regras, leis, normas. Por isso, o Estado se transforma em um Estado de 

governo, pois precisa criar maneiras de governar o que está sendo produzido e produzir sujeitos 

atuantes e participativos.  

                                                           
14 JUNIOR, et.al, 2011.  
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Nesse sentido, o RCNEI, fruto de uma política pública voltada à educação, que busca 

pôr em prática os direitos dos cidadãos, consolida o direito das crianças de acesso à escola, 

orientando o trabalho nos espaços da educação infantil. Segundo este documento, o tripé que 

sustenta essa etapa é: cuidar, educar e brincar. Assim, as crianças são tomadas como pequenos 

cidadãos e, portanto, estão sob as ações, mandos e desmandos do governo. Seus corpos são 

considerados para que futuramente se tornem corpos-cidadão, apontando novamente para um 

tipo de projeto político, como demonstra um trecho da Política Nacional de Educação infantil: 

Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional evidenciou a importância 

da Educação infantil, que passou a ser considerada como primeira etapa da Educação 

Básica. Dessa forma, o trabalho pedagógico com a criança de 0 a 6 anos adquiriu 

reconhecimento e ganhou uma dimensão mais ampla no sistema educacional, qual 

seja: atender as especificidades do desenvolvimento das crianças dessa faixa etária e 

contribuir para a construção e o exercício de sua cidadania. (BRASIL, 2006, p.10, 

grifo nosso). 

Quando consideramos esses aspectos na relação com as crianças, tanto nos espaços 

escolares, como fora deles, pensamos esse momento com o olhar das faltas, como uma 

estratégia localizada de manter uma suposta dependência das crianças aos adultos, por serem 

mais experiente, na perspectiva do tempo chrónos. Nesse sentido, segundo Kohan (2007, p. 

101), o termo infância é considerado como sujeitos “não-habilitados, aos incapazes, aos 

deficientes, ou seja, a toda uma série de categorias que, encaixadas na perspectiva do que elas 

“não têm”, são excluídas da ordem social”.  

Tomadas pelas ausências, as crianças são submetidas as disciplinas que modulam o corpo, 

a mente, as vontades e os saberes. Infelizmente, nos espaços que são pensados para acolhê-las, 

como a escola, não cabe, não encaixa, não é possível a espontaneidade, experiências e modos 

de ser da criança. À escola é transferido o dever de escolarizar, limitar e direcionar o olhar, o 

pensamento, o corpo da criança em direção aos conhecimentos que poderão transformá-la em 

um adulto que, se o projeto for bem aplicado, será melhor do que seria se não fosse “conduzido”. 

Além de ser um cidadão participativo. Os objetivos didáticos partem desse princípio, tendo em 

vista a formação do sujeito, seu futuro, enquanto o presente ainda é uma questão pouco 

analisada.  

Por outro lado, Foucault também afirma que se há relações de poder é porque existe a 

liberdade que é uma condição sine qua non para isso acontecer. E, paradoxalmente, a mesma 

liberdade que propicia o exercício do poder também, forçosamente, “ há a possibilidade de 

resistência” (SOALHEIRO; AMARANTE, 2011, p. 317). As condições de resistência das 

crianças, por exemplo, são produzidas por elas juntamente com seus pares em uma dimensão 

micro, uma micropolítica como linhas de fuga. É justamente a infância que habita outra 
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temporalidade - diferente da concepção de infância como fase - que é potente para mobilizar as 

estruturas de poder, a máquina-escola.   

Ao mesmo tempo que as crianças estão resistindo a ideia de pequeno cidadão considerado 

como princípio fundamental das políticas educacionais para infância, a escola também se torna 

um lugar de resistência porque oferece a oportunidade às crianças de se encontrarem. Desses 

encontros, vai se constituindo o povo crianças ou povo infante com modos de vida próprios 

(ALAIN, 2007). Gallo (2013, p. 209) corrobora ao afirmar: “[...] o fato de um conjunto de iguais 

se reunir é o que garante a constituição de um ‘povo’”. Nesse sentido, ao oferecer o encontro, 

a escola se torna um dos lugares da infância estar presente.  

É a infância que Kohan nos apresenta (CORAZZA, 2003, p. 101): 

[...] que interrompe a história, que se encontra num devir minoritário, numa linha de 

fuga, num detalhe; a infância que resiste aos movimentos concêntricos, arborizados, 

totalizantes: "a criança autista", "o aluno nota dez", "o menino violento". É a infância 

como intensidade, um situar-se intensivo no mundo; um sair sempre do "seu" lugar e 

se situar em outros lugares, desconhecidos, inusitados, inesperados.  

O interessante é que somos habitantes dessa concepção e tantas outras que atravessam 

quem somos e quem queremos ser ou nos tornar. Se, por um lado, tentamos estabelecer ordem 

e controle sobre tudo, principalmente sobre o tempo das coisas, por outro, há momentos de 

resistência a nós mesmos, ao tempo cronológico que nos habita desde o nascimento, e se expor 

ao desconhecido que as crianças nos apresentam tão bem durante as brincadeiras, os passeios 

no parque, no olhar a câmera quando estão aproximando o mundo e, inusitadamente, tudo se 

perde, tudo fica desfocado.  

 

3.2 os lugares da cartografia na Educação infantil e o cinema 

           

Pesquisar é “experimentar, arriscar-se, deixar-se perder” (OLIVEIRA; PARAÍSO, 2012, 

p. 161). Perder-se nos pressupostos, no objeto, nos instrumentos, nas leituras. E ao perder-se, 

podemos provocar a pesquisa em educação com as virtualidades que surgem do novo, 

desconhecido, e assim, trazer novidades para o campo das pesquisas educacionais, fugir dos 

dogmas, dos modismos. Irrigar com o novo, com a infância, as experiências sem linguagem.  
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No ensaio “Sobre o Teatro: um 

manifesto de menos - O esgotado”15, 

feito por Deleuze, podemos encontrar 

duas maneiras de lidar com o autor de 

um pensamento. O primeiro seria 

transformar suas palavras e ideias em 

um dogma, para direcionar os modos de 

dizer as coisas, normatizar o 

pensamento. De outra maneira, 

podemos confrontar palavras e ideias, 

expondo-as em um movimento contra os 

mesmos dogmas que constituímos para 

tornar o trabalho com as crianças mais 

seguro ou que afaste o desconhecido, 

contra os regimes e as concepções 

arcaicas que delimitam as práticas. A 

cartografia, pensada por Deleuze, é uma 

maneira de confrontar algumas verdades fixadas no terreno da educação e de outros campos, 

pois surge de uma ideia, um rizoma, que “não começa nem conclui, ele se encontra sempre no 

meio, entre as coisas” (DELEUZE; GUATTARI, 2000b, p. 37), como um caule que cresce 

horizontalmente. Uma raiz que é composta de conexões, links. 

