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Eu vi um menino correndo 

Eu vi o tempo brincando ao redor 

Do caminho daquele menino 

Eu pus os meus pés no riacho 

E acho que nunca os tirei 

O sol ainda brilha na estrada e eu nunca passei 

(Força estranha - Caetano Veloso) 
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O presente trabalho se propõe a analisar as narrativas infantis através da experiência da 
Poteca, uma biblioteca de histórias orais que no lugar de livros possui potes, em um contexto 
de sutura entre pesquisa e extensão da Universidade Federal da Bahia. O intuito é abordar 
essa prática dentro do contexto da infância, uma vez que esta possui o estigma de ocupar 
umaposição de silêncio ante sua produção cultural e capacidade de conferir sentido de modo 
autônomo. Para tal, traremos dentro dos estudos das culturas e identidades novos olhares 
sobre esse grupo social com base em uma abordagem multireferencial, tendo como escolha 
metodológica a pesquisa qualitativa. Desse modo, refletiremos sobre a Poteca embasada por 
um arcabouço teórico proveniente dos estudos das ciências humanas sobre as crianças e suas 
nuances. Vale destacar que a intenção aqui é também ir além da construção social do conceito 
de infância, compreendendo esse estrato como grupo carente de um olhar sensível e sua 
concepção como algo que está para além da faixa etária socialmente aceita. Apesar de a 
pesquisa transitar por alguns espaços de aprendizagem, o enfoque dado no texto será para a 
experiência vivida na cidade de Pintadas – Ba, uma cidade pioneira na adesão à economia 
solidária como via de produção. A análise é feita com base no processo de aproximação com a 
cidade durante a construção e efetivação da 12ª Semana Cultural de Pintadas. O imbricamento 
com a programação cultural ocorreu por meio da organização da Vivência: universidade para 
fora, proposta pelo Movimento de Juventude Viva Gente, em parceria com o Diretório Central 
dos Estudantes (DCE – UFBA), com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão (UFBA). Perpassa 
ainda a localização do contexto de uma cidade que se volta para novas práticas de tecnologias 
sociais e econômicas com base no cooperativismo e autogestão que foram motivados pelo 
movimento da Teologia da Libertação que teve início na década de 1960. A tessitura teórica 
tem por objetivo tratar das culturas da infância e seus desdobramentos, da performance oral 
em diálogo com a psicodinâmica da oralidade, bem como do conceito de experiência e das 
dimensões do tempo na cultura ocidental.  
 

 
 
Palavras-Chaves: Poteca. Culturas das infâncias. Experiência. Narrativa oral. Tempo. 
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The present dissertation proposes to analyze children's narratives through the experience of 
Poteca, a library of oral stories that in the place of books has pots, in a context of suture 
between research and extension of the Federal University of Bahia. The intention of this 
work* is to approach this practice inside the context of childhood, since it has the stigma of 
occupying a position of silence in view of its cultural production and the capacity to check the 
meaning in an autonomous way. To do this, we will bring inside the studies of culture and 
identities new perspective about this social group based on a multi referential approach, 
having as methodological choice the qualitative research. In this way, we will reflect on the 
Poteca based on a theoretical framework from the studies of the human sciences about the 
children and their nuances. It is worth emphasizing that the intention here is also to go beyond 
the social construction of the concept of childhood, understanding this stratum as a group 
lacking a sensitive look and its conception as something that is beyond the socially accepted 
age range. Although the research going through some spaces of learning, the focus given in 
the text will be for the experience lived in the city of Pintadas - Ba, a city pioneer in the 
adhesion to the solidarity economy as way of production. The analysis is made based on the 
process of approaching with the city during the construction and execution of the 12th 
Cultural Week of Pintadas. The overlap with cultural programming took place through the 
organization of Experience: university out, proposed by the Movement of Youth Live People 
(Movimento de Juventude Viva Gente), in partnership with the Central Directory of Students 
(DCE - UFBA), with the support of the Pro-Rectory of Extension (UFBA). It also permeates 
the context of a city that turns to new practices of social and economic technologies based on 
cooperativism and self-management that were motivated by the movement of Liberation 
Theology that began in the 1960s. The theoretical framework aims to deal with childhood 
cultures and their developments, of oral performance in dialogue with the psychodynamics of 
orality, as well as the concept of experience and the dimensions of time in western culture. 
 
Keywords: Poteca. Childhood cultures. Experience. Oral narrative. Time. 
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INTRODUÇÃO 

 

“Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado”... Assim inicio o 

presente trabalho: trazendo à memória o sentimento de infância que habita em cada um de 

nós. A criança interior que se perdeu ao longo de padrões socioculturais que dizem o 

momento em que se deve deixar as brincadeiras e o mundo lúdico de lado. Entretanto, como 

na lenda grega de Narciso, em que ele se apaixona pela própria imagem e morre observando-

a, os adultos, ao enxergarem na criança um adulto em miniatura e futuro sujeito, tendem a 

decepcionar-se, haja vista que uma criança é uma criança; não um adulto. Faz-se necessário 

considerar as mais diversas formas de infância, acoplado ao entendimento de que as crianças 

são produtoras de cultura. 

O olhar adultocêntrico direcionado às crianças, atrelado à construção carregada de 

preconceitos sobre elas, trazendo o recorte das crianças campesinas no contexto do semiárido, 

provocam inquietações, as quais me levam à presente dissertação, realizada no Programa 

Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade (Pós-Cultura), do Instituto de 

Humanidades, Artes e Ciências Professor Milton Santos (IHAC) da Universidade Federal da 

Bahia (UFBA).Esta compreensão e recorte se deu ao longo do meu processo de formação 

através da pesquisa sobre oralidade, territórios de identidade e as culturas da infância durante 

minha graduação no Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades, bem como da experiência 

com a extensão universitária por meio do Canto do Conto, sob a coordenação de Clarissa 

Bittencourt de Pinho e Braga (in memorian), que levava histórias numa perspectiva de 

hibridismo cultural a espaços de aprendizagem, como escolas, bibliotecas, ONGs, etc. Para 

além da vivência universitária, sou uma mulher sertaneja que conviveu longos anos de minha 

vida lidando com seca, com carros de pipa quando a chuva insistia em passar um ano inteiro 

sem cair. Minha família materna é majoritariamente campesina, e meu núcleo familiar fez a 

opção de sair de Licínio de Almeida – Ba por não haver universidades, melhores empregos e 

perspectivas de vida. Somos fruto de um êxodo e minha narrativa se imbrica com o presente 

trabalho.Para além do contexto familiar, meu ingresso na universidade e minha aproximação 

de autores como Paulo Freire, levaram-me à participação em  movimentos sociais: o 
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movimento estudantil, movimento de mulheres, movimento negro, tendo por síntese nesse 

trabalho, minha relação com o Movimento de Juventude Viva Gente1.  

Assim, o estudo do objeto apresentado perpassa pelo estudo da Cultura, voltado para 

a importância do seu fortalecimento no âmbito dos processos narrativos. Para isso, faz-se 

necessário entender as histórias orais e vozes desse grupo dentro de um contexto de troca 

cultural inter e intrageracional. É importante aqui destacar a compreensão do aspecto de 

valorização da invisibilidade das culturas das infâncias dentro desuas peculiaridades dos 

processos educativos das crianças de uma creche que tem por objetivo assistir crianças filhas 

de servidores da UFBA, de modo a contemplar crianças provenientes de famílias de baixa 

renda. Os mecanismos de diálogos entre representações desse perfil cultural me inquietam 

nesta pesquisa. No que tange às culturas das infâncias e formação da identidade, vale salientar 

a importância da oralidade nas ações educativas, já que a contação de história é uma 

ferramenta antiga de conservação cultural de comunidades, transmissão de valores e crenças. 

Assim, “não separam de um lado homens, de outro mulheres, de um lado adultos, de outro 

jovens e crianças. Se educam como coletivo.” (ARROYO, p. 13, 1999), e é em espaços como 

esses que o sentimento coletivo e solidário é ressaltado. 

Intento, aqui, refletir sobre as seguintes questões: a infância enquanto experiência se 

fortalece por meio das narrativas orais? A infância se resume a um estrato etário instituído 

socioculturalmente? O que se esperar de conteúdo narrativo de crianças que experimentam a 

vivência em economia solidária? A fim de transitar por essas inquietações, por meio da 

compreensão das contingências, uso o método qualitativo para encaminhar as análises com 

base no olhar voltado para as complexidades humanas. Seu caráter exploratório dá 

flexibilidade para lidar com os acasos ao longo do trabalho. Opto  metodologicamente pela 

pesquisa qualitativa, utilizando a etnografia, segundo Minayo e Lakatos (2003). Caminhar em 

direção à criatividade, imaginação e inventividade consiste em sair do conforto e privilégio do 

controle do “devir” científico, isto é, usar a entrevista narrativa como ferramenta, dentro de 

um contexto de etnografia que se configura em uma investigação com recorte de um grupo 

cultural em seu ambiente natural2, segundo Creswell (2009). O tempo no locus precisa se dar 

por meio de coleta de dados observacionais, no escopo das visões participantes e interativas 

                                            
1 Movimento que nasce no contexto da UFBA por meio de ações extensionistas na cidade de Pintadas. O 

objetivo geral está na organização política de jovens do campo, das periferias, das instituições de ensino, jovens 
trabalhares, população LGBTQ+, negros, indígenas.  

2 Ambiente natural na presente pesquisa se refere ao contexto cultural, o qual pode ser modificado por 
não possuir caráter fixo, estanque.  
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em que se notem padrões de compartilhamento social. Por ter caráter flexível, a pesquisa 

evolui contextualmente por meio das respostas que o campo de pesquisa vai oferecendo.  

Deste modo, faço uso da Poteca como ferramenta metodológica facilitadora da 

entrevista narrativa na cidade de Pintadas - Bahia.  

A Poteca é uma biblioteca de histórias orais que no lugar de livros utiliza potes e no 

lugar de histórias escritas, objetos disparadores de narrativas. É um caminho metodológico 

que propõe um olhar multirreferencial, uma vez que ela culmina no que se constrói por meio 

da apreensão da realidade através da observação, escuta, investigação, em que o entendimento 

é construído por meio de um prisma de olhares com referências e linguagens distintas. 

Teresinha Fróes Bumham (1993), ao se apropriar de Ardoino (1989, 1992), salienta sua 

implicação em uma “visão de mundo propriamente cultural que requer uma compreensão 

hermenêutica da situação em que os sujeitos aí implicados interagem, intersubjetivamente.” 

(p. 7). A multirreferencialidade proposta por Bumham (1993) contribui para a compreensão 

da biblioteca oral, aqui proposta, para além da concepção de dinâmica ou metodologia. Não 

quero com isso afirmar que ela não é dinâmica, porque também diz respeito às forças 

envolvidas na relação dialógica do indivíduo com o meio; ou que ela não é uma metodologia, 

haja vista que pode ser utilizada como instrumento disparador de narrativas dentro de uma 

pesquisa qualitativa com enfoque na entrevista narrativa, como no trabalho de Souza (2015). 

Entretanto, ela se coloca como um fluxo contínuo e, por isso, proponho a Poteca como uma 

experiência.  

Segundo Anísio Teixeira (2010), a experiência é o encontro de dois corpos que se 

modificam. Dois elementos que se deparam no cosmos, que se impactam e se alteram. O 

outro pode ser o diferente, o meio, a natureza. Experimentar, segundo ele, é existir de forma 

diversa e, ao ser transformado, permitir alterar, em certos aspectos, o mundo em que se vive. 

O autor nos leva a pensar a experiência pela ordem dos sentidos, da espontaneidade, bem 

como pela ordem sistêmica, orientando nossas futuras experimentações ao nos percebermos 

nelas. A experiência, assim, caracteriza-se como um trânsito incalculável entre o interno e o 

externo, acontecendo de modo multirreferencial, em que o primeiro considera a opacidade de 

referências que são desenvolvidas pelas itinerâncias de cada sujeito por meio das suas 

escolhas, baseadas nos sentidos; e a segunda remete à rede simbólica em que o sujeito é 

“encharcado de sentido” (BARBIER, 1992a, 1992b apud BUMHAM, 1993, p. 8). Dessa 

maneira, a experiência da Poteca se revela como uma síntese de múltiplos referencias internos 

e externos que culminam na narrativa. Seu escopo maior é trazer de forma espontânea e vital 

as representações das identidades como propõe a ampliação do conceito de experiência 
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proposto por John Dewey (1980). Ela se dá para além da noção de construção histórica – 

instituído -, mas se completa através da construção dos sujeitos sociais – instituintes. Para 

Bumham (idem),  

 
a experiência contribui para o duplo processo de continuidade/instituição de 
uma sociedade, isto é, para a manutenção/(re)construção/criação das relações 
dos sujeitos sociais, no complexo das relações de um mundo histórico-
socialmente construído (instituído) e em permanente processo de 
(re)construção/criação (instituindo-se através de relações instituintes). 
(BUMHAM, 1993, p. 9). 

 

Nicholas Ferreira (2011) nos esclarece como o conceito de experiência foi pensado 

dentro do pensamento cartesiano, anterior ao pensamento deweyano. Ele aponta a 

desconfiança de Descartes em seu método, no que tange aos sentidos, à emoção e, por 

consequência, à experiência. Descartes acreditava que esta é passível de erros e, a fim de 

evitá-los, o cientista precisa encontrar um ponto fixo, que seria o ponto que encaminha a 

construção de um pensamento seguro e confiável (p. 149). Ao localizar o pensamento 

moderno e sua construção, há uma ampliação da compreensão acerca da formação da 

legitimação das narrativas homogêneas por meio da experiência e de um olhar 

multirreferencial. O autor reflete, com base em Descartes, sobre como o pensamento moderno 

se construiu pautado no discurso do sujeito racional, destituído de subjetividade e emoções e, 

através da razão enquanto ferramenta, pode-se apontar a direção da verdade para um mundo 

melhor. A razão é posta enquanto luz e, fora dela, não existe esperança. Resta apenas o 

obscurantismo que precisa ser combatido, fazendo prevalecer, através do conhecimento 

seguro, a salvação da selvageria e a emancipação.  

A multirreferencialidade sugerida pela Poteca visa a quebrar o dogmatismo das 

narrativas em que se espera alcançar padrões legitimados historicamente por metadiscursos. 

Esse olhar em prisma requer uma análise dentro do campo da complexidade que é o que 

engloba, e 

que reúne diversos elementos distintos, até mesmo heterogêneos, 
envolvendo uma polissemia notável. Tratar com a complexidade (...) implica 
lançar mão de um estatuto de análise bem diferenciado daquele da análise 
cartesiana, em que esta significa instrumento de decomposição, desmonte, 
desconstrução de um todo em suas partes elementares, com vistas a uma 
síntese, uma explicação ulterior. (BUMHAM, 1993, p. 5).  

 

Lidar com o complexo é desafiador porque, segundo a autora, é preciso fugir da 

simplificação na análise. Por vezes, o complexo é incompreendido e cai no empobrecimento. 

Analisar a complexidade de uma experiência exige a multirreferencialidade e a compreensão 
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de que, no complexo, não buscamos as luzes, mas a escuridão (AGAMBEM, 2009); 

procuramos a opacidade e seu estado provisório, modificado e contaminado (VATTIMO, 

1992) que foge da estabilidade.  

Para tal, a análise aqui proposta dialoga com a concepção de Bumham, para quem 

esta é uma apreensão, familiarização e mirada de forma global, mediante a compreensão da 

complexidade das experiências. Ao considerar a análise enquanto um processo que não visa 

congelar um acontecimento, admitindo seus saltos de estabilidade-instabilidade como algo 

que não é estanque, consegue-se elucidar o processo sem interrompê-lo, ponderando que ele 

se “renova, se recria, na dinâmica intersubjetiva da penetração na sua intimidade, na 

multiplicidade de significados, na possibilidade de negação de si mesmo, que caracteriza o 

sujeito das relações sociais. ” (BUMHAM, 1993, p. 5). A autora acrescenta que a análise 

pretende contar com um teor hermenêutico e que tenha por síntese a interpretação e a 

produção do conhecimento. Analisar a complexidade aqui diz respeito a conceber a relação 

processo-objeto, em que estes se colocam como sinônimos diante da via de mão dupla entre o 

exterior e o interior. Desta forma, a experiência da Poteca será analisada no contexto de uma 

das primeiras experiências de economia solidária da Bahia, na cidade de Pintadas.  

A escuta aqui atrelada também à observação acontece como recurso qualitativo, com 

intento argumentativo e epistemológico, como sugere Macedo (2002), com o objetivo de 

compreender e explicar a realidade humana vivida pelos atores. Desse modo, o pote consiste 

em um motivo para sentarmos em roda e trocarmos experiências dentro de um caráter ético, 

político e cultural, como sugerem Garfinkel (1984), Ardoino (1998), Coulon (1995a, 1995b) e 

Macedo (2004). O uso da abordagem multirreferencial aqui possibilita-me transitar por 

diversas abordagens teóricas para tentar dar conta das complexidades. 