E se um método não fosse um caminho certo para descobrir o mundo? E se um método, 

na verdade, fosse uma potência do pensamento?16Nisto, a cartografia seria uma maneira de 

pesquisar que não segue uma linha reta, neutra aos acidentes, as imperfeições que podem 

“prejudicar” os resultados, mas que vai sendo constituída nos contornos desses terrenos. Uma 

maneira de pesquisar que se adapta durante os processos ou processualidades e, por isso, quando 

dizemos da potência do pensamento, propomos “(...) multiplicar as formas de conexão, de 

linguagens, de abordagens” (OLIVEIRA; PARAÍSO, 2012, p. 164) 

Com a racionalidade científica, o pensamento e a própria escrita são forçados a seguir 

uma linearidade. Linear no sentido de que seguir apenas o que foi pensado previamente, 

hipotetizado. A imagem do que é pesquisar formada por influências positivistas cria essas 

dependências à pesquisa. Deleuze (2006), por outro lado, propõe um pensamento sem imagem, 

                                                           
15 NUNES, 2010 

16 OLIVEIRA; PARAISO, 2012. 
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ou seja, uma pesquisa sem ter um pensamento formado sobre o que é pesquisar que prende as 

potências de uma vida na pesquisa. Seria como pensar um outro pensamento, sem ser o mesmo, 

sem ser da mesma forma como é pensada canonicamente. Nesse sentido, pensar em outra forma 

de pesquisar, talvez como uma experiência. Uma pesquisa cartográfica na Educação infantil 

pode ser uma pesquisa experiência17 quando investigamos aquilo que nos produz afetos, que 

parte para as experiências e menos para experimentos.  

Leite (2011), ao apresentar suas pesquisas com formação de professores e criança junto à 

potência do cinema, possibilita-nos perceber que as imagens e as falas se constituem como 

lugares de leituras que atravessam a educação sobre questões explícitas e implícitas. Ele trata 

de questões que comumente não tratamos como prioridade. Neste exercício investigativo, o 

cinema provoca afetações pois é constituído pela liberdade em expressar subjetividade, isto é, 

não cria fronteiras.  

Assim como a música, cujos sentimentos e emoções são manifestados mediante o som, e 

não apenas com a performance, a potência do cinema vai muito além do registro, 

enquadramento, ângulo, “(...) ele cria modos de regulação da vida, ele cria pela imagem modos 

de ver e sentir, indica que 

somos tomados por 

linguagem algorítmica, 

definida, calculada, 

programada” (LEITE, 

2011, p. 29). 

 

     “[...] a câmera ta torta! ” 

Nesse sentido, junto ao cinema, as crianças cartografam o mundo, o inauguram. Pesquisar 

é, então, “criar, e criar é problematizar” (CORAZZA, 2004, p. 27). Sobre o ato de cartografar 

na Educação infantil por crianças, parece que “(...) implica em alguma coisa que violenta o 

pensamento, que o tira de seu natural estupor, de suas possibilidades apenas abstratas 

(DELEUZE, 1998, p.56). Ao cartografar, as crianças criam novos pensamentos: “E eu estou te 

vendo na mesma formatura [...]” (CRIANÇAS, 2017) 

                                                           
17 LEITE, 2011 
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A incompletude e inacabamento dos mapas das falas e provocações pela imagem das 

crianças, segundo Deleuze, é “conectável, demonstrável, reversível, suscetível de receber 

modificações constantemente” (DELEUZE; GUATTARI, 1996, p. 21). O cinema tenta de 

alguma forma registrar os sentidos e significados das experiências. Cinema que é composto de 

imagens e vídeos, movimentos e sons, falas tranquilas e gritos estridentes, (des)ordem, 

despropósitos. 

 
3.3 O QUE HÁ NO JARDIM?  

 

O poder é exercido na escola através da tentativa de explicar tudo às crianças. Nessa 

perspectiva, o ensino de ciências pode acontecer de duas maneiras: uma prática próxima à noção 

de infância como estágio de desenvolvimento. Dessa forma, encontraremos uma aula do tipo 

expositiva, sem experimentação. Mas também pode ser uma aula-acontecimento. Uma aula que 

pode ser planejada e ser capaz de acontecer de maneira inusitada, incerta, irreverente, que 

provoca afetos, sem uma explicação propriamente dita.  

Portanto, uma aula pode acontecer quando as crianças vão ao jardim. No encontro com a 

natureza, elas questionam simplesmente aquilo que provoca afetos. Nesses encontros, o mundo 

é cartografado, de modo que, pelas imagens que são produzidas utilizando-se principalmente o 

“zoom” para ampliar aquilo que gera curiosidade, há no jardim a alegria de descobrir o céu, as 

formigas, as folhas secas, como se fosse a primeira vez.  

Essa aula aconteceria no parque, debaixo de uma árvore, na caixinha de areia, com os 

pequenos insetos que ali estão, ou, simplesmente, com a própria vegetação que atrai o olhar das 

crianças e gera questões científicas. Esta seria uma infância da aula de ciências ou uma aula de 

ciências na infância? Considerando que há milênios, quando os mitos deixaram de ser a única 

via de explicação de tudo que acontecia no mundo, realizamos perguntas e buscamos entender 

como se processa os fenômenos na vida, e com as crianças isso continua sendo feito por meio 

de questões simples e fundamentais.   

Durante as produções imagéticas dos projetos desenvolvidos em 2012, 2016, 2017, a 

entrega dos equipamentos às crianças representava um momento de tensão, porque até aquele 

momento, o pesquisador tinha o domínio do que aconteceria por estar de posse das câmeras. 

Após a entrega, somos acometidos por um frio na barriga, uma incerteza, pois a pesquisa 
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começa a ser conduzida pelas crianças e consequentemente os sentidos, que na verdade já 

estavam sendo produzidos, começam a proliferar na escrita. 

Por essas e outras vivências na/da pesquisa, e-ducar o olhar, no sentido de conduzir-se 

para fora, não precisa de uma metodologia rica de certezas, previsões. As exposições aos 

sentidos produzidos pelas crianças já tornam a pesquisa uma trajetória arriscada 

(MASSCHELEIN, 2008, p. 2). 

É como Masschelein vai dizer do caminho. Podemos sobrevoar ou caminhar nele. Quando 

sobrevoamos, optamos em estar em um plano. Nele, é possível observar a estrada como é, com 

curvas, traços, desvios. Nessa perspectiva, ficamos presos unicamente a forma do caminho e 

perdemos a sua intensidade, sua força de atração para que continuemos a caminhar. Por outro 

lado, quando caminhamos, mesmo sem saber o que vem logo em seguida, a certeza é de que ao 

mesmo tempo em que aproveitamos os percalços, curvas, desvios, isto é, experienciamos 

verdadeiramente esse lugar, também estamos indo em direção ao incerto. Ao final do percurso 

é que será possível dizer como foi.  

Sobre caminhos incertos e cartografia, essa pesquisa inicia-se com incertezas: que 

narrativas e leituras as crianças podem produzir sobre ciências da natureza? Que inventividades 

encontramos nas produções imagéticas? Será que tem a ver com ensino de ciências da natureza? 