Isto posto, o presente trabalho se organiza em três capítulos. No primeiro deles, 

Poteca: metodologia, dinâmica e experiência, apresentamos nossas inquietações sobre a 

criação da biblioteca oral, suas bases teóricas, novos expoentes, bem como qual a natureza 

dela dentro da pesquisa com crianças, além de seu caráter formativo. Em seguida, 

aprofundamos o debate sobre a Poteca no segundo capítulo, Uma experiência das narrativas 

orais das infâncias, em que trazemos uma abordagem sobre a primeira experiência da Poteca 

na Creche da UFBA, como forma de acesso às narrativas das culturas das infâncias e suas 

faces simbólicas, apresentando a infância enquanto grupo social e etário produtor de cultura 

desde a tenra idade. Por último, em Entre redes de solidariedade e cooperativismo: a 

Poteca na 12ª Semana Cultural de Pintadas - Bahia, terceiro e último capítulo, 

apresentamos o locus da pesquisa,  Pintadas- Ba, em sua face pioneira na economia solidária 
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no estado da Bahia. A vivência aí se dá de modo a propor uma via para lidar com as formas de 

produção, mesmo que dentro do capitalismo. O plano de fundo da narrativa é constituído pelo 

movimento da Teologia da Libertação que desencadeou a organização dos movimentos de 

luta pela terra e pela justiça social na cidade. Além disso, mostramos uma aproximação entre 

os movimentos sociais, tanto da cidade, quando da Universidade Federal da Bahia (UFBA), 

que juntos compõem a luta histórica de dilatação dos saberes e práticas que envolvem a 

economia solidária no contexto do semiárido.O destaque analítico para esse capítulo se 

desenvolve ao longo das inquietações que o campo nos apresentou, diante da Poteca como 

escavação de narrativas infantis que saem até mesmo de adultos, o que chamamos de 

sentimento de infância, cuja compreensão está além das dimensões datadas da faixa etária 

enquanto construção social.  
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1 POTECA: METODOLOGIA, DINÂMICA E EXPERIÊNCIA 

 

O projeto de extensão Canto do Conto, desenvolvido sob a coordenação da 

Professora  Clarissa Bittencourt de Pinho e Braga3, no Instituto de Humanidades, Artes e 

Ciências Professor Milton Santos (IHAC/UFBA), foi criado no final de 20114, com a proposta 

de levar novas abordagens sobre a contação de histórias para a cena de ambientes educativos. 

A princípio, o grupo se caracterizou por apresentações quinzenais de palestras e rodas de 

conversas abertas ao corpo discentedo Instituto. A partir de 2013, o projeto se estendeu e 

passou a levar os conhecimentos construídos com base nesses ambientes para o que Clarissa 

Braga chama de ambientes educativos. O termo era utilizado com base na perspectiva de que 

a educação está para além da educação formal, institucionalizada. Desse modo, o grupo não se 

detinha apenas nas escolas e creches, mas se estendia às bibliotecas comunitárias, ONGs, 

teatros, feiras literárias. O desdobramento do projeto se deu na criação da Linha de Pesquisa 

Culturas e Infâncias, vinculada ao Centro de Estudos Multidisciplinar em Cultura (CULT - 

IHAC), o qual propiciava debates sobre a criança enquanto produtora de cultura. 

A Canto do Conto tinha por fio condutor narrativas híbridas que fugissem aos 

modelos dos livros didáticos, cuja representação fortalecia padrões hegemônicos de 

identidades. Contos africanos, indígenas, quilombolas, contos de rua, todos eram 

incorporados à prática do grupo. A composição de integrantes era formada por discentes de 

todos os Bacharelados Interdisciplinares (de Artes, Humanidades, Saúde e Ciências & 

Tecnologia). Dentro das trajetórias do grupo e os debates de identidade, Clarissa Braga 

escreveu seu primeiro livro de ficção, Territórios de Ninguém. Nele, há uma história de 

Donana, uma senhora que era “guardiã” de potes de barro em que se guardava objetos que 

remetessem a histórias de Sabideuses, uma comunidade que sofria de crise de identidade entre 

ser quilombolas ou indígenas. Os potes eram chamados de Potecas. 

Como a fronteira entre o real e o imaginário por vezes se confunde, Clarissa Braga 

sugeriu a Poteca como uma prática a ser incorporada nos estudos do grupo de pesquisa por 

meio da ação extensionista do Canto do Conto. Desde sua criação, a Poteca vem sendo 

utilizada em pesquisas, contações de histórias independentes, práticas pedagógicas. 

Entretanto, diante do espaço que se abriu para aqueles que utilizam da biblioteca oral, 

questionamentos sobre o caráter orgânico dela passaram a pairar sobre nossas cabeças. 

                                            
3 In memoriam 
4 Esteve ativo até o ano de 2016.  
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Metodologia, dinâmica ou experiência? Isto posto, no presente capítulo desenvolvemos 

algumas reflexões, com base no arcabouço teórico em que se baseia a biblioteca de histórias 

orais imaginada por Clarissa Braga.  Para tal, iniciaremos com a ampliação do olhar sobre a 

experiência cosmológica ocidental. 

 

1.1A valorização da experiência 

 

Quero aqui me aproximar da concepção de Boaventura de Souza Santos (2010), 

quando ele propõe uma ampliação das experiências. O autor destaca que o desperdício destas 

produz ideias apocalípticas, as quais são largamente disseminadas, chegando a decretar o fim 

da história e a falta absoluta de alternativas. Observa-se que esses discursos de fundamentos 

fortes criam o sentimento de fim de outras formas de experiência. Uma delas é o sentimento 

de morte da infância. Nesse sentido, a fim de enfrentar o desperdício da experiência, dando 

visibilidade a outras alternativas e iniciativas, não se deve recorrer à ciência social que 

conhecemos. Para tal, o autor destaca a importância da construção de um outro tipo de ciência 

social e de racionalidade, indo de encontro ao modelo ocidental que ele propõe como razão 

indolente. Indolente, do latim indŏlēns,ēntis, significa “insensível à dor”, além de outros 

sentidos, como preguiçoso, ou negligente.  

Santos (2010) sugere que a razão indolente ocorre de quatro formas: a razão 

impotente pensa que nada se pode fazer, por isso não realiza nada para modificar a realidade 

posta; a razão arrogante não sente necessidade de fazer algo porque se sente livre e, 

consequentemente, isenta da responsabilidade de agir; a razão metonímica compreende que há 

apenas uma forma de racionalidade; e, por último, a razão proléptica, que não se aplica em 

pensar no futuro. O autor se detém em duas razões dentro da indolência e apresenta duas 

novas percepções sociológicas a fim de combatê-las. Para a razão metonímica, o autor propõe 

a sociologia das ausências, com a finalidade de ampliar o futuro; para a razão proléptica, 

Santos (idem) sugere a sociologia das emergências, com o objetivo de contrair o futuro. Ao 

ampliar o presente e contrair o futuro, o “agora” se torna exequível, capaz de ser vivido dentro 

das suas experiências; ao contrair o futuro, o tornamos mais raro, mais escasso, provocando, 

segundo o autor, um sentimento maior de cuidado. 

 

1.1.1 Ecologias da sociologia das ausências: um combate à razão metonímica 
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Para Santos (2010), a razão metonímica produz uma percepção dicotômica da 

realidade, calcada na relação de homogeneidade entre o todo e as partes. Essa razão coloca as 

partes como incapazes de influenciar o todo, sendo consideradas apenas como 

particularidades, exceções. Esse jogo esconde as hierarquias através de uma combinação com 

a simetria, ou seja, a disseminação das ideias de semelhança, igualdade e horizontalidade são 

distrações que omitem e desviam o foco das hierarquias. Salienta ainda a capacidade de 

colocar o todo enquanto maioria e não minoria5, ou apenas uma das partes. As hierarquias 

camufladas de igualdade produzem as dicotomias legitimadas: cultura científica/cultura 

literária; conhecimento científico/conhecimento tradicional; homem/mulher; cultura/natureza; 

civilizado/primitivo; capital/trabalho; branco/negro; Norte/Sul; Ocidente/Oriente (SANTOS, 

2010; QUIJANO, 2005); adultos/crianças; novo/velho; cidade/campo. Vale destacar o olhar 

descrente em que a maioria se torna uma falsa minoria e o contrário também. A noção de 

totalidade é imposta autoritariamente como homogeneidade para as demais partes: são 

verdades únicas e absolutas e é preciso des-crer para ampliar o olhar. Questiona-se: “É 

possível ver o que é subalterno sem olhar a relação de subalternidade?” (SANTOS, 2010,p. 

246). Nota-se, desse modo, como a ideia de infância é trazida de modo igualitário, em que 

todas as crianças estarão reagindo de modo idêntico, sem levar em consideração fatores 

econômicos, sociais, políticos, culturais e tantos outros. Na contemporaneidade, isso é 

questionado e falamos de infâncias, levando em consideração a pluralidade contida nesse 

estrato. A construção histórica desse modo de pensar produz, segundo o autor, cinco lógicas, 

as quais desaguam em monoculturas que produzem a não existência.  

Santos nos alerta sobre cinco lógicas que produzem a não existência: 1) a primeira 

delas é derivada da monocultura e do rigor do saber. Ela consiste na legitimação da ciência 

moderna e da alta cultura como padrão; 2) A segunda lógica é baseada na concepção do 

tempo linear como único. Formas como a ideia de progresso, revolução, modernização, 

crescimento e globalização são basilares na fundamentação dessa lógica; 3) A terceira lógica é 

a da classificação social e se assenta na monocultura da naturalização das diferenças, 

distribuindo as populações em categorias que naturalizam as diferenças e as colocam como 

sem intencionalidade. O autor ainda aponta que as relações de dominação são consequência e 

não a causa da hierarquia social, colocando, inclusive, a dominação como obrigação, como 

uma ação benevolente de salvação dos dominados; 4)A quarta lógica é a da escala dominante, 

a qual é colocada como primordial e considera o que está fora dela como irrelevante. Ela 

                                            
5 Termo utilizado hoje, mas contestado por muitos, para se fazer menção aos grupos subalternos.  
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aparece de duas formas: o universalismo – escala de entidades ou realidades que vigoram 

independentemente de contextos específicos, e a globalização, a qual privilegia as entidades 

ou realidades que se estendem por todo o globo. A não-existência é produzida, nesse contexto, 

no conflito entre o particular e o local, que se coloca como universal e global, ou seja, as 

dimensões peculiares de um local se perdem dentro de um âmbito totalizante, em que o geral 

acaba por diluir os detalhes, as nuances de grupos não hegemônicos. Por último, 5) a quinta 

lógica é a produtivista, que assenta a monocultura dos critérios de produtividade capitalista. 

Nesta, a única forma de racionalizar a produção tem por fim o crescimento econômico, 

eliminando qualquer outro critério de produtividade que fuja desse objetivo, e sendo impresso 

tanto na relação com a natureza, quanto com o trabalho humano. O olhar que produz a não-

existência de grupos subalternosé observada sob a forma de improdutividade.  

A criança, pensada dentro da razão metonímica, é considerada como uma tábula rasa, 

uma página em branco que será escrita pelos adultos de modo reprodutivo e não subjetivo. A 

infância enquanto produtora da própria temporalidade, uma vez que ela está ainda sendo 

introduzida ao tempo social, é vista como invisível e incapaz de pensar e produzir, inclusive, 

cultura. A ideia de falsa igualdade é produzida pelo padrão de infância estar associado à 

pureza, alegria, bem-estar, mesmo que diversos grupos dentro dessa faixa-etária não possam 

gozar desses direitos tidos como privilégios. Destaca-se ainda que esse estrato, enquanto 

população economicamente inativa, não produz capital e não vende sua mão de obra (ao 

menos em um modelo ideal de sociedade que não utiliza o trabalho infantil).  

Ao propor a sociologia das ausências, Santos (2010) intenta reformular a noção de 

ausência como falta, sendo a primeira como pertença e a segunda como inexistência. O olhar 

histórico construído sobre estes grupos foi de modo a tê-los como faltantes, deficientes e, por 

isso, inexistentes. A fim de combater o desperdício causado pelas monoculturas, o autor 

propõe um fazer sociológico que proporcione as ecologias e, portanto, as experiências. Para 

tal, Santos (idem) vislumbra cinco ecologias que têm como mote o combate às monoculturas 

indolentes. A primeira ecologia é a dos saberes. Ela consiste na negação da ignorância, 

porque, se alguém possui conhecimento de algo, tem ignorância em outro aspecto. Logo, não 

existe um saber em geral, nem ignorância absoluta.  

No que tange às infâncias, Clarice Cohn (2005) afirma que as crianças não sabem 

menos, elas sabem outras coisas. Há, nesse sentido, uma negativação contínua da imagem 

construída em torno da infância. Essa assertiva não visa considerar o saber infantil enquanto 

um saber alternativo, porque isso é o mesmo que dizer que há um saber normativo. A autora 

destaca a necessidade de se lançar um olhar para as crianças enquanto produtoras de cultura, 
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detentoras de linguagem própria e um sistema simbólico, com suas práxis e regras. Trata-se 

da capacidade das crianças de atribuir valor simbólico e qualitativo e, portanto, produzir 

cultura. Desse modo, a subjetividade das crianças se coloca enquanto o domínio que as tira da 

posição de vasilhas vazias. Isto é, o deslocamento da criança enquanto futuro visa a valorar a 

experiência desse grupo etário, o que vai de encontro ao olhar depreciativo quando aos 

saberes e práticas da infância.  

Walter Omar Konan (2009) pondera a necessidade de retirar a criança do lugar 

negativo, enquanto falta. É preciso reconhecê-la “como afirmação e não como negação, como 

força e não como incapacidade.” (p. 41). O autor chama a atenção, ainda, para a análise do 

pensamento iluminista moderno, calcado sobretudo nas ideias de Kant (1982/1784), que 

considerava a minoridade enquanto uma vida sem razão, cuja necessidade estava em ser 

iluminada pela luz do conhecimento que seria adquirido. As culturas das infâncias não se 

consolidam como estanques, mas como diálogos intra e intergeracionais. As crianças são 

portadoras de capacidade de interação com o que lhes é apresentado, através do processo de 

acomodação e transformação do novo conhecimento. A identidade cultural comunitária é 

fundamental, visto que, sem ela, não haveria comunidades. Para Paulo Freire (1996), “[a] 

questão da identidade cultural, de que fazem parte a dimensão individual e a de classe dos 

educandos, cujo respeito é absolutamente fundamental na prática educativa progressista, é 

problema que não pode ser desprezado.” (p. 24). Portanto, é fundamental a compreensão 

dessas pessoas dentro de seu contexto, levando em consideração os aspectos de todos os 

campos das redes de socialização e o pertencimento territorial, logo suas peculiaridades.  

A segunda ecologia proposta  por Santos é a das temporalidades6 como um 

contraponto em relação à monocultura do tempo, fruto da modernidade ocidental e da sua 

tentativa de secularização e disseminação da filosofia judaico-cristã (SANTOS, 2010, p. 109). 

O autor chama a atenção para o poder que está assentado sobre a dominação da percepção de 

tempo e, para tal, outras formas de lidar com o tempo são reduzidas a resíduos. Quando 

potencializamos a ecologia das temporalidades, estamos transformando as pessoas em 

contemporâneas umas das outras, ou seja, retirando a carga evolutiva e/ou dualista e 

eliminando a ideia de primitivo. Isso tornaria, por exemplo, as crianças, contemporâneas dos 

adultos. Dentro de uma perspectiva ocidental do tempo, a temporalidade aparece sem 

contornos, líquida, como sugere Zygmunt Bauman (2009), e que recai na percepção da 

                                            
6 Posteriormente, faremos um recorte a fim de aprofundarmos o debate sobre o tempo, no intento de 

caminhar em conjunto com uma lógica contra hegemônica. 
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velocidade em que lidamos com a cronologia. Há, por fim, um intento de socialização em que 

se impõe a temporalidade dentro de uma lógica capitalista para as crianças, a qual é 

desvinculada da natureza, do tempo da terra, sempre atrelada à lógica urbano-industrial7, 

desvinculada da dimensão da produção coletiva da terra e humanizada. Nobert Elias (1989) 

propõe como o tempo cronológico e sua imposição foi utilizado como forma de dominação no 

processo colonizador, mas nos aprofundaremos no pensamento do autor posteriormente.  

Deste modo, a terceira ecologia é a dos reconhecimentos, que se baseia no processo 

de combate à classificação social. Santos (2010) considera que essa classificação desqualifica 

práticas e trata a diferença como desigualdade, reafirmando mais uma vez a noção de 

dualismo em que há um referencial a ser alcançado, mesmo compreendendo que a criança só 

alcançará o padrão “adulto”, por exemplo, no futuro que trata o tempo como evolução, 

tornando-o distante e expandido, assim como na mentalidade indolente. Sarmento (2009) 

apresenta a necessidade do estudo das culturas das infâncias por admiti-las como um modo de 

compreender a sociedade. É um estudo, segundo ele, da totalidade social. Isto porque a 

infância não está desvinculada do todo, nem das partes. Seu processo de invisibilidade não 

ocorre apenas pelo fato de as crianças pertencerem a um grupo etário, mas também por sua 

produção de saber e sua percepção temporal. Ou seja, sua classificação social é presa a uma 

estrutura que legitima existências próximas a um padrão divergente. Este é ainda um estrato 

que depende da tutela legal e, por isso, moral-formativa, dando um caráter de debilidade, 

incapacidade de subjetivação e apropriação de si e do ambiente.  