Como olhar de um modo menor as imagens das crianças? E, durante a construção do projeto, o 

pensamento se voltava para conceitos que se aproximavam constantemente da intenção da 

pesquisa, porém, ainda não sabemos realmente do que se trata. Virtualidade? Inventividade? O 

que pode essas palavras nesta pesquisa? Quanto disso cabe na Educação infantil? E qual o lugar 

das ciências? 

Por se tratar de imagens e filmagens, lhes dedicamos um olhar tateando, em busca de 

sentidos, pensamentos disparados pela relação da criança com um mundo plural de significados. 

Essas produções constituíram um material de 36 horas e 37 minutos de filmagens, com falas, 

conversas, cenas rápidas, cenas que nos capturam, cenas microscópicas que revelam outros 

mundos, e 853 imagens tangenciando as filmagens. Tratamos desse material com um cuidado 

distante, sem cercear as produções, sem tentar estabelecer categorias - porque a vida já é posta 

em muitas -, para se tornar um percurso livre que liberte a escrita, a cartografia.  
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Com a fala de uma criança - “Olha o que eu achei no jardim”18 – questionamos: quais 

achados nas filmagens? A resposta, que não é completa, contém corpos, fissuras, marcas das 

mãos, traços identitários.  

 

E as crianças (2017) continuam dizendo: “se você quiser tirar foto, aperta o vermelhinho”. 

O primeiro passo, o primeiro clique, são sempre os mais difíceis e também um dos mais 

potentes. Nesse sentido, o primeiro olhar para as filmagens é sempre de um exercício, porque 

ao iniciá-las encontramos o que buscamos, quem sabe ciência, ensino ou natureza, e perdemos 

no mesmo instante o que as crianças nos traziam. Como a Medusa na mitologia grega19 quanto 

mais desviamos nosso olhar e evitamos nos expor e expor nossos sentimentos, a sensação é de 

petrificação.  

As crianças fabulam o/no mundo. Se são verdadeiras ou não, somente elas que podem 

dizer ou talvez nem digam porque isso não é importante quando estão atuando. Nessas 

fabulações, elas dizem coisas sobre o mundo, a natureza e as próprias relações, que o adulto 

não consegue ouvir e ver, sobretudo no espaço escolar regrado por um tempo que é estabelecido 

pelo currículo, pela rotina, pelas avaliações. Desse modo, “a verdade política da presença 

constante dos pequenos e dos humilhados, simplesmente porque ela mesma, sendo pequena, 

tem outro campo de percepção; ela vê aquilo que o adulto não vê mais (...)” (GAGNEBIN, 

1997, p. 182). 

Há também as posturas políticas tanto da criança como do professor por uma fala. De um 

lado estão as crianças que iniciam pelo meio, sem conclusão; falas que remetem a uma outra 

                                                           
18 CRIANÇAS, 2017. 

19 JOBIM e SOUZA, 2000 
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ideia, um outro modo de ser e estar no mundo desconsiderado pelo adulto; do outro, temos a 

fala do professor. Uma fala mais controlada, que se pretende maior, mais comprometida com 

as explicações, os porquês, como se a necessidade da fala fosse justamente o controle dos 

sentidos.  

Quando os sentidos se perdem na fala do adulto, este tenta estabelecer um controle sobre 

as próprias subjetividades das crianças, controle interno baseado na uniformização, na 

disciplinarização do corpo, das vontades e desejos. Nesse ato, o professor que exerce o poder 

contra inventividade da criança, quando ela mostra um outro jeito de fazer as coisas, constrói-

se na realidade um discurso fruto de um modelo de escola delineado no início do século XX, 

em que se instaura fortemente um poder disciplinar através de múltiplos dispositivos: 

arquitetônicos, organização do tempo e espaços de ensino, concepção médico-higienista que 

age no cuidado com o corpo e as mentes, etc.(MENEZES, 2011) 

Nessa perspectiva, quando uma criança fala: “eu quero pintar minhas bolinhas de rosa, 

professora”20, a professora, que também fala, estabelece que aquelas bolinhas não devam ser 

pintadas de rosa, porque não faz sentido (para ela). Nesse embate, entre uma fala menor, 

profana, e uma fala maior, elegida como verdade, a atitude das crianças, diferente da fala da 

professora de impor ordem, é de apenas fazer e nisso elas resistem. Elas encontram pontos de 

fuga criando estratégias de resistência a uma vontade disciplinar que age nesses dispositivos 

disciplinares. Isso tudo contribui para fortalecer as relações de poder existentes no espaço 

escolar.  

Podemos pensar nessas táticas das crianças como resistência, linhas de fuga. Elas 

assumem um lugar de importância na compreensão das tentativas de escape de uma ordem e 

controle que coexiste em todos os espaços, como aponta Miranda (2000,p. 43): 

O conceito de linhas de fuga assume grande importância para se pensar a tensão entre 

a subjetividade assujeitada e a subjetividade singularizada. Trata-se de perceber que, 

apesar de todo caráter massificador e homogeneizante da cultura de massa e da 

sociedade de consumo inscrito na subjetividade, traduzido em termo de uma 

subjetividade capitalística, há a coexistência de fluxos que tendem a escapar, por 

estarem sob um regime de multiplicidade, permitindo atravessamentos de forças 

heterogêneas 

Os dispositivos de controle se proliferaram em todas as dimensões da vida, 

principalmente na maneira como lidamos com o outro, uma vez que “o controle não se 

circunscreve a muros, mas expande-se em espaços abertos. Ao invés de funcionar enquanto 

                                                           
20 CRIANÇAS, 2017. 
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molde, atua por modulações, é maleável” (MIRANDA, 2000, p. 42). Como as crianças resistem 

ao controle na natureza?  

Quando elas estão de posse das filmadoras, vivenciamos um movimento vertiginoso em 

um mundo que cabe dentro da lente. Um mundo que parece incerto, instável, movente. Essa 

sensação aparece quando as crianças descobrem o zoom. Na lógica do adulto, o zoom tem a 

função de aproximar. Por outro lado, as crianças atribuem a função de ampliar as coisas. Tudo 

pode ficar maior. Tudo fica maior na experiência de olhar, através do olho da criança atrás da 

lente, o mundo.  

Parece que nosso olhar se transfigura no olhar da criança. Não somente o olhar, mas as 

vozes sem localização também entram nessa experiência, pois remete-nos ao conceito de 

virtualidade. Peter Skagestad (1998) afirma que a virtualidade se refere muito mais aquilo que 

aparenta, do que realmente é. Os gritos, as vozes, as falas sem uma ordem, são virtualidades 

que apresentam o modo de vida da infância. Então, virtualidade também pode ser considerada 

uma possibilidade do real. 

Lévy (1996) questiona “O que é o virtual? ”. Originada do latim medieval virtualis, o 

virtual tem a ver com força, potência. É tudo aquilo que “existe em potência e não em ato” 

(LÉVY, 1996, p.15). É como uma árvore que é representada pela semente como seu estado de 

virtualidade. Uma possibilidade, um vir a ser.  Não somente isso, mas o virtual é um estado do 

real fantasmagórico, latente, um ser vivente no limbo que só lhe falta a existência. Que 

virtualidades uma aula de ciências produz para que possamos pensar o cuidado com o outro, a 

natureza? Pode um currículo de ciências ser virtual e real ao mesmo tempo?  