Seguindo a proposta das ecologias, Santos (2010) apresenta a quarta: a ecologia das 

trans-escalas que intenta identificar no local o que não sofreu com os efeitos da globalização e 

sua lógica hegemônica. É próximo do que Milton Santos (2000) propõe como “uma outra 

globalização”: que as culturas populares se apropriam das técnicas para enfrentar os efeitos 

globais. Boaventura de Souza Santos (2010) chama tal iniciativa de uma globalização contra-

hegemônica. No que tange à infância, localizar os valores da globalização é pensar as 

mudanças de tempo-espaço que foram inseridos na estrutura das relações privadas e públicas. 

Segundo Sarmento (2004), esse contexto gera um sentimento de “morte da infância”, devido 

ao acesso à lógica do consumo. Entretanto, quando há uma tomada da ecologia das trans-

escalas, compreende-se que existem formas de ser criança. Defender essa morte hoje, por 

                                            
7 Exemplifico a questão da urbanidade e da indústria com base nas sugestões de Miguel Arroyo (1999) ao 

se referir à temporalidade das crianças campesinas. Compreendo, porém, que o pensamento do autor está 
associado a uma noção histórico-crítica e que é apenas um dos aspectos que levam à marcação temporal da 
sociedade contemporânea.  
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acreditar em um padrão tradicional de infância, é um retrocesso, de acordo com Clarice Cohn 

(2005). Defender a criança, enquanto mera receptora, é defender a ausência de sua autonomia 

e sua capacidade subjetiva. Angela Meyer Borba (2005) salienta:  

 
Podemos então pensar que, embora reconheçamos o poder da 
mercantilização da cultura infantil, há possibilidades de trilharmos caminhos 
que se dirijam para o desvio dos elementos repressivos e colonizadores da 
cultura do consumo e que escapem de uma visão estritamente negativa das 
relações entre infância e cultura dominante. (p. 7). 

 
A busca pelos traços de peculiaridades locais salienta o teor não determinista, 

valorando o sujeito e seus processos de interação com a cultura, tendo em vista que esses são 

construídos por meio de tensões e desconforto. Isso não é o mesmo que concordar com os 

processos de dicotomização, mas destacar que a construção da identidade cultural não anula a 

diferença, como propõe Hall (2014). Katthryn Woodward (2014) traz isso ao exemplificar a 

relação de conflito entre sérvios e croatas: quando um soldado sérvio afirma ser sérvio, está 

afirmando não ser croata. Segundo a autora, essa era uma guerra de “cidade pequena”: todos 

se conheciam, eram vizinhos, trabalhavam juntos. Mas como diferenciar um do outro? 

Woodward (idem) sugere que a identidade é relacional. “A identidade sérvia depende, para 

existir, de algo fora dela” (p. 9), ou seja, ela precisa dos croatas – que não são sérvios – para 

fornecer as condições para ela existir. Com isso quero destacar que existem culturas distintas, 

que ambas devem ser respeitadas e nenhuma deve se sobrepor à outra, justamente porque a 

diferença é parte fundamental no processo de construção da identidade. No entanto, é preciso 

lembrar que essa relação entre identidade e diferença é uma via de mão dupla. E a identidade 

é reafirmada pelas tradições que se reacendem pelo passado histórico, os símbolos, recursos 

da oralidade, da língua, solicitando uma reflexão para além de quem somos, mas de quem 

podemos ser (HALL, 2014, p. 109).  

Laraia (2001) sugere que se pode dizer que a cultura não é estática. Ainda em uma 

concepção antropológica, pode-se afirmar que a cultura, como fruto da produção humana, não 

é inerte. Ela possui uma dinâmica que a renova e faz com que ela não morra, exceto em 

alguns casos pontuais de isolamento de povos. Leonardo Brant (2009) defende que o acesso a 

outras culturas pode trazer a oportunidade de escolha do que se quer ser, além da criação de 

uma nova subjetividade, em nível individual. As identidades não são estanques, assim como a 

cultura. Desse modo, não cabe reduzir a infância a algo singular, mas faz-se necessário falar 

dela como sendo plural, porque ser criança está para além do padrão normatizador do 

processo de institucionalização da infância, fruto da mentalidade ocidental europeia. 



23 
 

Para Paulo Freire (1987), a ação cultural precisa estar voltada para a libertação, para 

a construção da narrativa e compreensão de si. O que Santos (2010) sugere é uma contestação 

à redução das experiências e, portanto, também de narrativas e de existências. Nesse sentido, 

a assertiva de que crianças produzem cultura, são seres políticos e, por isso, históricos, é 

provocante. Tornar-se sendo vai ao encontro da visão do saber numa perspectiva axiológica 

cartesiana e positivista. Pode-se assim acolher formas de experiência como conhecimento e 

isso é também dialogar com outras formas de saber para além dos ambientes formais e 

legitimados socialmente. O diálogo com a transmissão dos saberes e práticas dos infantis de 

uma determinada cultura perpassa suas narrativas e crenças, pois compreende-se que essas 

culturas são dinâmicas e dialógicas. Outro aspecto que deve ser levado em consideração é a 

organização desse grupo dentro do pensamento moderno em que a etimologia da palavra 

infância significa “o que não fala”. Esse é um produto do imaginário coletivo, a ideia de que a 

criança é incapaz. Isto é, desde o nascimento de uma criança, a infância é marcada por uma 

carga de falta.  

Entretanto, quando concebemos a infância para além da construção social moderna, 

notamos seu caráter atemporal, sem um marco que determine seu início e seu fim. A 

temporalidade que marca tanto a experiência, quanto o estrato aqui recortado, corresponde à 

não linearidade, ao caráter cíclico, elíptico. Desse modo, a linha até aqui adotada dá indícios 

da existência de dois tempos distintos que se contrapõem. Vale, portanto, tangenciarmos a 

discursão sobre a concepção de tempo dentro do pensamento ocidental, correlacionando com 

as reflexões sobre experiência e infância aqui já propostas. Para tal, é necessário ainda 

percorrer as dimensões que permeiam as pesquisas com crianças dentro dos estudos das 

ciências humanas, em um escopo qualitativo.  

 

1.2 Pesquisa com crianças e pesquisa qualitativa: expoentes, perspectivas e desafios 

 

Os caminhos metodológicos que direcionam as pesquisas estão associados a uma 

opção também ideológica. A necessidade de traçar um fio condutor que torne as reflexões não 

só exequíveis, mas que tenha coerência entre o discurso e a ação, no presente trabalho 

consiste em reduzir hiatos por considerar os saberes para além das taxonomias historicamente 

impostas. Ao debruçarmos sobre o viés da pesquisa qualitativa, compreendemos que essa 

opção leva em conta um contexto histórico que coaduna com o rompimento de métodos que 

priorizassem as análises por meio das ciências exatas e biológicas, desconsiderando 

dimensões da complexidade humana que emergem dentro do convívio sociocultural.  
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A pesquisa qualitativa dentro das ciências sociais desponta como um prisma que 

refrata os olhares acerca de um objeto. O intento está associado a escavar por meio do tato e 

elaborar uma prática científica que dê a possibilidade de olhares atentos às performances 

sociais. Não existe uma forma correta de narrativa e observação de um fenômeno. Ao se 

trazer à cena algo a ser examinado sob essa ótica, os olhares o veem cristalizado, abrindo as 

possibilidades que estão para além de uma disciplina. Trata-se de um processo de 

intertextualidade em que as miradas de quem pesquisa foram construídas ao longo de suas 

próprias experiências, então possui, ainda sim, um caráter também subjetivo. A construção de 

um olhar estrangeiro, desse modo, parece ser questionada, mas o desafio está em ser um 

“sujeito contemporâneo” que é o seu próprio tempo, ainda que conseguindo ver de frente seu 

próprio tempo. Ou ainda, ser um intelectual que não faz a opção em viver em torres de 

marfim, mas opta por experimentar a vida cotidiana com desconfiança e questionamentos.  

Percorrer o universo infantil por meio da antropologia, desse modo, foi um avanço 

considerável em relação ao desenvolvimento de reflexões que permitissem localizar esse 

grupo dentro de um contexto, para além do etário. Entretanto, colocar-se diante de uma visão 

sensível em relação à infância constitui um deslocamento de hierarquia e quebra constante de 

expectativas que a adultez nos dá. A estratégia precisa ir além da dimensão observacional da 

etnografia, centrando-se na escuta sensível de pequenas vozes com grandes histórias a contar. 

Fazem-se necessários novos caminhos metodológicos não-clássicos, que tragam um caráter 

híbrido, inovador a fim de se aproximar ao máximo das perspectivas das culturas das 

infâncias enquanto novo campo dos estudos das ciências humanas e sociais. Há uma 

dificuldade de produção de uma posição antropofágica em relação à pesquisa com crianças, 

visto que estas sugerem viver em imanente contingência, precipitações impossíveis de prever. 

Trata-se de um “descontrole” quanto ao devir. Ainda que produzindo culturalmente as 

crianças não estão distantes de um impulso orgânico, primitivo, haja vista que ainda não está 

encharcado das normas sociais. 

A Poteca enquanto um fazer metodológico equivale a um emergir de grãos, uma 

ciranda que traz para a superfície narrativas omitidas. Um mosaico de linguagens, empirismo, 

textos, fotos, relatos, observações que compõem o intento de responder às questões levantadas 

pela infância. Desse modo, sugiro aqui a biblioteca oral como um bricoleur metodológico, ou 

bricolagem8. Dilatando as possibilidades de análises por meio de uma série de elementos, o 

                                            
8 Apesar de a Poteca possuir caráter de bricolagem como metodologia, o presente trabalho assume suas 

limitações por compreender a necessidade de ampliação de redes disciplinares para tentar se aproximar da 
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processo de composição multirreferencial permite uma observação participante que é 

autorizada por meio da contação de história e o poder legitimado dessa figura, construída ao 

longo da história da humanidade. A multirreferencialidade ainda evidencia faces existenciais 

das identidades que integram o registro humano, como suas crenças, ritos, modos de conceber 

a ciência, bem como as diferentes dimensões do corpo no mundo. A elevação de identidades 

revela percursos e variações que se demonstram como existenciais através das narrativas de 

si.  

A eleição da Poteca como ferramenta metodológica contribui para o acesso ao 

universo infantil por meio da apropriação do imaginário enquanto elo de diálogo entre 

gerações. Isso conduz a registros de entrevistas sem a distância entre os atores e quem 

pesquisa. Os registros etnográficos passam por uma reinvenção e acesso à amplitude dentro 

dos espaços de socialização que são ainda espaços educativos. Facilitam ainda a captação de 

construções simbólicas dentro das individualidades e de grupos socioculturais. O expoente 

que se abre pela opção desta como instrumento de pesquisa é acrescido diante da constatação 

de sua potência metodológica. A seguir, farei uma breve reflexão sobre o uso da Poteca como 

instrumento dentro do ambiente etnográfico, realizada por Leila Damiana dos Santos Souza 

(2015) e descrita por ela em alguns artigos. As reflexões aqui feitas também são fruto da 

minha observação participativa do processo de etnografia da autora, registradaspor 

mim,apresentadasno XIII Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura9e 

posteriormente publicadas em seus anais. 

 

1.2.1 Instrumento de pesquisa: assentamento Rose – Santa Luz (Ba) 

 

Em visita ao Assentamento Rose, na cidade de Santa Luz – Bahia, no dia 13 de 

março de 201710, iniciava o processo prático da Poteca no processo de pesquisa de Leila 

Souza. A fim de inteirar a comunidade dos percursos que direcionavam a pesquisa, 

apresentamos a biblioteca oral para as crianças da Escola Municipal 2 de Julho e seus 

                                                                                                                                        
complexidade dessa abordagem, seja por análises da semiótica, da análise dos discursos, dos aspectos 
pedagógicos, psicológicos, teatrais, etc. 

9 XIII Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura. Disponível: 
http://www.cult.ufba.br/enecult/programacaoxiv/apresentacao-em-grupos-de-trabalho-nos-14-eixos-
tematicos/anais/ 

10 MUNIZ, 2017. Nesse relato do diário, apesar da autorização dos e das responsáveis, ainda não 
obtivemos autorização formal em relação ao uso do nome e da imagem das crianças.  
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responsáveis11. Nosso encontro foi iniciado com a turma de alunos multisseriada, de faixa 

etária de 9 a 11 anos pela manhã, e pela tarde com uma turma de mesma configuração, com 

idades que variaram entre 6 a 8 anos. No intento de preservar a coerência teórica e prática, 

fomos guiadas pelacompreensão de que “as crianças interagem no mundo adulto porque 

negociam, compartilham e criam culturas, necessitamos pensar em metodologias que 

realmente tenham como foco suas vozes, olhares, experiências e pontos de vista ” 

(DELGADO, MÜLLER, 2005, p. 351). Perguntamos, então, às crianças se era do desejo delas 

construir a pesquisa conosco. 

Após a resposta positiva, apresentamos a Poteca, distribuindo os potes, as tintas e os 

materiais para a construção da biblioteca oral de cada um. Convidamos a professora 

responsável pela turma, Solange Pomponet, para iniciar o processo, contando a história de sua 

Poteca, construída junto a nós em 2015, em espaço de formação de professores na Secretaria 

de Educação do Município de Santa Luz. A professora apanhou seu pote, retirou um pouco de 

terra de dentro dele e relatou como foi sua infância, seu encontro com o Movimento de 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e sua participação no processo de acampamento e 

assentamento do Rose. Por conseguinte, as crianças seguiram uma ordem espontânea, em que 

não escolhemos a sequência de contação, para contar suas histórias. Notou-se que em todas as 

histórias havia traços semelhantes à narrativa de sua professora por meio da menção do 

assentamento, da terra, dos aspectos da paisagem do sertão. 

Leila Damiana dos Santos Souza (2015) sugere que a Poteca foi criada com a 

finalidade de constituir uma mediação, capaz de “estimular a criação infantil a partir de suas 

referências culturais” (p. 11). Desse modo, quero chamar atenção para dois aspectos: o objeto 

da pesquisa e seu caráter formativo. Em primeiro lugar, a pesquisa da autora está ligada aos 

aspectos de fortalecimento identitário de crianças assentadas por meio das narrativas 

históricas de movimentos sociais de luta pela terra e reforma agrária. Ela utilizou a biblioteca 

oral como ferramenta de escavação de narrativas para composição “arquivológica” de 

histórias do Assentamento Rose. A análise por meio desse olhar recai dentro da perspectiva da 

criação e recriação de uma identidade de grupo, no caso, de crianças assentadas. Isso se dá por 

meio de relatos que façam alusão a um imaginário coletivo que gera o sentimento de 

comunidade, algo que possa uni-los. Nesse caso, a abordagem de Souza revela uma 

intencionalidade em que ela faz uso da Poteca para atingi-la. A relevância de seu trabalho traz 

                                            
11Vale destacar que, como o encontro tinha como intuito a apresentação da pesquisa, as famílias presentes 

solicitaram que elas também participassem do ambiente da experiência da Poteca e construíram suas próprias 
bibliotecas orais.   
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a tônica da importância das narrativas orais, de um grupo carregado de estigmas: crianças, 

assentadas, pertencentes ao território de identidade do Sisal, campesinas, pertencentes a um 

movimento social historicamente estigmatizado, o MST.  

A escolha pela narrativa da Prof.ª Solange é um divisor de águas para o restante da 

experiência. Ela, enquanto figura afetiva e cotidianamente construída como influente diante 

das crianças, orientou o fluxo narrativo. Vale destacar que as crianças não copiaram a história 

da professora, mas se apropriaram dela para construir suas próprias Potecas, ainda que se 

referenciando no pote de Solange. Diante dessa escolha de metodologia, Souza conduziu sua 

observação participativa de modo a costurar fios de identidade, em que houve crianças que 

choraram ao se lembrar da importância da terra, como no caso de Gisele, 8 anos. Ou até 

mesmo a maneira como as famílias participantes da experiência trazendo à tona relatos de 

violência e perseguição sofridas na época do acampamento, das condições difíceis, da escola 

itinerante do campo. Falaram de tudo isso não só com orgulho, mas com o sentimento de 

ufania. 

Em segundo lugar, chamo atenção para o caráter formativo que o ambiente da 

pesquisa proporcionou. Para Josso (2007), a narrativa de vida é também uma construção do 

conhecimento de si e, por isso, a formação de sua própria existencialidade. Isso se dá por 

meio da exposição de suas impressões e representações de si. Trata-se de um autor-ator que 

expressa o que aprendeu, sua maneira de operar suas escolhas e percursos e localizar – nesse 

caso, por meio da oralidade – seus lugares de pertença. Consiste ainda na capacidade de falar 

de um singular-plural, que narra sobre si – pois se trata de sua perspectiva – e sobre o grupo – 

uma vez que se localiza dentro de um escopo de identidade de uma comunidade. Isto revela 

que, ainda que possua um caráter de pesquisa, o processo de troca com os atores e atrizes 

contribui para um processo formativo para si e para os outros, o que também pode ser 

considerado um aspecto da pesquisa qualitativa, uma vez que essa se debruça em percorrer 

dados incalculáveis, como sentimentos, percepções, emoções, significados, motivações. Seu 

teor subjetivo ambienta os participantes a trazerem suas complexidades de modo confortável, 

afetivo, sem a tensão que a entrevista como ferramenta de pesquisa pode ter. O intento é fazer 

uso da ludicidade12 para garimpar os grãos narrativos lançados pela oralidade e sua dinâmica 

que é ainda fruto de uma construção também psicológica.  

                                            
12 A menção do conceito de ludicidade aqui é trazida de modo introdutório, sendo usado com o caráter de 

prazer, gozo. Posteriormente falaremos mais dele dentro das culturas da infância.  
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Deste modo, além do caráter metodológico, a Poteca, por ser uma biblioteca oral, 

possui fortes aspectos da psicodinâmica da oralidade, proposta por Walter Ong (1996), sendo 

um aspecto da evocação oral que vem como fruto das intertextualidades das narrativas, bem 

como de seu caráter intempestivo. 

 

1.3 Psicodinâmica da oralidade: o a-con-tecer narrativo 

 

A narrativa oral é uma das mais antigas formas de expressão e, por meio dela, as 

histórias contadas têm sido performadas ao longo dos tempos.Na oralidade, algo só existe 

quando é mencionado, citado, dito. Quanto a sua força, é oportuno recorrermos ao poder 

agonístico da linguagem sob a ótica da marcação sociocultural que esta possui. Isto é, a língua 

enquanto sistema simbólico que anuncia e denuncia de onde os autores-atores falam, de qual 

estrato (etário, social, profissional, ideológico). A narrativa oral corresponde a uma 

importante luta contra o esquecimento. Como afirma Gagnebin (2006), essa “é, antes de tudo, 

uma luta para manter a memória e, portanto, para manter as palavras, as histórias, os cantos 

que ajudam os homens a se lembrarem do passado e, também, a não se esquecerem do 

futuro.” (p. 15). Nessa tentativa de manutenção da memória, as pessoas criam ferramentas que 

ganham a tarefa de guardar a ancestralidade. Desse modo, a narrativa oral,enquanto dinâmica 

agonística, consiste em um exercício de construção de um universo mnemônico dotado de 

sentido em uma sociedade em que a memória parece etílica, vaporosa, liquefeita. É um 

esforço para não se esquecer.  

Neste sentido, exemplos como o uso da Poteca como dinâmica teatral do grupo de 

contação de histórias As Três Marias, composto por Jéssica Ndukwu, Michele Lima e 

Rosângela Barbosa, as quais fizeram parte do Canto do Conto. Foi criado em março de 2018 

com a finalidade de contar histórias sobre aspectos referentes à ancestralidade afro-brasileira e 

suas nuances na contemporaneidade. Segundo relato das integrantes, o trio se dedica a 

narrativasligadas à cultura griô (griot). Isto é, a uma cultura com base na transmissão oral feita 

por músicos, poetas, comunicadores sociais afrodescendentes que, diante do seu 

conhecimento, são referenciados como bibliotecas vivas. As Marias, dessa forma, usam essa 

experiência com caráter ancestral, segundo elas, a fim de fazer alusão à cultura africana 

historicamente subalternizada e exposta como diminuta. Rosângela Barbosa, uma das 

integrantesdo grupo, sugere em entrevista, que a Poteca foi escolhida como um símbolo que já 

acompanhava o grupo desde sua fundação. Ela passou a ser incorporada de duas formas. A 

primeira, no processo de abertura da apresentação teatral, em que elas convidam os 
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espectadores a comporem uma ciranda ao som de cantos de trabalho13; em seguida, pegam o 

pote, abrem, dizem seus nomes e cada uma escolhe algo para citar que faça menção ou à sua 

infância, ou a um elemento natural, como um pé de laranja lima, um cachorro. Para 

Rosângela, essa ação visa a introduzir uma ambientação que traga à infância que mora em 

cada um independente da idade. As nações orais não percebem um nome como uma etiqueta, 

poisnão fazem ideia de um nome como algo que possa ser visto. Representaçõesescritas ou 

impressas de palavras podem ser rótulos; as palavrasreais, faladas, não. 

Como o grupo se baseia na cultura oral de povos africanos, há aqui ainda o uso de 

um poder místico dado à menção do próprio nome lançado à roda de apresentação. Há uma 

potência mágica e milenar atribuída a diversas culturas, não só as com base na oralidade. É 

uma atribuição inconsciente da percepção da palavra como forma de poder ao ser falada, 

proferida. As palavras, nesta atribuição, são tidas como um evento a cada instante que é 

vocalizada. Elas são consideradas eventos. Não são superfícies planas, como a cultural escrita, 

mas repletas de envergaduras, oscilações, vibrações. Para Ong (1996), essas variações são 

associadas ao místico, por não serem consideradas como ações, porque estão mortas até serem 

ressuscitadas pela voz: uma ressurreição dinâmica.  

A construção do rito proposto pelas Três Marias é uma repetição pautada na ação 

centralizadora do som. Isto é, uma expansão do campo sonoro que está para além de quem 

narra, mas envolve todos à volta. Essa consistência e envolvência afeta os sentidos humanos 

de modo umbilical. Elas, desse modo, constroem uma ambientação que liga esse homem que 

se volta para si a um todo, a um grupo, a um cosmos. A palavra falada nasce do interior 

humano e promove o sentimento de extensão do corpo ao ser pronunciada. Ela expõe o 

processo construtivo do ser explorador do mundo, itinerante e aventureiro. Revela um ser 

humano a outros seres humanos dotados de interiores distintos, mas que se conectam pelo 

agrupamento do que Ong propõe como a unidade público-orador (p. 88). 

A segunda forma é em um momento após a apresentação das histórias, quando elas 

pedem para pessoas da plateia cederem objetos que serão disparadores de histórias. De modo 

espontâneo, seguindo uma ordem de desejo, segundo Rosângela, as pessoas vão tirando um 

objeto, que pode ser o delas, ou de outrem, e é convidado a narrar uma história no momento 

presente. Adultos e crianças contando histórias com base em um processo dinâmico, 

espontâneo, efervescente. A existencialidade da narrativa oral é projetada por meio da 

dinâmica, emergindo as identidade e identificações, o contexto, as tensões, os modelos 

                                            
13 Expressão oral utilizada por negros escravizados durante as longas jornadas de trabalho. 
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possíveis de conformação e singularidade. Josso (2007) sugere um “auto-retrato dinâmico” 

que é construído como base em uma dialética entre os momentos individuais e em grupo. 

Nisso consiste ainda o processo agonístico proposto pela Poteca. Esse “retratar-se” é o 

momento de apresentar as potencialidades, possibilidades e sua inserção em diversos 

contextos: um acúmulo de trânsitos trazidos na fala. A trajetória de vida se apresenta junto à 

anunciação oral, sofrendo apenas ajustes que são feitos momentaneamente, ou de maneiras 

duradouras.  

A Poteca aqui é utilizada também como garimpo de narrativas, porém o caráter não 

tem como objetivo a pesquisa. Entretanto, se assemelha ao caráter formativo e mnemônico 

que Leila Souza utiliza em sua prática. A abordagem oral visa a formação e a transformação 

de autores-atrizes que conhecem sua própria história, mas que lutam para não esquecer. 

Consiste no trabalho de sutura que traga seu contexto, sua vida pessoal e social, seus conflitos 

e, por isso, sua existencialidade. O pensamento, na cultura oral, está preso à comunicação. Se 

pensamos, precisamos comunicar para que este seja “grafado” no tempo e espaço presente por 

meio da interlocução. Padrões de memória são construídos para tal. No caso das Três Marias, 

isso ocorre no abrir e fechar do pote, seguido da revelação do nome próprio, ou do sacar de 

um objeto disparador de uma narrativa que envolve a criatividade.  

A Poteca, neste caso, faz valer como Pedagogia do a-con-tecer14, uma vez que 

permite a formação com base nas possibilidades que se precipitam pelas palavras lançadas na 

imanência. Passa por uma articulação (psicologicamente) prévia, pois é fruto do que se 

construiu ao longo de todo o percurso de existencialidade, é o modo como a experiência é 

intelectualmente organizada. Dessa forma, tem como base uma explicação que Ong (1996) 

sugere como “verbomotora”15, pois necessita da interação humana efetiva por não ter lugar de 

acesso a não ser ao corpo-memória, necessitando sempre de um contato verbal para se 

estabelecer e se reproduzir, reverberar. O estar em roda na narrativa das Marias é mais um 

exemplo dessa tecnologia ancestral de manutenção de saberes ancestrais.  

Há na cultura oral uma gramática transeunte e vagamente fixa, porque nela os 

sistemas de significados estão atrelados à estrutura linguística porque carecem do contexto de 

normas do ambiente em que se realiza a performance oral. A variação dessas estruturas 

modifica a gramática e seus sentidos. Não há uma linha de continuidade, isto é, a história 
                                            
14Com base em estudos das teorias das possibilidades, na concepção defendida por Felippe Serpa, Inez 

Carvalho (2008) cunha o termo “pedagogia do a-con-tecer” ao sugerir uma pedagogia que lide com as 
contingências que se precipitam, em um jogo de atualização e emersão de possibilidades postas.  

15 O autor também se refere ao termo para culturas com um caráter de traços de escrita, ainda que a base 
da oralidade seja prevalente.   
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nasce e morre ali, tendo por adjetivo ser única e exclusiva. Ainda assim, não existe uma 

carência de oralidade própria. A originalidade narrativa reside na administração e negociação 

com o tempo-espaço. Ela se dá através da interação da dialética do performer e seu público. A 

Poteca é o nascimento e a morte de poetas. Na volta de um pote em uma roda, ele nasce com 

o pote na mão e depois morre, ou seja, passa à condição de espectador logo em seguida. Ela 

vai se modificando com os timbres, bagagens de experiências anteriores. A cada anunciação, 

uma maneira única de reação, interação e intensidade: um laboratório de modificações de 

velhas histórias, apropriações e reinvenções com base em intertextos.  

A psicodinâmica proposta por Walter Ong (1996) aborda a dinâmica da fala como a 

impossibilidade de retrocesso diante daquilo que chega à mente16. Entretanto, ela desaparece 

logo após sua pronúncia, não podendo ser salva em sua totalidade. A mente, por conseguinte, 

avança de modo lento em frente às precipitações com que vai se deparando: a emergência das 

complexidades. Esse foco se dá, por vezes, na redundância do discurso oral, da repetição de 

termos que demarcam a vocalidade do texto. Essas repetições mantêm o orador e o ouvinte na 

pista do discurso. Não obstante, ainda que a condução oral caminhe do modo lento, sua 

velocidade vai além da escrita. O discurso oral pode durar décimos de segundos, sem a 

possibilidade de reorganização. O exercício narrativo da Poteca tem por base a formação da 

loquacidade das culturas orais, além da ampliação do universo da memória afetiva-corporal. 

O uso do objeto, para o grupo Três Marias, é algo que pode ser utilizado ou não. Ele não é o 

cerne da questão da narrativa, mas o objeto som é o que importa. Não é que o objeto enquanto 

disparador seja descartável, mas existe um universo de possibilidades entre a presença dele ou 

sua ausência. 

A Poteca é abertura do “eu” – pote – para a desconstrução-construção que se dá de 

modo harmônico com base no acesso formativo a seus sistemas simbólicos, oscilando entre a 

estabilidade e a instabilidade das identificações móveis, cuja consistência ocorre no campo da 

psique: é o que dá sentido. Para Ong, o interior e o exterior não são dimensões objetivas, mas 

que contribuem para percepção do “eu” e do “outro”, da identidade e diferença, em que o 

corpo é a fronteira que demarca essa posição. O conhecimento, desse modo, do saber-ser, 

saber-fazer, saber-narrar é fundamental para a busca da harmonia que se dá de modo 

retalhado, mas unificador. Para o autor, se a experiência do conhecimento não consiste num 

saber unificador, a psique tende a não ser sadia.  

                                            
16 O termo “mente” é utilizado pelo próprio autor na página 50 e 51. 
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Deste modo, a Poteca dentro do escopo da dinâmica, configura-se como potência 

narrativa das contingências e emergências da psique. Ela sendo cunhada como processo 

formativo, pedagógico no que diz respeito à construção-desconstrução-construção das 

existencialidades configura-se como uma experiência para além da expectativa hegemônica 

de narrativas. Nesse sentido, propomos uma reflexão sobre o conceito de experiência, a fim de 

entender a Poteca não como uma coisa ou outra, mas como dotada de múltiplas faces. 

 

 

1.4 Entrelaço conceitual: experiência e infâncias 

 

A polissemia do termo experiência, desde sua constituição etimológica, ao seu uso 

cotidiano, transita da compreensão simples à mais complexa rapidamente. Verônica Almeida 

(2012), ao se debruçar sobre o termo, chega ao significado registrado por Ferrater Mora 

(1978), que o define comoapreensão sensível da realidade externa; saber adquirido com a 

prática, experiência de vida; confirmação dos juízos sobre a realidade; fato de suportar ou 

sofrer algo. Almeida (2012) sintetiza tais significados como o processo daquilo que foi 

aprendido. A autora prossegue, recorrendo ao Dicionário de Filosofia de Nicola Abbagnano 

(2007), que o apresenta de duas formas. A primeira como participação pessoal em situações 

repetíveis - concepção que se confunde com a de memória, conhecimento acumulativo. A 

segunda, trata da possibilidade, enquanto recurso, de repetir certas situações como meio de 

verificar as soluções que elas permitem - caráter empirista, metodologia, ciência positivista. 

Almeida (2012) persegue ainda a compreensão histórica do termo e, para tal, 

direciona-se para essas rotas, aprofundando-se nas concepções filosóficas de Jorge Larossa 

(2002) e Jonh Dewey (1971, 1980). Aqui, inverterei a ordem proposta por ela17, a fim de 

dispor de pontes com a prática em pesquisa qualitativa dentro das culturas das infâncias, 

apropriando-me dessa trilha por outros percursos. Desse modo, usarei a compreensão 

deweyana e sua crítica ao pensamento positivista, compreendendo o termo como também um 

mecanismo de aprendizagem; e no que tange ao pensamento de Larossa, o uso do conceito de 

experiência como caráter formativo e ontológico. A trajetória epistemológica transita pelos 

estudos culturais das infâncias, em diálogo com as reflexões de Walter Kohan  (2008) e 

Manuel Jacinto Sarmento (2003).  

 

                                            
17 A autora dialoga com o primeiro com os estudos de Jorge Larossa e por fim com Jonh Dewey.  
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1.4.1. Aos olhos de John Dewey 

 

Para o positivismo de Auguste Comte, "a metafísica é um oceano escuro sem costas 

ou farol, repleta de muitos destroços filosóficos", seguindo os passos de Kant. Essa frase 

resume o pensamento de um paradigma epistemológico no qual a metafísica (o oceano 

escuro) precisava ser combatido. Esse paradigma é uma resposta, uma reação à produção 

científica calcada na fé; é uma filosofia cujo método é baseado na experiência empírica dos 

fenômenos naturais. Dessa forma, restringe a investigação filosófica aos problemas da ordem 

da ciência e, por isso, daquilo que pode ser provado. Antônio Joaquim Severino (1998) sugere 

que a análise da complexidade da experiência humana se tornou incipiente, uma vez que a 

experiência científica não dá conta das questões sociais.  

O pensamento de John Dewey traz críticas ao pensamento positivista e em muitas de 

suas obras, ao conceito de experiência como mote de suas reflexões, tecendo diálogos entre a 

arte e a educação. Ele propõe em seus estudos que o indivíduo não deve se colocar na 

atividade educativa como mero reprodutor de experiências de outras pessoas, afinal, 

experimentar é deixar-se ser transformado. Para o autor, seu questionamento vai de encontro 

ao empirismo que é associado ao conceito dentro do pensamento positivista. A crítica 

deweyana também mirou o método cartesiano. Descartes contribuiu para o fortalecimento do 

pensamento moderno, pautado no discurso do sujeito racional, destituído de subjetividade e 

emoções e asseverou que através da razão enquanto ferramenta, pode-se apontar a direção da 

verdade para um mundo melhor. A razão é posta enquanto luz e, fora dela, não existe 

esperança. Resta apenas o obscurantismo que precisa ser combatido, fazendo prevalecer, 

através do conhecimento seguro, a salvação da selvageria e a emancipação. 

Verônica Almeida (2012) esclarece que tecer uma nova concepção de experiência 

não é o mesmo que reduzir a intuição, mas a compreensão dela como social, ou seja, a 

condição que nos rodeia está implicada no próprio processo de vida (p. 76). Para John Dewey 

(1980), a experiência não pode estar à deriva, ela precisa ser integral e completa em si, é 

corrente. Nesse sentido, esse fluxo – para o autor - não surge da espontaneidade, mas como 

um caminho incerto: “vai de algo a algo” (p. 90). Sua conclusão, dessa forma, não é separada 

da sua trajetória, ela é a “consumação de um movimento” (p. 91), de sorte que há experiências 

em que cada elemento entra em conflito, resistência e contradição e a interação de cada parte 

gera a qualidade do que está sendo experimentado. Salienta-se seu caráter complexo e 

consciente, oriundo da intencionalidade de experimentar. Dewey sugere que só há 

consumação na consciência desse fluxo.  
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Ainda sobre o pensamento deweyano, Almeida comenta acerca do “continnum 

experiencial” (2012, p. 77), ampliando a concepção da experiência como um processo não 

mecânico, sem brechas nem pontos mortos, mas com cessações para experiências 

subsequentes, a fim de não dissipar o que está sendo experimentado (DEWEY, 1980, p. 90). 