O virtual pode ser “a recusa do que foi, do que é e do que será. É simplesmente a 

afirmação do vir-a-ser; isto é, do ser um outro que ainda não se sabe e que só pode se saber na 

própria experimentação” (SILVA, 2011, p.6). Assim como a concepção de devir-criança em 

Kohan (2015). A experiência no devir-criança não é fixada, capturada ou acumulada, pois está 

em constante movimento, como fluxo que não se prende a materialidade corporal, mas que 

atravessa, vai e volta e não para. Por isso Lévy (1996, p. 16) continua dizendo que, 

“contrariamente ao possível, estático e já constituído, o virtual é como o complexo 

problemático, o nó de tendências ou de forças que acompanha uma situação, um acontecimento, 

um objeto ou uma entidade qualquer (...) 

As crianças nos ensinam sobre o virtual quando olhamos para uma aula e encontramos 

algumas aberturas que escapam do currículo constituído e, de repente, se transformam em uma 

aula melhor, uma experiência mais potente. Além disso, pensar a infância, como a experiência 

inquietante que provoca essas virtualidades, é, como dizia Foucault, pensar diferente do que se 
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pensava. Então, pensar o que pode uma aula de ciências com crianças pequenas na Educação 

infantil não é o mesmo ato de pensar uma aula de ciências para o ensino fundamental, média, 

superior, pois deve (ou deveria) ser um pensamento diferente. Esse exercício é feito justamente 

com as crianças, que dizem em alto e bom tom “é um bicho bem gigante! Tá lá na minha casa!” 

21 

As perguntas das crianças quando filmam produzem em nós um questionamento: Será 

que há algum bicho que também está na nossa educação, em nossas concepções, práticas e atos 

de ensino que nos impede de ser mais próximos da infância? Assim como no Mundo de Sofia 

(GAARDER, 2012), estamos diante de uma realidade que pode esconder questões muito mais 

profundas e incompreendidas. Atuamos nos espaços educativos baseando-nos em uma proposta 

de disciplinarização do interior, em que as crianças, ao internalizar regras, se tornam 

“autônomas” (DORNELLES, 2011). Não percebemos que o bicho pode ser essa pedagogia da 

vigilância, que oprime a inventividade, o questionamento e a própria dúvida sobre o que 

ensinar, como ensinar para um controle de si, um cuidado realmente de suas vontades. Parece 

que ser professor, ser criança, ser adulto, é sempre um estado pronto que, quando somos ou nos 

tornamos, já sabemos o que fazer.  

Por vezes, adotamos posturas baseadas em referências passadas. Quando a professora diz: 

“Guilherme, seu lugar”22, sem perceber, ela pode estar dizendo que realmente ocuparemos um 

lugar na sociedade, teremos um papel a desempenhar e que, portanto, naquele momento, o lugar 

é de aluno. O que acontece quando as crianças inventam papéis, lugares e posturas? Nas 

imagens, o mundo próximo a lente parece menor, o som, objetos, movimentos, tudo é muito 

micro. Seriam papéis, lugares e posturas que beiram o real, uma virtualidade que é sempre uma 

invenção disparada pelos acontecimentos reais. 

 Outro elemento é o corpo que sempre aparece e é apresentado pelas imagens, 

demonstrando suas formas, seus caminhos e extensões. Temos quase como uma experiência 

corporal microscópica. Essa experiência pressupõe um devir-corpo, como se olhássemos para 

os lugares no corpo das crianças e tivéssemos a sensação de percorrer outros mundos. 

Sobre essas experiências corporais, Fuganti (2007) propõe, em outra perspectiva, o 

acontecimento para pensar o corpo em devir. Um corpo que acontece ou que produz 

acontecimentos, é aquele que a novidade sempre lhe acompanha. O novo, inusitado e inédito, 

a própria vida inventiva, são frutos de uma experimentação direta com o desconhecido. Nesse 

sentido, o devir-corpo acontece na escola e produz uma vida ao fazer muito mais leituras do 
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22 CRIANÇAS, 2016. 
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mundo do que leituras escolares em situações de contato com coisas que fazem parte da nossa 

vida e que estão presentes no espaço escolar. Embora haja uma certa centralização do 

conhecimento historicamente construído nos espaços escolares, ainda sim esses conhecimentos 

surgem da vida, das relações e contatos e, portanto, aprende-los deveria ser um ato de ler o 

mundo e não cumprir tarefas, unicamente.  

 

 

 

 “[...] é o chão da terra que ajuda a ler os 

livros, e não os livros que dizem como ler a terra” 

(KOHAN, 2019, p. 80) 

 

 

 

 

 

 

Fuganti (2007) também vai discutir como somos capazes de nos distanciarmos do que 

podemos, do que nosso corpo é capaz, seja pelas estruturas sociais, representações, discursos 

impostos. A potência do corpo é silenciada, ou impedida de agir. Quando isso acontece? 

Quando o corpo deixa de ser uma potência de produzir novidade na vida, na realidade?  

Segundo Fuganti (2007), o devir é a própria essência. Não haveria corpo sem devir, pois 

sem ele, o corpo não teria uma vida. O devir tem a ver com o novo, desse modo, pensar num 

corpo sem devir é também pensar no pensamento que nunca cria, inventa, problematiza. Nunca 

gera novidade. Um pensamento que é sempre um ato de reprodução. Então, a potência do corpo 

é silenciada quando: 

Na medida mesma em que nós perdemos a capacidade de acontecer, nós não sabemos 

mais qual a fonte ou o motor do nosso desejo. Não sabemos mais qual é a fonte ou o 

motor do movimento do corpo. Perdemos o sentido das velocidades e lentidões, dos 

seus fluxos que redistribuem o desejo. Não apreendemos mais, senão confusa e 

indiretamente, as modificações que afetam um corpo intensivo e o fazem mudar seu 

destino. (FUGANTI, 2007, p.69) 

 Outro indício de um corpo que perde a capacidade de produzir sentidos, ou que os 

desejos se perdem pelas questões de uma vida sem experiências, a infância, é revelado pela 
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concepção de imagem do pensamento, como propõe Deleuze em “Diferença e Repetição” e 

“Proust e os signos” e que também teria a ver com a mesma compreensão da Kastrup (2015) 

sobre a ideia de invenção e recognição. Dizer que um corpo está fora do devir, nessa 

perspectiva, é caminhar em direção a uma vida adulta que tenta escapar do intempestivo. Que 

evita o desconhecido, a novidade, o percurso sem planejamento, propósitos, sem os porquês.  

Na perspectiva de um pensamento que sempre cria o novo23, a partir dos afetos que 

produzem sentido no corpo, a potência do pensar não é de reconhecimento ou recognição. Por 

invalidar o questionamento, a dúvida e as questões que produzem um pensamento novo, a 

recognição sugere uma ideia de representação do mesmo. Representar no sentido de pensar 

sobre o que já está posto. De outra maneira, Kastrup (2015) afirma que pensar é experimentar. 