Dentro dessa concepção, a experiência torna-se educativa por meio de dois princípios: 

continuidade consciente e interação das vivências, cujo conhecimentos e sentidos são 

construídos ininterruptamente. Sobre a continuidade, o autor sugere que 

 
(...) a formação de atitudes tanto emocionais, quanto intelectuais; envolve 
toda nossa sensibilidade e modos de receber e responder a todas as 
condições que defrontamos na vida. Desse ponto de vista, o princípio de 
continuidade de experiência significa que toda e qualquer experiência toma 
algo das experiências passadas e modifica de algum modo as experiências 
subsequentes. (DEWEY, 1971).  

 
A experiência é completa e distinta de outras que vieram antes porque a cada 

experiência há um processo de atualização (ALMEIDA, 2012, p. 77). Isto vai de encontro aos 

pensamentos cartesianos e positivistas que pensavam a experiência enquanto cumulativa. A 

proposta de Dewey é de que cada experiência é única, singular e, como acresce Almeida 

(idem), autossuficiente, deve ser degustada intensamente, em sua totalidade vital. Nesse 

sentido, experienciar é viver uma ação que é continua, mas não só isso. A interação se dá de 

modo qualificante, visto que seu fluxo só ocorre dentro de um contexto de complexidade 

social. Consequentemente, ainda o “continnum experiencial” não está desassociado da 

interação. Assim como não há como separar a continuidade da interação que resulta na 

experiência, não há como separar o que é prático, emocional, intelectual em uma experiência, 

como sugere Almeida (2012). A experiência resulta de movimentos contínuos de ação, nos 

quais a ação enquanto fazer e a ação enquanto sofrer são movimentos imbricados (p. 78). 

Dessa forma, são indissociados:  

 
Os dois princípios de continuidade e interação não se separam um do outro. 
Eles se interceptam e se unem. São, por assim dizer, os aspectos 
longitudinais e transversais da experiência. Diferentes situações sucedem 
umas às outras. Mas, devido ao princípio de continuidade algo é levado de 
uma para outra, seu mundo, seu meio ou ambiente se expande ou se contrai. 
Depara-se vivendo não em outro mundo mas em uma parte ou aspecto de um 
mesmo mundo. O que aprendeu como conhecimento ou habilitação em uma 
situação torna-se instrumento para compreender e lidar efetivamente com a 
situação que se segue. O processo continua enquanto vida e aprendizagem 
continuem. A unidade substancial do processo decorre do fator individual, 
elemento integrante da experiência. Quando esse fator se rompe, o curso da 
experiência com tal ruptura entra em desordem. E o mundo se divide. Um 
mundo dividido, um mundo cujas partes e aspectos não se justapõem, é sinal 
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e causa de uma personalidade dividida. Quando a divisão atinge certo ponto, 
chamamos a pessoa insana. Uma personalidade completamente integrada, 
por outro lado, só existe quando as sucessivas experiências se integram umas 
com as outras e pode ela edificar o seu mundo como um universo de objetos 
em perfeito relacionamento. (DEWEY, 1971, p. 37). 

 
As reflexões de Dewey nos remetem a uma linha que vai cruzando com outras e em 

pontos, nós, curvas e incertezas vão compondo um tecido. A experiência, portanto, não se dá 

de forma linear. Não valoriza a certeza, mas, acima de tudo as contingências, mediante 

escolhas e consistência nos fluxos de interação entre o interno e o externo de modo 

ininterrupto e incalculável. Cada experiência, enquanto linha, abre um leque de possibilidades 

para outras novas experiências, ampliando cada vez mais a malha experiencial. Cada nó se 

abre para um novo fluxo. Nesse sentido, é fundamental a ampliação destas de modo 

intencional e continuo. É válido ainda observar que, para Almeida (2012), não há como 

separar o que é prático, emocional, intelectual em uma experiência. A experiência resulta de 

movimentos contínuos de ação, nos quais a ação enquanto fazer e a ação enquanto sofrer são 

movimentos imbricados (p. 78). Fazer e padecer são indissociados. Esse imbricar-se é 

reflexivo no sentido de tecer e ser tecido pelo que se percorre ao longo do processo 

continnum.  

Almeida (2012) sugere que a experiência para Dewey é uma concha de pedaços que 

viaja em uma temporalidade outra à cronológica: seu tempo se dá em espiral e não de forma 

linear, retoma no presente ações passadas e projeções para o futuro18. Almeida (2012) segue 

sua trajetória pelos caminhos da experiência, agora voltando-se para o pensamento de Jorge 

Larossa. Vale destacar que não há divergências entre os dois autores, mas percepções 

complementares. Entretanto, na noção deweyana, esse processo de cessação da experiência 

não chega a esperar a consciência até que tudo seja terminado. É antecipada a cada momento 

e periodicamente degustada com especial intensidade; enquanto para Larossa, a experiência 

vai acontecendo por meio de processos reflexivos ontológicos, como veremos a seguir.  

 

1.4.2Jorge Larossa: experiência de si 

 

No entender de Larossa (2002), o termo experiência possui uma dimensão 

ontológica, pois seu sentido traz a suspensão necessária para experienciar o mundo com a 

                                            
18Tanto as dimensões históricas em que o tempo é tratado e como os olhares recaem na concepção de 

experiência e infância serão aprofundados em uma outra sessão do presente capítulo.  
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atenção voltada para si. Assim como John Dewey, o autor parte de uma crítica à ciência 

moderna que transforma a experiência em um método na tarefa de apropriação e domínio do 

mundo. O modo como isto  acontece e pelo qual atribuímos sentido a esses significados, é que 

nos forma e nos transforma. Em Notas sobre a experiência e o saber de experiência, o autor 

reflete sobre como a experiência está inscrita no sentido, ou seja, está atrelada a uma 

dimensão afetiva, intelectual e subjetiva.  

Para ele, as palavras produzem significações, criam realidades. Elas nos afetam e 

afetamos com essa produção de sentido e apreço. A experiência está atrelada à noção de que o 

pensar não é somente raciocinar, calcular, mas é dar sentido, uma vez que o homem é a 

palavra. Partindo dessas reflexões, o autor se propõe dar o significado das palavras “saber”, 

“conhecimento” e “experiência”. Ele sugere uma reflexão sobre o uso das palavras em 

processos de subjetivação e ganho de sentido de que o homem se apossa como ferramenta, 

concluindo que o homem é a própria palavra. Somos contaminados por elas porque elas 

carregam a historicidade de olhares, crenças e símbolos de uma sociedade.  

É necessário, deste modo, separar a concepção de experiência da de informação. Para 

o autor, o aumento de estímulos oriundos do avanço dos meios de comunicação de massa 

coloca em nossas mãos a informação em tempo real, o que nos torna seres informados e 

informantes, isto é, compomos uma sociedade constituída pelo saber da informação. Quando 

nos atemos à informação, cancelamos nossas possibilidades de experiências. A informação 

possui um caráter de saber: o saber das coisas, e este é distinto do saber da experiência. Outro 

aspecto para o qual Larossa chama atenção é o fato de que a experiência é cada vez mais rara 

por excesso de opinião. O autor sugere que na pós-modernidade a opinião e a informação 

converteram-se em um imperativo, diante da arrogância que o saber das coisas nos propicia, 

já que somos sujeitos informados. Com a opinião que temos sobre tudo e todos – a qual é 

fruto da informação – não nos permitimos experimentar, porque já sabemos sobre as coisas, 

portanto, “nada” nos acontece, segundo o autor.  

Outra característica pós-moderna que se engendra ao boom das tecnologias da 

comunicação é a nova relação com o tempo e o espaço que se estabelece na sociedade 

ocidental: o tempo se compacta e o espaço se virtualiza. Para Larossa (2002), a noção da 

temporalidade dada desse modo a torna escassa e os estímulos fugazes e instantâneos se dão 

por meio de excitações que são substituídas a cada momento, além da obsessão pela novidade, 

o que impede a conexão significativa entre acontecimentos, que passam a ser dados em forma 
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de choque – sem o pensamento e sem as palavras. Destaca-se ainda que estes estímulos da 

informação provocam a falta de silêncio e, por isso, a falta da memória19 e essas faltas, como 

propõe o autor, são inimigas da experiência. Vale ressaltar ainda a forma como o trabalho é 

concebido na contemporaneidade. A automação e o sentido atrelado ao que é prático dão a 

conotação de que trabalho é experiência. Entretanto, o excesso de um é, necessariamente, 

fator de exclusão do outro. Esse sujeito que tanto acesso à informação tem pode também 

fazer, formular, transformar, mas, ao fim, não experimenta, porque para tal, é imprescindível 

parar, silenciar, e este sujeito não para. 

Salienta-se ainda que a reflexão do autor está voltada para a experiência dentro da 

educação formal. Larossa sugere a necessidade de algo nos acontecer e de como a escola 

parece não o prover, visto que a educação que pensa as palavras não é uma prática oca, mas é 

uma práxis educativa, por isso a luta pelas palavras, pelo significados: “as palavras com que 

nomeamos o que somos, o que fazemos, o que pensamos, o que percebemos ou o que 

sentimos são mais do que simplesmente palavras. ” (LAROSSA, 2002, p. 21). Em seu 

percurso de compreensão das palavras, o autor descreve a experiência como “aquilo que nos 

passa” – no espanhol -, “o que nos acontece” – no português -, “o que acontece conosco – no 

alemão, inglês, francês e italiano -: “Não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca. A 

cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. ” (p. 

21).  

Larossa apropria-se de Walter Bejamin (1991) para descrever a pobreza de 

experiências e, por isso, pobreza nas narrativas. Subsequente a isso, o autor vislumbra 

diferenciar “informação” de “experiência”, e sugere que a informação cancela nossa 

possibilidade de experimentar, uma vez que forma opinião. Uma vez formada, vestimo-nos de 

um senso de verdades absolutas. É preciso, nesse caso, diferenciar o que é o saber da 

experiência, do saber das coisas, em uma sociedade constituída pelo signo da informação. Sob 

a ótica do autor, a informação e a opinião permeiam a noção de aprendizagem. Se para Dewey 

experienciar sugere um processo de aprendizagem, para Larossa não é diferente, de modo que 

uma educação que não vislumbra a experiência e sim a informação se torna pobre.  

A sociedade da informação, sua velocidade e a falta de silêncio de todos esses 

estímulos, coadunam com a obsessão pela novidade que impede a conexão significativa entre 

acontecimentos, segundo o autor, e estas são inimigas da experiência. Os acontecimentos são 

dados em forma de choque – sem o pensamento e sem as palavras. O excesso de trabalho 

                                            
19 Aprofundaremos mais nesse aspecto posteriormente.  
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contribui para isso. Há uma construção histórica em torno da palavra trabalho que o associa à 

prática e o confunde com a experiência; se não há prática, não há conhecimento. Entretanto, 

experimentar a teoria é uma possibilidade também por vezes esquecida e, consequentemente, 

produto de uma enxurrada de informações. Para o autor, o sujeito moderno pode, faz, formula, 

transforma, mas não experimenta, porque isso requer parar e este sujeito não para. Neste 

sentido, o autor descreve o sujeito da experiência. Se a experiência é o que nos passa, nos 

ocorre, nos acontece, o sujeito da experiência se torna um território de passagem, superfície 

sensível; é o ponto de chegada ou onde se chega e se dá espaço – como água que chega e vai 

se espalhando, tomando lugar e abrindo espaço – um fluxo. Sendo assim, o espaço onde têm 

lugar os acontecimentos, 

 
[e]m qualquer caso, seja como território de passagem, seja como lugar de 
chegada ou como espaço do acontecer, o sujeito da experiência se define não 
por sua atividade, mas por sua passividade, por sua receptividade, por sua 
disponibilidade, por sua abertura. Trata-se, porém, de uma passividade 
anterior à oposição entre ativo e passivo, de uma passividade feita de paixão, 
de padecimento, de paciência, de atenção, como uma receptividade primeira, 
como uma disponibilidade fundamental, como uma abertura essencial. (p. 
25). 

 
Enquanto território de passagem, o lugar-sujeito precisa estar descampado para dar 

caminho ao acontecer. Esse processo de limpeza de terreno produz exposição. Larossa sugere 

que o sujeito da experiência é um sujeito “ex-posto” e, a partir dessa separação silábica, ele 

propõe um jogo em torno do sufixo e do radical o da palavra:  

 
Do ponto de vista da experiência, o importante não é nem a posição (nossa 
maneira de pormos), nem a “o-posição” (nossa maneira de opormos), nem a 
“imposição” (nossa maneira de impormos), nem a “proposição” (nossa 
maneira de propormos), mas a “exposição”, nossa maneira de “ex-pormos”, 
com tudo o que isso tem de vulnerabilidade e de risco. Por isso é incapaz de 
experiência aquele que se põe, ou se opõe, ou se impõe, ou se propõe, mas 
não se “ex-põe”. É incapaz de experiência aquele a quem nada lhe passa, a 
quem nada lhe acontece, a quem nada lhe sucede, a quem nada o toca, nada 
lhe chega, nada o afeta, a quem nada o ameaça, a quem nada ocorre. 
(LAROSSA, 2002, p. 2002). 

 
Ainda em busca dos significados da palavra, o autor traz a definição desse termo 

desde sua origem no latim experiri, isto é, provar, experimentar. “Ex” -  do exterior, do exílio, 

do estranho, do êxtase -; “per” – do percurso, do passar através, da viagem -, viagem essa em 

que o sujeito experiencia a si, se prova. Nesse percurso de provar-se está embutido o perigo: 

“experiri” está o “periri”, o “periculum”:  
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A palavra experiência vem do latim experiri, provar (experimentar). A 
experiência é em primeiro lugar um encontro ou uma relação com algo que 
se experimenta, que se prova. O radical é periri, que se encontra também em 
periculum, perigo. A raiz indo-européia é per, com a qual se relaciona antes 
de tudo a idéia de travessia, e secundariamente a idéia de prova. Em grego 
há numerosos derivados dessa raiz que marcam a travessia, o percorrido, a 
passagem: peirô, atravessar; pera, mais além; peraô, passar através, perainô, 
ir até o fim; peras, limite. Em nossas línguas há uma bela palavra que tem 
esse per grego de travessia: a palavra peiratês, pirata. O sujeito da 
experiência tem algo desse ser fascinante que se expõe atravessando um 
espaço indeterminado e perigoso, pondo-se nele à prova e buscando nele sua 
oportunidade, sua ocasião. A palavra experiência tem o exde exterior, de 
estrangeiro,3 de exílio, de estranho e também o exde existência. A 
experiência é a passagem da existência, a passagem de um ser que não tem 
essência ou razão ou fundamento, mas que simplesmente “ex-iste” de uma 
forma sempre singular, finita, imanente, contingente. Em alemão, 
experiência é Erfahrung, que contém o fahren de viajar. E do antigo alto-
alemão fara também deriva Gefahr, perigo, e gefährden, pôr em perigo. 
Tanto nas línguas germânicas como nas latinas, a palavra experiência 
contém inseparavelmente a dimensão de travessia e perigo. LAROSSA, 
2002, p. 25)20. 
 

Sobre as concepções do autor, Almeida (2002) sugere um processo ontológico de 

reflexão sobre si mesmo, no qual, o processo de subjetivação e de ganho de sentido promove 

uma construção de si. Dessa maneira, “acessando a recriação de si mesmo sendo-no-mundo-

com” (p. 85). Trata-se, para a autora, de saborear o momento vivido; é estar sendo. Esse 

processo contínuo acontece de modo mais rico do que as narrativas totalizantes podem 

proporcionar. Para falar delas é necessário ampliar o olhar, vislumbrando para além da 

claridade. É ver no escuro a infinidade dos astros no escuro, como propõe Giorgio Agamben 

(2009). É poder tecer um deslocamento que fuja à linearidade de passado, presente e futuro 

que o tempo cronológico impõe, mirando as chagas do mostro tempo, mas, acima de tudo, 

beijando seu tempo, gozando-o e, portanto, experimentando o “estar sendo”. 

Os símbolos da cultura escrita nos impregnam como o tempo cronológico. Walter 

Ong (1996) sugere que é quase impossível imaginarmos o que seria viver em uma cultural 

puramente oral como os povos ancestrais. A complexidade em guardar os saberes parece 

dissociada da realidade. Os signos que incorporam a linguagem grafada surgiram na tentativa 

não só de armazenar todo o universo mnemónico das sociedades, mas, como propõe o autor, 

provem da ambição de capturar o devir. A linearidade das palavras grafadas, em que podemos 

acessá-las por meio do ir e vir das páginas se contrapõe à fugacidade emitida pelos sons da 

                                            
20 Grifos do autor.  
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linguagem oral. Seu tempo é cíclico, elíptico, impossível de detê-lo. Para Ong, o som não 

pode ser guardado em uma caixa, em uma gaveta. A palavra oral é assim: sem casa.  

A Poteca enquanto uma biblioteca oral não possui, entretanto, a intenção de cumprir 

o papel de casa de histórias orais. Não obstante, ambiciona ser o local em que memórias de 

experiências se guardem, sejam acessadas, mas nunca repetidas. O abrir e o fechar do pote, 

assim como cada performance de um texto evocado, jamais conterá a qualidade do 

armazenamento de palavras iguais, mas ressignificadas. Isso não a coloca como melhor que a 

cultura escrita, mas a coloca enquanto viva, existente e passível de constituir-se enquanto 

linguagem simbólica cultural. Aqui, chamamos atenção para o caráter elíptico da experiência 

da Poteca, tanto em sua temporalidade, quanto em sua construção narrativa. Enquanto 

experiência individual e coletiva, há uma dispersão do tempo cronológico e uma vibração ao 

narrar que contém a oralidade. Por ser uma biblioteca oral, ela tem um fluxo de contingências, 

a dinâmica de abrir e fechar o pote e redescobrir o que se narrar a cada repetição. Entretanto, 

ela é apenas um motivo, uma justificativa para ressaltar um fazer ancestral de sentar à roda em 

rito simbólico e formar-se sendo em comunidade por meio da partilha de si. É deixar-se no 

pote e pegar um pouco do outro. É experimentar.  

 

1.4.3 Narrativa oral: a formação de si 

 

A linguagem para Ong (1998) é um “modo de ação” e não apenas uma confirmação 

do pensamento. A seu ver, todo som, especialmente a emissão oral, tem vida própria como um 

organismo vivo e por isso é dinâmico. Desse modo, a Poteca aqui é considerada também 

como dinâmica, pelo acontecer do aqui agora da experiência ontológica da narrativa. Ela flui 

por meio do corpo, da performance, da voz. É orgânica, natural e cultural. A expressão da 

subjetividade é confrontada mediante o encontro com a prática libertadora da criatividade. Os 

contextos de mutações colocam à luz questões e inquietações que são promovidas pelos 

aspectos narrativos sugeridos pela Poteca. Deste modo, ainda que ela se configure como 

método, dinâmica, ela tem caráter formativo e, portanto, configura-se como experiência.  

No que tange ao ambiente que ela proporciona, podemos sugerir ainda que a 

biblioteca oral se coloca como uma ação cultural, bem como um encontro de identidades em 

trânsito que se confrontam e se acolhem. No processo narrativo o encontro com o outro é 

formativo, mas o contato consigo de modo exposto contém ainda o confronto entre o “eu” e o 

“outro”. Ressalta-se o viés de socialização e a potência da diferença como ausência, não como 

falta. Porque é na falta que caminhamos para a transformação gradativa, formativa e, portanto, 
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para a ampliação de saber-ser. A existencialidade, desse modo, é construída pelo 

conhecimento narrativo de suas próprias identidades que se modificam ao passo que são 

tensionadas por meio da emergência das complexidades das representações do sentido. É um 

processo de definição de si mesmo e da construção de sua própria gramática, sendo ela móvel, 

intertextual, híbrida.  

Isto posto, o objetivo aqui visado é compreender as narrativas das infâncias por meio 

da Poteca. A seguir, apresentaremos a primeira experiência com a realização da poteca na 

Creche da UFBA, no ano de 2015, com o intento de localizar de modo mais prático e analítico 

a biblioteca oral em sua gênese e seus expoentes.  
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2. UMA EXPERIÊNCIA DAS NARRATIVAS ORAIS DAS INFÂNCIAS 

 

A política que atua de forma profunda na formação de um perfil vazio de ideal de 

cidadão. Esta coloca o Estado e a cultura como similares, mas ambos são construídos de 

maneira utópica, prematura ao se diluir do imaginário a existência de conflitos, consegue-se 

abolir a luta por resoluções no âmbito político. Desse modo, o movimento real proposto não é 

a cultura definindo a versão particular de humanidade, mas são os interesses governamentais 

que dirigem os interesses da cultura. O padrão de sujeito universal é também uma estrutura da 

cultura que, segundo esse viés, ocorre através das aproximações de um padrão hegemônico 

que age em cada um de nós.Isto é, o Estado agindo com sua presença diluída em suas 

instituições. Constrói-se, desse modo, um arquétipo de ser humano a ser perseguido. Esse 

arquétipo é a forma objetiva de atuação do Estado, cujo caráter é canônico, na qual toda 

diversidade dos sujeitos individuais se esforça para se unir. Essa tradição de pensamento está 

localizada na noção inglesa de cultura cuja associação é feita com o termo civilização, e 

quando se expande, vem a conceber, posteriormente, enquanto hegemonia.  

Compreende-se, desse modo, a cultura para além da noção de produção humana que 

remete ao pensamento cartesiano, mas também enquanto espaço de encontros de convivência 

entre as diferenças. No entanto, é importante entender que esse convívio não se dá de forma 

apaziguadora e que, acima de tudo, trata-se a uma falsa ideia de multicuturalismo em prol do 

fortalecimento de ideais coletivos, como a noção de identidade nacional. Acima de tudo, a 

ideia de cultura é uma invenção que historicamente serviu para consolidar e justificar 

dicotomias. Se percorrermos as mudanças no conceito de cultura, chegaremos à conclusão de 

que essa odisseia conceitual nada mais é do que uma relação de poder e, nas sociedades 

capitalistas, uma questão, por conseguinte, de consumo. O intento de quem diz o que é ou não 

é cultura tangencia a ideia de conservação das estruturas sociais e a manutenção do sistema.  

A cultura enquanto produção humana, ou o excedente da natureza humana passa a 

ser questionada na sociedade líquida (BAUMAN, 2009).Esta se coloca não mais como o 

produto das necessidades humanas, mas como geradora de novas necessidades por meio da 

busca compulsiva pelo novo. A inadequação a uma única identidade coloca o indivíduo em 

um lugar não mais em um “lar”, mas como mais um em uma rede que ora o contempla, mas 

no piscar de olhos seguintes, pode não mais atender suas demandas. Demandas estas 

resultantes do mercado. O tom de refinamento e “esnobismo” passa a ser associado à solidez 

da modernidade, logo, antiquada. Desse modo, ao pensarmos o processo da 

institucionalização contemporâneo da infância, vemos que vai de encontro ao discurso 
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determinista de “morte” desse estrato, uma vez que as instituições também são centros de 

disputa de narrativas. A modernidade tardia revela, nesse caso, não mais políticas públicas 

que tratem do direito à igualdade, mas ainda do direito à diferença. 

Trata-se de ir além da concepção multiculturalista de convivência falsamente 

pacífica. A identidade é construída ainda por meio de uma presença positiva, afirmativa entre 

iguais, entre pares. Ela é construídas com base na afirmação do “ser” sem levar em 

consideração a noção do que “não sou”21. O choque no contato com o diferente produz 

estigmas, dicotomias e o estado é questionado hoje enquanto seu papel de produzir condições 

existenciais para além dos discursos hegemônicos quanto a padrões. Revela-se, desse modo, a 

necessidade de elencar essas diferenças, essas especificidades. A infância, dessa maneira, não 

pode ser tratada como singular, como se todas as crianças fossem iguais e seu grupo societal, 

a cultura na qual está inserida, não influenciasse em sua construção de sentido e significação.  

A definição de cultura enquanto profusão do pensamento ocidental fundamenta de 

maneira contundente dicotomias de poder. Esse forte fundamento fortalece noções como as de 

raça, desigualdade de gênero e a desumanização etária de pessoas que fujam à produção ativa 

dentro do sistema capitalista, como o caso de crianças, jovens e idosos. Soberbamente há uma 

única linha traçada para desfrutarmos a experiência e todas as outras que fujam do seu traçado 

são irreais. A austeridade que permeia o princípio dos estudos culturais e que, ainda que na 

contemporaneidade tenham uma latente desconfiança quanto a discursos fundamentalistas, 

segue impregnado no cotidiano, nas instituições. Não se trata aqui de provocar fortes 

fundamentos com base na autoafirmação de identidades, mas de compreender com isso, a 

necessidade de afirmação de grupos que foram silenciados por marcos narrativos pontuais. 

Trata-se de não mais reproduzir epistemicídios, porque nisso se caracteriza a morte de um 

grupo, no esquecimento destes. Desse modo, a infância enquanto objeto de nossas reflexões, 

leva-nos a pensar sobre à imposição de um lugar de inferioridade cunhado por uma passagem 

etária, instituída socialmente, no lugar de não-existência. Seu trajeto nestesanos (12 anos, 

como sugere a Organização Mundial de Saúde) caminhando em busca do lugar do ser. Essa 

reflexão nos leva ao intento de falar de infâncias e não só de infância. 

A diferença não pode ser mais vista como um fator de enfraquecimento das lutas 

sociais, mas um caminho a ser percorrido a muitospés. Os espaços de socialização enquanto 

locus de cultura são cruciais em suas práxis de modo a mirar estes grupos a fim de reconhecer 

suas experiências ou invisibilizá-las. É uma posição ideológica. Ainda se percebem medidas 

                                            
21 Aqui completo com o “estou”, com base nas identidades em trânsito.  
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compensatórias que permeiam a dimensão da infância dentro de políticas públicas e 

instituições apenas como apêndices sociais. Pensar a cultura é pensar o estado, e pensar o 

estado e a cultura é pensar políticas públicas que versem sobre uma concepção de justiça 

social não mais de caráter tutelar, mas permeando as noções de autonomia e cidadania ativa 

das crianças.  

A narrativa aqui é proposta como fio condutor deste processo de “tornar-se” o que já 

“é”. A seguir, apresentamos a experiência da Poteca e sua gênese no contexto da primeira 

infância, na Creche da UFBA. Logo após, a vivência de encontros infantis que nos propõe 

pensar a construção social da infância, na cidade de Pintadas – Ba. O intento não é de 

comparar uma experiência à outra, mas refletir sobre a potência metodológica, formativa, 

integrativa da biblioteca oral.  

 

2.1 E toda história começa com... Era uma vez 22 

 

No fim do ano de 2014, Clarissa Braga anunciou, para os componentes da linha de 

pesquisaCulturas e Infâncias23 e do Grupo de Extensão Canto do Conto, ambos sob sua 

coordenação, haver tido uma ideia que parecia ter sido soprada em seus ouvidos: uma 

biblioteca oral, chamada Poteca.  

A experiência da Poteca se inicia desde o processo de pintura do pote. Cada pessoa 

envolvida no momento recebe um (que pode também ser compartilhado entre pessoas). Trata-

se de um processo de produção de identificação com pote – transformando-o em Poteca – e 

identidade (do pote). Desse modo, as pessoas pintam, enfeita com fitas, retalhos, folhas secas, 

o que estiver a mão e que mova a criatividade de cada um. Em seguida, as pessoas são 

provocadas a procurar um objeto que seja disparador uma narrativa. Pode ser um conto, 

reconto, narrativa testemunhal. O mais interessante é que, a partir do momento que se encerra 

a história, outro pode performar uma história completamente diferente por meio do mesmo 

objeto.  

Destaca-se que esse processo não é feito de modo inusitado, sem um processo de 

acolhimento. Se não há um vínculo do grupo e com o grupo, ou seja, se as pessoas não se 

conhecem ou elas não conhecem a facilitadora da experiência, sugere-se alguma dinâmica 

                                            
22 Referência a uma marcação utilizada pelo Grupo de Extensão Canto do Conto ao iniciar a contação de 
histórias em ambientes educativos, como a Creche da UFBA, a Escola Municipal Paroquial da Vitória, a Bahia 
Street (ONG), além de eventos culturais e literários como a Feira Literária Internacional da Chapada Diamantina.    

23 Cult – Grupo de Estudos Multidisciplinar em Cultura. 
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seja feita antes, tanto para entender melhor o processo, quanto para provocar um sentimento 

de coletividade. Não obstante, estas orientações não são regras cunhadas, mas refere-se a 

como a experiência da Poteca foi pensada inicialmente por Clarissa Braga e é a opção 

metodológica que esta pesquisa opta. Existem outras formas de experimentá-la, como as Três 

Marias utilizam, por exemplo.  

Momentos anteriores à criação da Poteca, havia uma inquietação no Canto do Conto 

e no Culturas e Infâncias, nosso grupo de pesquisa, em como conduzir espaços que 

trouxessem às crianças para uma ambientação que as deixasse à vontade para narrar. Sempre 

captamos pequenos trechos e comentários das crianças dos espaços de aprendizagem para 

pensar sobre as infâncias, mas não tínhamos, até aquele momento, uma estratégia 

sistematizada. Um dia, em uma reunião convocada por Clarissa, ela iniciou sua fala ao grupo 

dizendo que “encantados pareciam ter soprado uma ideia em seus ouvidos” e em seguida 

anunciou a Poteca. A adesão do grupo foi instantânea, haja vista que era não só uma resposta 

de método, mas soava com um caminho ulterior de percorrer até as narrativas das crianças e 

suas complexidades.  

O grupo, naquele momento, estava iniciando mais um ano de trabalho (2015) e 

estávamos acordando os espaços de aprendizagem que nos direcionaríamos nesse novo ciclo. 

Diante de um acolhimento anterior da Creche da UFBA na figura da Professora Vera Bacelar 

que já conhecia o Canto do Conto e Clarissa, além de seu interesse pelas culturas das 

infâncias, fizemos a opção de iniciarmos nesse espaço uma experiência piloto da Poteca, a 

qual estaremos abordando a seguir.  

Optamos, então, pelo diálogo com crianças da primeira infância na creche da UFBA, 

com a qual já tínhamos uma relação por meio da contação semanal de histórias, realizada pelo 

grupo de extensão Canto do Conto, que funcionava sob a orientação da Professora Clarissa 

Braga. A perspectiva da extensão de levar contos que fugissem aos padrões dos livros 

didáticos, ampliando o leque de referências para as crianças, seria ampliado através das 

narrativas que as crianças apresentariam por meio da Poteca, trazendo como ciranda os grãos 

de referências culturais para além do que lhes apresentávamos. Agora era o momento de ouvi-

las, por meio ainda do corpo da criança enquanto potente e dotado de narrativas e 

performance. Apesar de a primeira experiência com a Poteca ter acontecido no fim de março 

de 2015 na Creche da UFBA, o período anterior se tornou parte desse fluxo experimental, que 
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culminou na narrativa a partir de potes cheios de história. Diante do grupo 3 (G3)24, além das 

Prof.ª Vera Bacelar que acompanhou nossa pesquisa, formado por crianças de três anos a três 

anos e 11 meses, a necessidade de ganhar a confiança dos pequenos foi o ponto de partida 

para a nossa experiência e, por isso, se iniciou concomitantemente ao período letivo. 

Durante os primeiros encontros de aproximações com o G3, nossa relação 

permaneceu dentro dos padrões da abordagem do Canto do Conto com encontros semanais, 

intentando causar um reconhecimento por parte das crianças. Essas apresentações ocorriam 

em grupos de até três contadores de histórias para não causar alvoroço diante da presença de 

tantas pessoas no espaço da sala de aula. Em seguida, com a relação estabelecida com o 

grupo, levamos um pote para uma contação de história. Estava vestida de boneca, sentei com 

eles e iniciamos nosso momento. Abri meu pote e tirei uma fita amarela e disse que aquela 

fita era de Marilinha. Perguntei se eles queriam saber a história da fita e, prontamente, 

responderam-me com entusiasmo que sim.  

“E toda história começa com... Era uma vez! ”. A história era de uma menina que 

não tinha uma passadeira, uma pulseira ou um colar como suas amigas. Apesar da diferença, 

Marilinha usou a estratégia de se apropriar da sua fita amarela, colocando-a na cabeça como 

passadeira, na cintura como cinto, no pulso como pulseira e no pescoço como colar. Ao fim, 

todas as amigas de Marilinha queriam uma fita como a dela, porque esse objeto podia ser tudo 

e não uma coisa só.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
24 A seriação da Creche é em grupos: grupo 1 – crianças de 0 a 11 meses; grupo 2 – crianças de 1 ano a 1 

ano e 11 meses; e grupo 3 – crianças de 3 anos a 3 anos e 11 meses. 



47 
 

 

Foto de Dielma Castro: Rosselinni Muniz contando a história “Marilinha e a fita”. 15 de abril de 2015. 

 

Quando encerrei a contação, expliquei que guardaria a fita amarela da história de 

Maralinha para que alguém a recontasse. Fechei o pote e o ofereci ao grupo para que alguma 

das crianças iniciasse o primeiro contato como contadora de história por intermédio da 

Poteca. Valentina se aproximou e segurou, com firmeza, a fita em sua mão. Seu olhar oscilava 

entre olhar para a fita e me olhar, tentando lembrar como se iniciava a narrativa. Fez a opção 

de contar por meio da performance corporal, colocando a fita nas posições onde a personagem 

do conto a colocou: cabeça, cintura, pulso e pescoço, tudo na sequência que eu havia utilizado 

na narrativa. Ao fim de cada mudança de lugar da fita, ela repetiu a marcação das amigas de 

Marilinha em coro com a turma: “Nossa, Marilinha! Que cinto (passadeira, colar, pulseira) 

bonito! ”. Os contadores seguintes repetiram o movimento de modo semelhante. 