O corpo, vivendo intensamente, experimentações, provoca o pensamento. Pensar, então, 

provoca invenções de mundos. Ela complementa dizendo que “ (...) aprender não é adequar-se 

a flauta, mas agenciar-se com ela” (KASTRUP, 2015, p. 103) e, portanto, conhecer  

Como se isso fosse uma corporificação do pensamento, visto que “a corporificação do 

conhecimento inclui, portanto, acoplamentos sociais, inclusive linguísticos, o que significa que 

o corpo não é apenas uma entidade biológica, mas é capaz de se inscrever e se marcar histórica 

e culturalmente” (KASTRUP, 2015, p. 103). Portanto, quando a criança toca a areia, olha para 

o céu, dá um zoom na grama e acompanha o caminhar das formigas, não é apenas uma relação 

biológica entre o corpo e a natureza que acontece, mas uma simbiose, um agenciamento, uma 

experiência que produz afetos. Porque não um confrontamento com a ideia de ciência? A 

imagem do pensamento sobre ciência remete-nos, ainda hoje, ao laboratório, testes, 

experimentos. E quando essa imagem se perde diante de outras possibilidades de um 

pensamento científico que acompanha a vida, os encontros, os sentidos e sabores 

compartilhados entre tantas naturezas - humana, vegetal, mineral? 

Nós somos constituídos, não só de carne, pele e osso, mas de temporalidades. O corpo 

está sempre sendo alimentado de devir, de substâncias inventivas para uma vida menos 

(con)formada. Sendo assim, “(...) pensar sob a forma da ciência não significa necessariamente 

conceber seu objeto nos limites de uma estrutura fechada” (KASTRUP, 2015, p.54).  

Nisso, as imagens continuam revelando pistas de como um ensino poderia mobilizar o 

corpo em um devir, em um acontecimento que afeta e provoca sentidos, sensações e até paixões, 

com o outro, a natureza, o tempo e o espaço. A medida que olhamos as produções das crianças 

sem a condução do adulto, os seus modos de vida vão se constituindo em um território a ser 

                                                           
23 SILVA, 2011. 
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transitado e afetado, consequentemente, no espaço escolar. Ler o mundo implica em vive-lo e 

senti-lo.  

[...] as palavras que se leem na escola são palavras que já não dizem o mundo, que 

estão separadas do mundo vivido pelos que estão dentro da escola. A dupla 

consequência disso é que aprendemos a ler um mundo escolar que não é o que 

vivemos fora da escola e não aprendemos a ler esse mundo que vivemos fora da escola 

(FREIRE; SHOR, 1986, p. 85) 

Na perspectiva da sociologia da infância, Sarmento (2003) afirma que, quando as crianças 

se reúnem, a cultura infantil se manifesta em uma autonomia das crianças em relação ao adulto. 

Segundo o autor, elas produzem significados compartilhados e um sistema simbólico que são 

próprios de uma ideia de cultura, dentre tantas, que refere-se ao conjunto de ações, símbolos e 

comportamentos vivenciados e que distinguem-nas de outros grupos. Por outro lado, quando 

colocamos as crianças em uma determinação cultural, determinamos comportamentos, jeitos de 

ser porque isso representa, ou deveria representar, a “cultura da criança”. Talvez, cairíamos no 

erro de deduzir que há uma cultura maior em que todas as crianças estão inseridas e 

consequentemente perde-se de vista a infância na busca por aquilo que aparentemente seria 

compartilhado por todas elas, seja nas brincadeiras, falas, gestos, etc. Nisso, perde-se também 

a inventividade, a novidade, o intempestivo.  

O que a pesquisa tem apresentado são crianças em situações de interação dizendo coisas 

que na concepção do adulto seriam elementos para afirmarem a existência de uma cultura:  

“Porque está o nome da Milena? Porque a gente mudou! ” (CRIANÇAS, 2016/2017), que 

incorporam uma dimensão de relacionamento muito próprio do grupo. Nesse exemplo, é claro 

a presença de um dos traços desse relacionamento que é a ausência constante da explicação. O 

porquê é uma necessidade da cultura adulta, uma necessidade de saber o porquê. Nas palavras 

de Foucault (2013), o saber produz relações de poder.  

 Ranciére (2002), por outro lado, em “O mestre ignorante”, nos apresenta uma 

experiência no acaso, sem explicações. Ele nos apresenta a história do mestre Jacotot, que, sem 

saber no que resultaria sua atitude, ensinou uma língua aos seus alunos sem mesmo ter 

explicado. Compreendeu, com isso, que a sua ideia de mestre afirmada durante 30 anos de 

trabalho, na qual a essência é a explicação, não estava totalmente certa. “Como, de fato, 

poderiam todos esses jovens, privados de explicações, compreender e resolver dificuldades de 

uma língua nova para eles” (RANCIÉRE, 2002, p. 16). Nesse processo, Jacotot se questiona 

sobre a participação da explicação na educação e, no mesmo instante, nos questiona: “seriam, 

pois, supérfluas as explicações do mestre? Ou, se não o eram, para que e para quem teriam, 

então, utilidade” (idem, p. 16) 
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A ordem explicadora aparece com frequência na vida do adulto. Na educação, a 

explicação é como uma garantia de um aproveitamento melhor do conteúdo. Como se as 

crianças aprendessem melhor determinado assunto somente porque há uma explicação, e isso é 

justificado também pela atitude dos pais, quando estes dizem: “o professor não explicou, por 

isso está com dificuldades”. Ranciére (2002, p.20) vai dizer que “explicar alguma a alguém é, 

antes de mais nada, demonstrar-lhe que não pode compreendê-la por si só”. Na história de 

Jacotot, o acaso lhe alcança, mesmo com tantos anos de um trabalho educacional marcado pela 

explicação, e possibilita-lhe deixar seus alunos a sós com a vontade de aprender e a ordem de 

que deveriam traduzir o texto para outra língua (francês), sem saberem como. Eles haviam 

aprendido sem mestre explicador, porém, não sem mestre.  

A infância, além de habitar espaços como a rua, as praças, parques, está presente na escola 

e, consequentemente, se entrelaça com a cultura escolar, produzindo o que Muller (2006) 

denomina como cultura infantil escolar. No bojo desse processo, a cultura escolar é constituída 

de alguns traços que colocam condições as crianças, condições biológicas e comportamentais 

para o desenvolvimento cognitivo. Nesse sentido, Buckingham (2002, p. 19) elenca alguns 

desses traços, como: “a 

distribuição pela idade 

biológica e não pela 

capacidade; o caráter muito 

regrado das relações entre 

professor e aluno; a 

organização do currículo e 

do horário diário; o costume 

das qualificações”. É a 

cultura própria da escola 

que vai dizer como as 

crianças são ou devem ser.  

Mas, de um outro 

modo, a infância consegue 

se manifestar nesse caminho, atravessando a ordem para impor resistência, elaborando linhas 

de fuga de uma normatização e produzindo vida na escola onde há a didatização das práticas, 

pedagogização dos objetos, espaços e da própria natureza.  

 

 



55 
 

 

3.4 ARRANJOS DE TRAVESSIAS E TRAVESSURAS... 
...restos de uma pesquisa, sobras cartográficas. 

 

Ainda no encontro com as filmagens e imagens produzidas pelas crianças, percebemos 

que as provocações não param. Nesse momento, pensamos em compor algo junto com as 

ciências da natureza, sem perder outras possibilidades de escrita. 

De certa forma, quando nos referimos aos modos de vida das crianças, lidamos com a 

ideia de confiança grupal, cumplicidade. E também, ao discutir sobre inventividade, 

percebemos que o que nós fazemos/inventamos gera um cuidado muito maior do que aquilo 

que é imposto e que, em uma aula por exemplo, se torna cobrança, pois na cultura escolar, o 

que é feito pelas crianças é visto como um resultado de aprendizagem.  

A inventividade atravessa até mesmo as imposições, quando, em determinado momento 

das produções, uma criança termina de fazer a tarefa para cuidar do seu jacaré que ela mesmo 

criou. Ou seja, aquilo que lhe atraia a atenção naquele momento era a sua invenção e não a 

imposição da professora pelo cumprimento da atividade.  

Com as imagens, a sensação continua sendo de vertigem. Uma súbita vontade de cair com 

o movimento da câmera. Cenas embaçadas que aparecem e de repente se tornam nítidas. 

Encapsulamento do olhar. Sensações que vão acompanhando o pensamento em um formato de 

arranjo. Como se, a cada vídeo e imagem, um pensamento, rápido talvez, cruzasse a visão e 

deixasse um rastro ou sobra que possibilitasse incluir nesse arranjo uma escrita de afetos. Seria 

um arranjo da matemática? Um conjunto então? Ou um arranjo na música? Uma composição? 

Quem sabe, o texto, a pesquisa e os encontros nesse caminho sejam um conjunto de 

composições.  

Além disso, produzir uma pesquisa junto às crianças, torna-se um desafio que 

compromete a própria estrutura da gente. É um desafio que envolve (de)formação, pois 

                                                           
24 Crianceiras. Disponível em: <www.crianceiras.com.br/> Acesso em: 09 Maio. 2019. 
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precisamos nos aproximar das crianças sem propósitos. É como saltar de paraquedas em um 

terreno que não conhecemos, e 

[...] para poder observar e escutar as crianças, é necessário que o 

observador-pesquisador-educador se dispa de pré-conceitos e de verdades absolutas e 

se abra para o diferente, para tudo aquilo que lhe causa 

estranheza, para que aprenda novas linguagens e adentre outras culturas 

(MEIRELLES, 2015, p. 42) 

Esse conjunto de composições que se constitui no mesmo instante da nossa (de)formação, 

nas estranhezas, pode ter o que falar sobre ciências da natureza operando junto da infância, das 

crianças, da cultura infantil, da Educação infantil, do ensino, das temporalidades. 

Comumente olhamos para o ensino de ciências da natureza buscando encontrar física, 

química, biologia, matemática como se estivessem em fragmentos. Ao juntá-los, veríamos a 

figura em forma de mosaico. Será que a própria educação não é feita assim, de fragmentos? 

Então, buscamos essas áreas porque foi estabelecido um lugar para elas, compondo a ciência 

da natureza. Um lugar determinante, que estabelece como pesquisar, como e o que ensinar; e 

porque ensinar. Um lugar explicativo que só a elas cabe a fala.  

Evidentemente, a questão que se coloca é como escapar da razão científica dominante 

para outras possibilidades de vida no ensino de ciências? Essa questão, além de envolver a 

problemática curricular, também anuncia a neutralidade científica. Esse debate, refutado por 

muitos, compõe o título da obra de Hilton Japiassu “O mito da neutralidade científica”, na qual 

o autor se propõe a discutir os discursos da ciência consolidados historicamente.  

Para o autor, atualmente, não se reconhece a palavra “ciência” como representante do 

saber humano, mas “ciências”, no sentido de várias formas de saber, como termo mais 

adequado, visto que lidamos com práticas científicas. De outro jeito, estaríamos adotando uma 

“tese idealista e abstrata” (JAPIASSU, 1975, p. 22). Portanto, se há muitas ciências, também 

há muitas conversas e muitos jeitos de dialogar. 

Mia Couto (2011) nos apresenta uma conversa junto as ciências. Primeiro de tudo, para 

ele, as ciências se ocupam de verdades e não de belezas. Não coisas belas, até porque se fosse 

uma coisa não seria belo. E, por ser belo, tem uma vida ou parte na vida. Então, para que as 

ciências sejam belezas, elas precisam ser vida, antes de mais nada. “Só é bela enquanto nos fala 

e nos conduz secretamente para reavivar uma relação de parentesco com o universo” (COUTO, 

2011, p. 32). 

 
  “[...] se mexer pra lá e prá cá, ai vê mais melhor a árvore” (CRIANÇAS, 2012) 
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O ensino de ciências da natureza herda da própria ciência moderna um lugar de certezas. 

Como se esse ensino, sem a precisão que a defini, não fosse capaz de se mexer pra lá e prá cá, 

sair de onde está pra pensar outras ciências, outras possibilidades, outras belezas. Nessa 

herança, veio uma postura cientifica que é de estar com as costas viradas para a leveza e a 

beleza, vestindo os trajes da racionalidade cientifica, cinzentos e solenes. Como tornar o ensino 

belo como uma vida na escola, capaz de sensibilizar o olhar sobre o outro, sobre a natureza e 

sobre nós mesmos?  

A Biologia é um modo maravilhoso de emigrarmos de nós, de transitarmos para 

lógicas de outros seres, de nos descentrarmos. Aprendemos que não somos o centro 

da Vida nem o topo da evolução. Aprendemos que as bactérias são seres sofisticados 

que fizeram mais do que nós, espécie humana, pela existência da Terra como um 

organismo vivo. (COUTO, 2011, p. 28) 

 O que aprendemos sobre a vida quando olhamos as imagens das crianças? O que há na 

biologia das imagens? Quando as imagens não são nítidas, sentimos as vozes. De repente, a 

imagem aparece. O que antes, transmutávamos em movimentos rápidos que parecia uma 

viagem no espaço, interestrelar, em um piscar de olhos nossa visão alcança outro mundo. Um 

mundo entre mundos, aparece um rizoma chamado grama. Com as crianças, exploramos a 

anatomia desse território das formigas. É uma experiência de formigar-se em caminhos e 

atalhos de uma grama.  Subitamente, vivemos cenas que o olho não percebe. Seria a potência 

da tecnologia? Porque filmar e fotografar o que é visível ao olho em um enquadramento e um 

ângulo reconhecidamente bom, se podemos filmar e fotografar outros mundos?  