A narrativa proporciona uma vivência do “aqui-agora” através da suspensão do 

tempo-espaço. Há, nesse caso, uma performance da totalidade das crianças em que a voz e o 

corpo atuam em conjunto. Por mais que a memória oral não tenha sido reproduzida “de cor”, 

os pequenos corpos sabiam o caminho a traçar. A performance estava para mim, enquanto 

narradora da história, como a voz estava para as crianças, enquanto ouvintes. Quando elas 

assumiram o lugar de narradores, invertemos os papeis e, ainda que a performance agora 

estivesse para elas mais atenuada que a própria voz, não se desvencilhou do corpo no ato de 

sua explosão. 

A voz se configura como extensão desse corpo narrador. No momento em as crianças 

se dispuseram, uma a uma, a contar a história de Marilinha, mesmo aquelas que não emitiram 

som algum, esperavam que eu, as professoras ou os colegas dissessem qual o próximo passo a 

ser dado na mesma sequência da história. A narrativa se fez como uma construção coletiva, 

num jogo de som, silêncio e imagem da performance. A palavra oral, enquanto ação 

evanescente tem por natureza a impossibilidade de ser detida. Isto é, ainda que houvesse 

silêncio – ausência de som – a palavra estava sendo proferida por meio de outras expressões. 

A sensação do som ocorre costurada ao tempo. A narrativa oral constrói uma temporalidade 

cíclica ou elíptica, ou seja, não linear, o que acaba por suspender as localizações espaço-

temporais e suprimir por um instante a régua do espaço e o relógio do tempo.  Desse modo, a 

narrativa segue seu ritmo em marcação de um tempo regular, mas que varia por meio da 

acentuação de comprimento ou amplitude elucidando uma propriedade da oralidade que é a 
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vibração melódica. A primeira Poteca na creche teve como suporte mnemônico a repetição da 

fita, o que ajudou as crianças a apreenderem a história.  

O processo rítmico da oralidade, a respiração, gesticulação, são ferramentas do 

universo mnemônico da oralidade o qual está distante de ter formulação que visem ter o 

controle do devir que a escrita proporciona. As crianças não podiam retomar a narrativa da 

história contada, mas a experiência corporal que envolveu tempo-espaço proporcionou não o 

aprisionamento do conto, mas a atualização dele por meio da performance memorizada com 

gestos.  

Quando as crianças da creche usam da repetição “nossa, Marilinha! Que cinto 

bonito!”, de modo repetitivo, elas trazem em sua narração o elemento de acentuação e 

musicalidade. À medida que o tempo cronológico vai caminhando, as ocorrências sonoras vão 

sendo anunciadas, faladas, repetidas. O corpo é, nesse caso, mais um elemento de 

memorização que vai para além do universo oral, haja vista que se soma à voz no momento da 

narrativa. O esquecimento está relacionado à apropriação da narrativa, em que narrar se torna 

uma ação do saber. Cada cadência, acento e ritmo adotado é performance. Reitera-se assim a 

Poteca enquanto experiência, uma vez que a linguagem é sua síntese de suas complexidades. 

Deste modo, a experiência da Poteca na creche revela o vínculo entre uma viagem coletiva e 

individual. O processo do saber narrativo se faz pertinente e só acontece pela relação entre o 

interlocutor, o ouvinte e ainda aquele de quem se está falando. Narrar é deter assim saberes 

que perpassam o dizer, o ouvir, o fazer, o que atrela as múltiplas faces de um corpo-voz e 

nisso consistem as relações de comunidade e o vínculo social. A narrativa coletiva e a relação 

intérprete e ouvintes na história de Marilinha nos revelam esse vínculo, incluindo o processo 

de construção narrativa em que todos possam narrar e possuir esse poder. Essa constatação se 

contrapõe ao imaginário historicamente construído em torno da infância.  

A assertiva de que crianças produzem cultura, são seres políticos e, por isso, 

históricos, torna-se provocante. O diálogo com a transmissão dos saberes e práticas dos 

infantis de uma determinada cultura perpassa suas narrativas e crenças, pois compreende-se 

que essas culturas são dinâmicas e dialógicas. É necessário pensar a organização desse grupo 

dentro do pensamento moderno em que a etimologia da palavra infância significa “o que não 

fala”. Surge daí no imaginário coletivo a ideia de que a criança é incapaz. Isto é, desde o 

nascimento de uma criança, a infância vem com uma carga de falta. A etimologia da palavra 

estigmatiza esse grupo, reunindo-o aos incapazes, não habilitados, deficientes, isto é, 

associados ao “não ter” e por isso são excluídas da ordem social. As ausências acabam por 

serem julgadas como inadmissíveis dentro de uma política dominante que consagra a ausência 
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como modo de exclusão. A infância não está como falta, mas como presença; não é futuro, é 

presente; não é devir, porque ela já é. Diante disso, amplia-se o olhar sobre as culturas das 

infâncias ao notar que seu engendramento se dá pela relação com seus pares (entre as 

crianças) e os adultos. Essa ampliação culmina na síntese de que a criança não vai se 

inserindo em uma rede social de forma gradativa, concomitante ao seu desenvolvimento 

biológico, mas ela já nasce dentro de uma série de relações culturais. Portanto, considerar a 

criança como sujeito é entender que, embora pouco experiente, ela tem o poder de interpretar 

e ressignificar todo conhecimento, transformá-lo e modificá-lo. 

Creche da UFBA: quanto tempo o tempo tem? 

 

Após fecharmos o pote com a fita de Marilinha, eu disse que guardaria a fita no meu 

pote, mas que precisava deixá-lo mais bonito e que, para isso, iria pintá-lo. Em seguida, 

perguntei quem gostaria de pintar potes de histórias e, assim, iniciamos um novo percurso na 

experiência. Cada criança recebeu o seu e, diante de uma mesa com tintas, retalhos, fitas, 

lançaram-se no processo de decorar os potes por meio da pintura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto de Rosselinni Muniz. Crianças da creche pintando pote para a Poteca na Creche da UFBA. 15 de abril de 

2015. 

 

Diante da rotina da creche, encerramos nossas atividades após as pinturas dos potes. 

Aos pais foram encaminhados bilhetinhos contendo explicação sobre a proposta e o pedido de 

auxílio para que cada criança pudesse levar um objeto de casa, a sua escolha, para nosso 
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próximo encontro. O objeto deveria ser escolhido pela criança para que a partir dele, uma 

história pudesse ser contada, podendo ser um reconto, um conto já conhecido por todos, uma 

história vivida, ou algo criado. Vale destacar que a introdução do tempo cronológico se dá 

cotidianamente por meio das rotinas em que a criança é inserida.  

Esse processo de ruptura traz a criança gradativamente para a temporalidade social 

medida em linhas numéricas. Cabe, desse modo, refletir sobre as culturas das infâncias com 

base no cotidiano na e rotina. O primeiro como atrelado à vida com seus fatos, quando 

descobrimos o extraordinário em meio ao ordinário. As ciências sociais só passaram a se 

debruçar sobre o tema no século XVIII, quando os romances e as pinturas passam a retratar 

cenas do dia-a-dia da vida comum, encontrando beleza nisso através da sua originalidade. Os 

microacontecimentos se tornam passíveis de serem observados para além dos 

macroacontecimentos sociais, que abordam temporalidades heterogêneas, inclusive. Dentro 

dos estudos sociais, a cotidianidade passou a ser fruto de estudo e de produção de um fazer 

metodológico, por meio da etnografia. A rotina, todavia, refere-se a uma construção cultural 

que se dá mediante a reprodução no dia-a-dia. São ações que a repetição gera, ao longo do 

tempo, automatização das ações e comportamentos para “organizar a vida”. Destaca-se assim 

a compreensão de que a experiência da Poteca, por mais que verse sobre uma outra 

experiência temporal, ela não está deslocada de um locus e não é anacrônica. Sem a rotina 

como forma de operacionalizar a vida, esta se tornaria mais difícil. Isso porque todos os dias 

teríamos que sistematizar um novo fazer social.  

O que distingue cotidiano e rotina são a abrangência e a maneira como o tempo-

espaço são compreendidos. O cotidiano é onde as rotinas acontecem, as trivialidades, mas é 

também o locus onde podemos encontrar o inesperado, o surpreendente que a mera repetição 

não consegue prever, as contingências. Experimentar o dia-a-dia contém a rotina, mas a 

experiência não deve ser reduzida à repetição rotineira, uma vez que este é uma síntese da 

dialética de múltiplos acontecimentos e histórias. A rotina, entretanto, diz respeito a uma 

criação das instituições a fim de controlar a vida cotidiana, por meio das regras, dos costumes 

dos grupos sociais em que somos inseridos. Desse modo, nos primeiros anos de vida somos 

inseridos na interação com objetos sociais que despertam as noções dos hábitos culturais.  

No ocidente o processo de iniciação à rotina se dá por meio, prioritariamente, da 

família, depois das creches, escolas, ambientes religiosos. Os aspectos da socialização se dão 

dentro de uma ritualização, compreendendo ritos enquanto atos individuais ou coletivos que 

criam fidelidade às regras e hábitos de cada cultura, cuja função é produzir certa estabilidade 

e segurança aos sujeitos. Vale destacar aqui que esses ritos sociais interiorizam os papéis 
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sociais dentro de um escopo de disciplina rígida, mas que produz aspectos genéricos, mas 

definidores dos acordos sociais. É na rotina do cotidiano que construímos habilidades para 

vivermos em sociedade e nela, as amarras das estruturas condicionam existências de forma 

genérica e não humanista.  

O relógio ocupa um lugar efetivo dentro deste processo de introdução da rotina para 

a sociedade Ocidental. Ele marca o tempo, mas não é o tempo porque este possui um caráter 

instrumental. Em outras sociedades a marcação temporal possui outras formas de perceberem 

o tempo, como o ciclo lunar, ou das marés, dos rios, das árvores. No caso do relógio, seu 

precedente era o curso do Sol ao redor da Terra. Sua repetição produz visibilidade observável 

por toda a sociedade e, por consequência, por mais que haja dimensões de que o tempo 

cronológico dê conta, estamos atrelados à instituição tempo, à qual nos submetemos. O tempo 

cronológico é uma produção de linguagens, repletas de símbolos artificiais inscritos e que 

chamamos de tempo. Este artifício produzido por símbolos numéricos é um meio de 

orientação no fluxo do devir em todos os níveis de integração tanto física quanto biológica, 

social e individual. A criança, nesse caso, é sacralizada enquanto o ápice desse vir a ser e do 

intento de controlar esse sujeito “ideal” e as instituições da cultura precisam dar conta de 

produzir isso. E há aqui uma intencionalidade do uso do termo “produzir”, uma vez que diz 

respeito também ao apagamento de quem já é, antes mesmo do devir.  

A locação etnográfica, desse modo, produz uma reflexão que contém as contradições 

de quem intenta pensar a infância por meio dela e com ela, não para ela. Como proporcionar 

uma relação social à criança sem torná-la mais um produto genérico de uma sociedade com 

marcações estruturantes? Ao passo que a escola se configura como mais um espaço de 

cultural e este, por si, contém o sentimento de mal-estar da civilização25 

 

2.1.1 Estudos Culturais: a creche enquanto ambiente educativo 

 

No dia 09 de maio de 2015, retornamos à creche para uma nova experiência. Agora, 

fizemos a opção de contar uma história através de uma poesia de Cecília Meireles, “A 

bailarina”. Dielma Castro e Larissa Magnavita26 seriam as contadoras. Dielma abriu o pote e 

tirou uma sapatilha de bailarina, enquanto Larissa performava o poema: 

                                            
25Termo cunhado por Sigmund Freud (1996) em que ele disserta sobre o mal-estar da civilização. Aqui 

me aproprio dele pensando a escola como espaço de socialização, território de culturas e formador dos ideais 
civilizatórios.  

26 Componentes do Canto do Conto 
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A bailarina 
 
Esta menina 
tão pequenina 
quer ser bailarina. 
Não conhece nem dó nem ré 
mas sabe ficar na ponta do pé. 
 
Não conhece nem mi nem fá 
Mas inclina o corpo para cá e para lá 
 
Não conhece nem lá nem si, 
mas fecha os olhos e sorri. 
 
Roda, roda, roda, com os bracinhos no ar 
e não fica tonta nem sai do lugar. 
 
Põe no cabelo uma estrela e um véu 
e diz que caiu do céu. 
 
Esta menina 
tão pequenina 
quer ser bailarina. 
 
Mas depois esquece todas as danças, 
e também quer dormir como as outras crianças. 
(MEIRELES, 1993, p. 809) 
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Foto de Juliana Kalid. Larissa Magnavita performando “A bailarina”, Cecília Meireles. 09 de maio de 

2015. 

 
Existem marcadores que desencadeiam o processo cíclico da narrativa, como o “era 

uma vez”, “houve um tempo”; ou que a finda com as expressões: “e foram felizes para 

sempre”. No caso da Poteca, esses marcadores são o abrir e o fechar do pote, que iniciam ou 

encerram, respectivamente, uma temporalidade das extensões, intensões e das intensidades. A 

expressão corporal de Larissa ia no ritmo da narrativa contada por Dielma. Compondo com o 

ritmo da narrativa da poesia desalinharam a medida linear do tempo chronos e o tempo se 

tornou atemporal. Destaca-se aí a constituição do imaginário infantil como forma de diálogo 

entre as crianças e o mundo à sua volta. As crianças carregam consigo narrativas e possuem 

uma interação própria com o tempo mítico e com o tempo marcado por números, medido na 

régua. O tempo enquanto uma composição de símbolos sociais aprendidos por meio dos 

processos de socialização, nada mais é que uma linguagem. Esta torna-se tão introjetada, 

compondo nossa subjetividade, que diluímos o caráter individual e múltiplo da linguagem que 

pode ser modificada e, em atrito, gerar mudanças. A criança questiona as linguagens porque 

elas não dominam dos códigos sociais dentro de sua gramática de recriação da vida social ao 

produzir sua própria cultura.  A diversidade, por vezes, é apagada pelo processo de 

socialização e este se dá tanto pelo amor como pela força. Quanto mais rápido uma criança 

compreende a dinâmica social do tempo, menos problemas de sociabilidade ela terá tanto na 

infância, quanto na vida adulta.   

A linha é muito tênue entre introduzir a temporalidade social no cotidiano das 

crianças e retirá-la à força do seu próprio tempo. Cada vez mais cedo as crianças são 

introduzidas a uma lógica de produção. É uma corrida contra o “tempo” para torná-las menos 

crianças o quanto antes, que elas tenham uma rotina repleta para que sejam capazes de 

disputar a selvageria da vida adulta. Nesse ponto, parece não se perceber que o mundo adulto 

selvagem invade cada vez mais cedo a infância. Contudo, isso não é uma indicação 

apocalíptica de morte da infância, mas uma sinalização para reflexões de que, ainda que a 

infância esteja sendo na contemporaneidade produtora de cultura, ainda assim esse estrato é 

questionado e esvaziado de potência. O eterno vir-a-ser e não o tornar-sendo.  

A universalização da escola propõe a abertura para uma socialização cosmopolita em 

que diversas culturas se encontram, se contradizem e entram em conflito. A 

multiculturalidade contemporânea deste ambiente normatizador se torna argumento para 

justificar maneiras de organização escolar por meio de suas práticas. A abertura para o acesso 
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é ainda um confronto e radicalização do choque cultural, especialmente com o ingresso de 

crianças de setores da sociedade marginalizados, incluindo o caráter social e étnico. Essas 

tensões são distorções e imposições do caráter da escola enquanto ambiente de instrumento do 

devir social, como sugere o autor. As instituições de ensino, portanto, são as maiores agentes 

de integração social, por conseguinte, das rotinas e da forma de lidar com o tempo. Quanto 

mais rápido a criança acolher o hábitus27 da temporalidade social, mais sucesso ela terá, 

inclusive, na escola. Desse modo, deparamo-nos aqui com a concretização da criança 

enquanto devir. É importante, compreender, dessa maneira, como as mudanças dos estudos 

culturais recaíram na percepção sobre a infância. 

O campo subjetivo das crianças não pode ser confundido com deficiência de 

compreensão do mundo à sua volta por conta de suas concepções. Dessa maneira, o tempo 

dos presentes na experiência da Poteca tornou-se contemporâneo e, por isso, possibilitou – 

assim como na primeira experiência – uma narrativa coletiva por meio do pote e do poema. 

Notamos isso através da ação das crianças de se levantarem e interagirem com a bailarina 

(Larissa), enquanto o poema era recitado. 

Nota-se, assim, que a relação com o tempo é resultado do fluxo do diálogo da criança 

com o mundo, como da interação das crianças com narrativas orais da Poteca, tanto ao ouvi-

las, quanto ao contá-las, levando em consideração que crianças têm voz e podem contar suas 

próprias histórias. Ainda sob essa perspectiva, precisamos localizar a infância na linha da 

história ocidental. Ao fazermos isso, observa-se sua invisibilidade histórica, fruto de fatores 

como a mortalidade infantil que fortaleceu o sentimento de não constituição desse grupo. 