 Assim, operar com as crianças e as ciências é investigar territórios, aberturas, fissuras, 

mapas que são reveladores de outras biologias, químicas, físicas, matemáticas. É um ato 

sensível de olhar a vida na natureza sem a intenção de hipotetizar, objetivar, criar soluções, 

mesmo que tudo isso esteja lá, de algum jeito. Nós adultos sabemos que está porque 

controlamos e monitoramos, transformando a experiência em um saber. As crianças, por outro 

lado, são movidas por uma curiosidade sem propósitos, achados sem fundamentação. Seria esta 

a infância da ciência, aquela que não depende do método para uma descoberta e que se alegra 

com o encontro inusitado e inesperado?  

Como em uma conversa entre as crianças, tentamos encontrar um caminho. Primeiro ato: 

a chegada. Chegamos em um grupo de crianças, paramos e olhamos. Sem dizer nada, tentamos 

encontrar o assunto da conversa (como se houvesse um único assunto). Quando achamos que 

encontramos, começamos a pensar em palavras, frases, textos que poderiam fazer parte daquele 

momento, mas, de repente, a conversa simplesmente muda de lugar. Segundo ato: desconforto. 

Ora, elas não estavam falando de um assunto? Porque mudaram? Deveriam ter concluído antes 
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de ir para outra conversa. Terceiro ato: infiltração. Entramos nas tramas da narrativa para 

estabelecer uma ordem dizendo: calma lá, que conversa sem pé nem cabeça e sem conclusão, 

vamos primeiro encontrar uma síntese, entrar num acordo, e aí sim continuaremos... 

Ao inventar conversas, palavras e sentidos, as crianças inventam a educação. 

Inventividade que é sempre a fabricação da multiplicidade e, por isso, uma educação 

contingencial e arbitrária de invenção de si e do mundo25. Os adultos, como na conversa, não 

conseguem acompanhar porque 

estão fadados à ordem das 

coisas, ao tempo cronológico. 

Uma educação inventiva, que é 

ensinada pelas crianças, nunca 

acontece da mesma forma, ou 

quando acontece, a repetição é a 

condição para o novo, mais uma 

vez26. A invenção é ato político, 

por isso, ciências da natureza é 

um lugar de micropolíticas27 em 

que as crianças operam sempre 

com novas naturezas, novas 

vidas e muitas possibilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 CLARETO, 2011 

26 BENJAMIN, 2009 

27Na micropolítica, o possível é o resultado da política, seu produto. Uma política do acontecimento, 

revolucionário, não é aquela que atualiza um projeto possível, a experiência; ela cria novos possíveis, novas 

possibilidades de vida, uma vida nova, uma nova política (ZOURABICHVILI apud KOHAN, 2004, p.64) 
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3.5. Enquanto as crianças inventam, uma pesquisa em 
educação também é inventada 
 

Nesse conjunto de sentidos, sentimentos e significados que as crianças nos proporcionam 

na pesquisa, estão questões ligadas a própria conduta de um pesquisar que parece inverter os 

papéis, as ações, os métodos. Não é uma pesquisa para se produzir um conhecimento que, 

posteriormente, se transformará em um saber mensurável ou que será ensinado. Um 

conhecimento que depois se prenderá a recognição, ou seja, ao pensar sobre o mesmo, como 

práticas de representação do mundo. Muito pelo contrário, é uma pesquisa que talvez questione 

a recognição e as representações. Seria uma tentativa de criação de outros mundos pela 

problematização ligado ao modo de ser criança.  

A pesquisa com crianças, desse modo, como invenção de outros modos de ser e estar na 

pesquisa, envolve a experiência estética. Além disso, com elas, produzimos uma pesquisa e 

uma aprendizagem inventiva.  

A política da aprendizagem inventiva tem na experiência estética um importante 

aliado, já que é ela que vai abrir a subjetividade para o acolhimento de sensações, 

afetos, forças, intensidades, surpresas, perturbações e enigmas que forçam a pensar 

(KASTRUP, 2010, p. 42) 

Quanto ao envolvimento da produção da subjetividade, percebemos que a experiência 

estética é capaz de provocá-la porque não é algo dado, premeditado, mas é aquilo que toca, 

deixa rastros. Nas palavras da Kastrup (2015, p. 58): “[...] a subjetividade é atravessada por 

diversos fatores de subjetivação como instituições, objetos técnicos, saberes, etc.”. Nesse 

sentido, quando propomos uma pesquisa com crianças para pensar a infância, e também a 

educação, estamos também propondo um modo de produção de si pelo olhar que engendra 

sentidos e significados presentes nos espaços escolares, práticas de ensino, situações de 

aprendizagem, etc. 

Sempre que tratamos do ato de pesquisar, retomamos o século XVII, espaço-tempo da 

invenção da ciência moderna e do próprio método cientifico. No instante que a filosofia e a 

ciência separaram-se, os processos que levam a produção do conhecimento de cada uma se 

transformam. A filosofia permanece produzindo conceitos e questionamentos, e a ciência ou a 

identidade cientifica, “[...] se revela, assim, não como um ‘tema de reflexão (o que é a ciência?), 

mas como uma ‘questão prática (isso é cientifico?) [...]” (KASTRUP, 2015, p. 68). Devido a 

essa separação e a própria mudança de postura tomada pela ciência como um saber técnico e 
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pouco reflexivo, seu modo de operar com a razão foi determinado por procedimentos que 

buscam a verdade por meio de evidências e fatos.  

Acrescenta-se também que, mediante o método cientifico, aparece a distinção entre 

ciência e não ciência. Nesse sentido, a própria observação se torna controlada para que a busca 

pela verdade não seja contaminada por especulações e intuições próprias da postura filosófica. 

É com o pensamento contemporâneo em Bergson, principalmente, que essa postura 

cientifica se reaproxima da postura filosófica que, ao criar conceitos, inventa, produz ideias e 

problemas para que um outro projeto de ciência supere a concepção da ciência moderna, uma 

vez que atualmente as relações com o conhecimento são outros, determinados pela própria 

dinâmica histórica que a ciência se submete, sobretudo, por ser considerada como uma prática 

humana (JAPIASSU, 1975). Por isso, ao problematizar, o aspecto filosófico na ciência 

contribui para que esta não se torne rígida, fixa em métodos unicamente, mas que durante a 

pesquisa a condição seja a problematização.  

De acordo com Kastrup (2015, p. 75), “talvez estejamos atualmente diante de uma 

atividade que, sem pretender ocupar o lugar da filosofia, guarda internamente um momento 

filosofante”. Nesse sentido, um campo teórico que propomos trazer para fundamentar a 

pesquisa como invenção é das ciências da cognição. Inicialmente, interessa-nos pensar o 

problema da criação a partir dos estudos de Humberto Maturana e Francisco Varela, ambos 

biológicos, que criaram a Teoria da Autopoiese, designando-a como a “biologia do 

conhecimento” (KASTRUP, 2015).  

A abordagem desses autores diz respeito as questões da cognição segundo duas posições 

iniciais: de cima para baixo (top-down) ou pela formação de uma rede componentes 

subsimbólicos (bottom-up), de baixo para cima. A primeira compara os processos cognitivos 

com os de um processamento de um computador.  

Para que a realidade faça sentido, é necessário que a atividade cognitiva, antes de ter 

acesso a realidade, já possua símbolos mentais dela. Em contrapartida, a segunda posição tenta, 

assim como a anterior, estabelecer uma organização e estabilização das atividades cognitivas 

sem desconsiderar a instabilidade que não está presente na dimensão simbólica da mente, ou 

seja, a representação. Logo, nessa segunda posição, é possível pensar “[...] em uma atividade 

de construção mental” (KATRUP, 2015, p. 79) 

Quando uma terceira postura aparece, o impasse entre os modelos top-down/bottom-up é 

deslocado para o que essa nova postura propõe: “[...] pensar sem fundamento, pois se acredita 

que só assim é possível dar conta da dimensão criativa da cognição” (KASTRUP, 2015, p.80).  

Sem dúvida, a medida que nos relacionamos com o mundo, nossas atividades cognitivas vão se 
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constituindo pela própria capacidade de criação. Conhecer, então, envolve engajamento, 

configuração. Logo, esse conhecer não é representar, descrever, mas confabular, propor 

novidades.  

Na perspectiva autopoiética, “é vivo o que preserva sua capacidade de autonomia e de 

criação dos próprios componentes” (KASTRUP, 2015, p. 82). A criação sem instância criadora, 

como é definida a autopoiese, possibilita essa autonomia de invenção. Inventar é a causa do 

conhecimento, como um relacionamento sem hierarquia. Esse conhecimento é fruto de uma 

relação íntima entre sujeito, objeto e atividades cognitivas, sem dependência, sem disputa.  

De outro modo, em nossa cultura escolar, encontramos uma concepção de conhecimento 

como um produto, um saber, que é testado, mensurado, e a aprendizagem, segundo Biesta 

(2017), se transforma em uma transação econômica, cujo aprendente é o consumidor, o 

professor é o provedor e a educação uma mercadoria.  

“Todo ato de conhecer é uma forma de engajamento no mundo, de comprometimento 

com o mundo que se constitui nesse ato mesmo”, com esse pensamento da Kastrup (2015, p. 

86), somos transportados ao ato de pesquisar como invenção também. Inventar métodos, 

posturas, passos, pistas, que possam de alguma forma alcançar as minorias, as múltiplas 

maneiras de ser e estar no mundo, sem a preocupação de quantificar, medir, etc.  

A inventividade na pesquisa pode ser vista como uma despreocupação com regras prévias, 

passos premeditados. O próprio problema da pesquisa surge durante o ato de pesquisar, 

considerando que é sempre voltado a problematização.  

 

CONSIDERAÇÕES... 

Guimarães Rosa 

 

 Pesquisar com crianças é uma pesquisa irreverente...será que ela não tem um fim? Será 

que as palavras em nosso vernáculo dão conta da necessidade da escrita em uma pesquisa 

experiência? Bom, penso que aí devemos pedir que as crianças inventem essas palavras. Como 

o menino de Guimarães Rosa nasce, da mesma forma, uma escrita sempre pode nascer quando 
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estamos com as crianças, seja com palavras conhecidas como inventadas. Assim, o mundo 

sempre torna a começar com as crianças, mesmo nas tentativas conclusivas. 

É sempre um novo começo quando a escrita caminha ao lado das experiências infantis, 

dos sentidos e significados imanentes. É sempre um novo estado de existência. Então, se é 

difícil tentarmos colocar uma conclusão na pesquisa, imagina falar em um lugar chamado 

conclusão pela ciência moderna na própria pesquisa que ainda caminha. E se ela sempre 

permanecer inconclusa por ser formada por dúvidas, afetos intensos, curiosidades, 

questionamentos e, por isso, um caminhar constante, de começos constantes a cada experiência 

que atravessa o caminhar? 

A cartografia, quando nos possibilita acompanhar a processualidade dos acontecimentos 

com um olhar difuso, apresenta-nos algumas ideias e compreensões de um território 

desconhecido, chamado infância e que, simultaneamente, propicia-nos conceber algumas 

considerações provisórias chamadas pistas construídas pelas crianças que também cartografam 

o mundo. 

A primeira pista é da ordem anarquista. Às margens de uma cultura escolar, as crianças 

produzem uma resistência quase anárquica capaz de deflagar as mais rígidas estruturas, 

imposições e regras. É uma postura que age de modo microscópico, como se estivesse 

perpassando as brechas, fissuras e espaços mais inconcebíveis para brincar, bailar e colocar as 

certezas em movimento.  

Nas produções imagéticas, nos aproximamos 

desse lugar. É como pegar uma minúscula 

partícula presente em 

todos os lugares e 

explora-la com o 

microscópio. No caso da 

pesquisa, operamos 

através do olhar das 

crianças que filmam e 

fotografam.  

Então, muito mais que um registro de falas, brincadeiras, gritos, corpos, encontramos 

esses modos de vida. Nela, uma segunda pista vai criando forma no instante em que deforma. 

São virtualidades existentes na própria invenção de situações que surgem para afirmar, por elas 

(crianças), que o mundo da criança, coexistindo ao do adulto, da conta de olhar para as coisas 

com outra percepção, com uma sensibilidade muito maior que a do biólogo, químico, físico, 
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matemático, etc. Diria que, ao nos referirmos especificamente sobre ciências (no plural), esse 

olhar que transporta a inventividade opera com a natureza, criando e compondo experiências 

inusitadas e verdadeiramente capazes de provocar o cuidado, a proteção e a própria preservação.  

Na Educação básica, sobretudo, no ensino fundamental, a disciplina de ciências precisa 

dar conta de possibilitar situações de aprendizagem às crianças sobre o cuidado com o corpo, o 

respeito aos animais, a natureza, a preservação e o reconhecimento da natureza. No entanto, 

esse trabalho é feito a partir do olhar e da linguagem do adulto sobre essas questões. Aqui, com 

as produções infantis imagéticas, é possível perceber as táticas produzidas pelas crianças sem 

um direcionamento ou controle. Elas explicam de uma maneira mais sensível corporal e 

inventivamente essas questões tão caras à educação formal.  

Sendo, portanto, um desafio ao sistema educacional pensar suas políticas a partir das 

produções das crianças em pesquisas que de algum modo tentam se expor àquilo que o mundo 

delas oferece, porque isso tira daqueles que formulam e sistematizam esse sistema um lugar 

que garante o controle do conhecimento e das suas explicações.   

Nessa perspectiva, pensar uma didática inventiva, talvez, possibilita-nos imaginar uma 

aula de ciências como um acontecimento. A ideia da descoberta potencializaria a busca. Com a 

pesquisa, percebemos que as crianças cartografam o mundo, identificando pistas, operando 

experimentações. A aula acontece e, no mesmo instante, os conceitos científicos também vão 

acontecendo e aparecendo. Ao final do percurso, essa linguagem se constitui naturalmente 

como parte da vida.  
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