Tomar essa tarefa não equivale a criar um sentimento do que era ausente, ou inexistente e que 

passou a existir, mas abordar o caráter particular da infância em relação a seu papel social e 

dialógico com o mundo adulto. Entende-se que sempre houve criança, mas nem sempre houve 

infância.  

As mudanças nas áreas do conhecimento, na transitoriedade dos paradigmas 

modernos para o contemporâneo, permitiu mudanças nos estudos da antropologia, nos estudos 

culturais e, inclusive, nas percepções sobre a infância, provocando questionamentos dentre de 

áreas do conhecimento como a sociologia, a educação, a psicologia. Dentro do âmbito escolar 

e seu processo de universalização, nota-se que há uma disputa agônica entre o direito à 

                                            
27Hábitus no sentido proposto por Bordieu (2008). Para o autor, este se constitui como um conjunto que unifica e 
ao mesmo tempo separa as pessoas, os bens, escolhas, consumo, práticas, o que estabelece esquemas 
classificatórios e hierárquicos.  
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escolarização e a tentativa de dar conta das especificidades dos presentes em um espaço 

comum. Ao considerar a escola enquanto um ambiente de convivência social em que valores 

simbólicos e signos incorporam a vivência das pessoas presentes, podemos considerá-la 

enquanto um espaço cultural.  

2.1.2. Escola: espaço da cultura ou espaço da norma? 

 

Existem, deste modo, mudanças da ideia de cultura. Se retomarmos o uso do termo, 

notamos que a primeira delas se refere à cisão ocidental entre natureza e cultura. Desse modo, 

esta estaria associada à produção humana, cuja derivação etimológica vem de coulter, isto é, 

“lavoura” ou “cultivo agrícola”28. A palavra que, neste momento tinha caráter material, 

associou-se em seguida às questões do espírito, fruto das mudanças epistemológicas que 

estavam imbricadas ao processo de urbanização. Desse modo, associou-se ao cultivo de 

mentes, adubação, arado do espírito para sua elevação. A consequência dessa mudança 

semântica é a associação do termo à uma relação de poder em que ser culto está atrelado a ter 

também poder. Essa mudança é carregada simbolicamente, uma vez que a lida com a “terra” 

reduz diversas formas de produção humanae de conhecimentos. A elevação do espírito que é 

revolvido – uma experiência de elevação para poucos - passou a estar atrelada a instituições 

legitimadas para tal, como a escola. 

Há, deste modo, um vazio de uma memória coletiva que se amarrou a uma 

ancestralidade colonizadora que persiste em renovar-se de outros modos, inclusive por meio 

da ideia de cultura. O paradoxo da mudança do sentido da palavra é notado também no 

pensamento da Idade Média em que o termo é derivado de cultus, ou seja, “culto” - com 

aspecto religioso –dá um caráter santificado ao conhecimento. Isso sugere a canonização ou 

não de formas de produção, protegidas e passiveis de serem reverenciadas, além de formas de 

produção epistêmica. No latim, a palavra cultura tem sua raiz em colere que pode significar 

qualquer coisa como habitar, adorar e proteger. Propõe-se uma apropriação do período 

medieval para a sacralização do que é cultura e do que não é e, essa por sua vez, herda a áurea 

imponente da religião cristã. Outra derivação da raiz latina é colonus, que vai deslocar-se para 

“colonialismo”. Vale destacar o desconforto da afinidade da palavra cultura com termos como 

ocupação e invasão.  

                                            
28 Podemos associar essa concepção à ideia de “jardim da infância” em que as crianças são percebidas de modo 
abstrato, manipulável, homogêneo.  
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Terry Eatleton (2005)sugere que a palavra cultura está entre esses dois polos e que 

suas mudanças possuem um caráter também filosófico, haja vista que tangencia questões 

como o que é natural ou artificial; o que é instituído e o que é instituinte; o que é matéria-

prima e o que é construtivo por meio do refinamento humano em relação à matéria. Reafirma-

se aqui o paradoxo entre a natureza e a cultura: a natureza e a cultura se produzem mútua e 

simultaneamente. Dessa forma, por mais que a cultura seja a via de transformação do 

material, é necessário pensar na natureza também enquanto autônoma e portadora de 

resistência obstinada. Há uma relação nessa reflexão que recai em sua dimensão reguladora 

que se refere à convivência entre os diferentes.  

As regras da cultura não são duras como as das ciências exatas, uma vez que a 

criatividade humana joga com a regulação e com sua não execução. Não se trata assim de uma 

coisa ou outra, ou seja, não diz respeito à anarquia total nem à autocracia porque não se trata 

do purismo de contingências ou da tenacidade determinista: trata-se de que ambas envolvem a 

ideia de liberdade e autonomia. A ideia de cultura então é uma recusa ao determinismo 

orgânico e à autonomia do espírito; rejeita o naturalismo e o idealismo; é a tensão entre a 

evolução – de caráter orgânico e espontâneo – e da revolução – que acontece de forma 

forçada e artificial; compreende, sobretudo, o homem como a natureza que se exalta e que não 

é só fruto do seu ambiente, mas que também detém seus ambientes em suas mãos para moldá-

los. A palavra entrelaça dimensões que soam antagônicas como liberdade e necessidade, 

cálculo e espontaneidade, projeto planejado e aquilo que excede os planos.  

Outro sentido para a palavra cultura está disposta de forma antagônica: é a concepção 

de autocultura, em que dentro de nós há uma parte do espírito que se eleva, se refina, mas há 

também aquilo que resiste tenazmente em se conservar. Há nesse dualismo entre vontade e 

desejo, razão e paixão, entre superior e inferior, uma dita natureza a ser refinada. Para além do 

ambiente, mas dentro desse “eu” que transita entre a natureza de impulsos, equiparando-se a 

forças anárquicas e que exigem desse “eu” uma auto-superação, disciplina, estética e de modo 

ascético.  

Trata-se, portanto, de fazer parte da própria natureza a ser modificada e perceber-se 

para além da dimensão entre o essencialismo determinista do eu, bem como do determinismo 

do ambiente em relação à subjetividade de cada um. A natureza impregnada no eu nos lembra 

da continuidade entre nós e o ambiente. O processo de autorreflexividade nos dá a inquietação 

de nos debatermos em nós mesmo, em nossos desejos. Para essa concepção de cultura, somos 

a própria natureza uma vez que, assim como ela, temos de ser moldados à força num trânsito 

ininterrupto entre o ambiente e o eu. Nesse ambiente habita o outro que se faz comum quando 
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dentro das construções dos acordos culturais em relação aos símbolos e significados 

construídos coletivamente. Se mirarmos a infância dentro desse pensamento, compreendemos 

a interação societal proporcionada pela Poteca na qual, apesar do contexto, havia uma forte 

proposição da valorização da relação entre pares. Contém uma qualidade de movimento, 

inclusive, dentro do ambiente de educação formal.  

Nesse jogo de autocultivo e ser cultivado, há uma linha tão tênue que não se pode 

notar. Não há como dizer quando o outro começa ou termina no eu. Desse modo, dentro da 

dimensão da cultura de Bildung, o Estado é um fazer sobre nós que precisa incutir em seus 

cidadãos os tipos ideais de disposição dos espíritos. A cultura é proposta como uma espécie 

de pedagogia ética em que sua função é liberar o eu ideal ou coletivo. Desse modo, a cultura 

seria a maior representação do Estado num âmbito universal, como propõe Eagleton (2005). 

Sua lógica é orientada em primeiro ser homem e, portanto, detentor de cultura em detrimento 

da natureza, e construir-se enquanto cidadão. O cultivo para a civilidade está associado à 

expectativa de apaziguamento, ausência de conflitos. Desse modo, sobrepor a cultura em 

relação à política é tratar essa última como uma instância que atua na formação e 

aprimoramento de cidadãos responsáveis e de boa índole. Gostaria de destacar como o uso das 

palavras contém um caráter tambémideológico, com uma localização histórica de quem fala e 

do que elas sugerem. O que significaria ser de boa índole e cidadãos responsáveis? O Estado 

configura-se enquanto território de culturas em que ele se dispõem como o próprio 

apaziguador de conflitos. Isso se dá com base em discursos ditos como igualitários, cuja a 

imanência é de omissão das discordâncias em um contexto de pluralidade de subjetividades. 

Existe a necessidade de uma ética que debata não mais a paz, porque essa não é ausência de 

conflito, mas que debata os conflitos. Acrescemos aqui a necessidade de se falar da diferença.  

Falar de cultura não significa apenas falar de costumes e crenças, por exemplo. Isso 

porque a cultura passa a ser compreendida como sistema simbólico, sendo determinado 

através da relação dos atores sociais e aquilo que os fazem conviver e compartilhar sentido. 

Quando se pensa a cultura como sistema simbólico, compreende-se que ela não está em 

artefatos, livros, frases, mas na simbologia. Consequência disso é entender que a criança pode 

interagir com os símbolos à sua volta e atribuir-lhes significado. A creche, desse modo, 

compila um leque de transmissões culturais em que os artefatos e símbolos são passados para 

a geração seguinte, por assim dizer. Os objetos, relatos, crenças criam sentido a um mundo 

inteiro que carece de sentidos para serem interpretados, apropriados e transformados. Isto é, a 

criança atribui valor simbólico e qualitativo concebido por seu grupo. Por conseguinte, ela 

produz cultura. 
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Neste sentido, quando se fala que as crianças são sujeitas e que sua subjetividade é 

determinante, não significa que elas sejam vasilhas vazias. Pensar a criança enquanto futuro, 

sujeito incompleto e em formação, é deslegitimar seu processo de apropriação e significação 

das coisas. O entendimento das crianças, sua produção cultural e seu imaginário não são 

déficits. Sua compreensão de tempo não deve ser confundida com as capacidades que virão a 

ser desenvolvidas. A visão de deficiência em relação ao imaginário infantil e sua produção 

cultural tem por produto a visão distorcida que de um modo geral é vista com o manto 

sacralizado de vozes ocas e omissas. Ou seja, a eterna criança em representações angelicais, 

correspondentes ao futuro e ao imaculado, porém sempre em silêncio.  

Nos ambientes de socialização emergem provocações que permeiam os estudos da 

sociologia e antropologia da infância. Ao longo da história, a infância só foi legitimada 

através da sua institucionalização. O surgimento da escola pública e sua expansão como 

escolas de massa, sendo a escola associada à construção social da infância; o momento do 

retorno das crianças para o seio familiar, saindo da lógica das aias e criadas; a sistematização 

de saberes voltados para este estrato como a pedagogia e a pediatria. A consequência da 

institucionalização da infância são as regras sociais em torno das crianças. Exemplo disso é a 

frequência das crianças em espaços sociais, a forma como elas devemse vestir, portar-se, seus 

horários e sua admissão ou não nos lugares. Desta forma, nota-se uma infância baseada no 

adultocentrismo, cujo olhar é carregado de pré-conceitos em relação à criança. Por mais que 

hoje não se vejam as crianças enquanto seres meramente biológicos, sustenta-se a visão 

colonialista na relação adulto-criança, na qual o adulto precisa “catequizá-la” e “salvá-la”. 

Entretanto, por mais que se façam necessários as regras e o controle social como uma 

regulação de “boa convivência”, as crianças são dotadas de saberes e práticas, são sujeitos de 

direitos. Direitos estes conquistados no século XX quando se criam instrumentos reguladores 

através da Convenção dos Direitos das Crianças e com as normas de agências internacionais, 

como a UNICEF29, a OIT30, a OMS31, configuradoras de um modelo uniforme de infância 

global, no plano social e normativo. 

Entretanto, as políticas sociais para a infância ocorreram diante de um ônus que o 

Estado estava sofrendo com isso, por passar a gerar problemas econômicos e políticos. A 

crítica aqui proposta se refere àinsensibilidade para a busca de estratégias por parte do poder 

estatal, não apenas em formar crianças que correspondessem ao padrão de cidadãos, mas 

                                            
29 UNICEF: Fundo das Nações Unidas para a Infância (sigla em inglês) 
30 OIT: Organização Internacional do Trabalho 
31 Organização Mundial da Saúde 
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acima de tudo na consideração do caráter humano e não bestializado de pessoas socialmente 

vulneráveis do ponto de vista histórico. Essas medidas só foram tomadas de modo mais 

consistente com o discurso de “recuperação da infância”. A questão é que a infância não se 

perdeu. O que precisou ser construído ao longo da história foi uma ampliação do olhar em 

relação aos direitos humanos e a vida, não apenas das crianças, mas de todos aqueles 

considerados o “outro” de modo primitivo e vulgar. 

Os estudos das infâncias se deparam, deste modo, com o paradoxo de se constatar 

avanços epistemológicos em diversos campos e mudanças nos olhares sobre esse estrato, mas 

que parecem permanecer apenas pairando sua existência, porém sem priorizá-la de forma 

vital, sobretudo em relação às crianças em vulnerabilidade socioeconômica. Brasil (2014) 

sugere que o caráter da institucionalização da infância e do modelo de assistência estão 

atrelados ao viés higienista com o discurso de proteção à criança, além da marca de controle 

social. A filantropia deixa de ser o centro do cuidado e apoio à infância a partir de 

movimentos de defesa de jovens e crianças em 1920 no país, que visavam garantir proteção 

social. Não obstante, legislações como Código Mello Matos32 e o Código de Menores33 

soavam como vitórias, mas traziam ainda o discurso de crianças pobres como sinônimo de 

infratores, delinquentes, com comportamentos desviantes. Crianças majoritariamente negras 

sendo destinadas à privação de liberdade além do endosso da narrativa de que essas crianças 

possuíam transtornos mentais e que, portanto, eram ainda mais incapazes. Internações em 

massa conduzidas por médicos e juristas além dos meios de comunicação de massa que 

construíram o imaginário acerca dessas crianças. No período entre essas duas legislações, 

surgiu o termo “menino de rua” e a mídia alegava o perigo de suas presenças nas ruas, a 

necessidade de alerta da população e de ação por parte do Estado. 

As mudanças na representação da infância sugerem também ser fruto do momento 

histórico, em que as ideias de representações sociais revelam a existência de outros grupos 

sociais. Mesmo no cotidiano, nas estruturas familiares, na vida privada ou pública há uma 

proclamação, um alarido de uma dita “morte da infância”, o que na contemporaneidade é 

contrariado por meio de novas formas de mirar as crianças. Fala-se então da 

“reinstitucionalização da infância” que vai alémda lógica das instituições que construíram a 

narrativa sobre as crianças, mas agora questionando esse lugar nesses ambientes. Em diálogo 

com as culturas das infâncias, podemos observar como hoje vivemos uma ascensão de um 

                                            
32 Decreto nº 17.943-A, de 12 de outubro de 1927. 
33 Lei nº 6.697, de 10 de outubro de 1979. 
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mercado voltado para crianças e que gera necessidades para elas. As crianças passaram a ser 

vistas como um nicho de consumo no meio da segunda metade do século XX, por meio da 

forte publicidade direcionada para esse público,criando um leque de produtos a sua 

disposição. Não só isso, mas também a propaganda para adultos que associam a imagem de 

segurança e bem-estar familiar utilizando a imagem desse estrato etário como forma de 

convencimento. A TV, nesse sentido, cumpriu papel importante por meio de uma “pedagogia 

cultural” – hoje a internet cumpre o mesmo papel – produzindo uma série de produtos, como 

livros, videogames, novos brinquedos. Dessa forma, há mudanças na superestrutura da 

economia cultural para crianças, associando cultura a consumo paralelo à construção de 

sentido.  

Outro aspecto dos estudos culturais sobre as infâncias é a relação ambiente privado e 

público, enquanto espaços de socialização. Existe uma necessidade de diálogo entre a cultura 

familiar e a cultura escolar. Cada educando que frequenta a escola está associado a uma rede 

cultural cuja escolarização é apenas mais um ambiente de socialização dessa rede de 

diversidade. Com isso, as faces dualistas que se fomentam a construção epistemológica 

ocidental coadunam com o caráter hegemônico da escola. Com isso não queremos dizer que 

todas as escolas vão ao encontro do fortalecimento da dissonância entre a cultura escolar e da 

cultura de cada educando. Acreditamos na valorização da experiência, mas destacamos aqui 

uma contradição vil: como a escola universalizada consegue acolher toda miscelânea cultural 

presente no âmbito escolar? A verdade é que, com raras exceções, não se consegue. Barbosa 

segue a questão neste sentido. A autora destaca que as famílias são centrais nos processos de 

escolarização e socialização. Entretanto, observa-se que as escolas não vêm conseguindo 

dialogar com as culturas familiares ao ponto de aproximá-las do cotidiano escolar. 

Assim, a escola vive uma aparente hegemonia e esconde a diversidade cultural que 

compõe seu ambiente, incutindo uma cultura maior, em detrimentos das culturas menores. 

Consequência disso é uma distância entre a escola e os educandos, especialmente oriundos de 

famílias pobres, os quais não se vêm representados numa instituição que, ainda hoje, é 

legitimada e tida como importante, além de ser símbolo de esperança, na medida em que os 

pais vêm seus filhos ascendendo na vida através da educação. Desta maneira, há uma 

dissonância entre culturas familiares e culturas escolares, cuja relação soa desproporcional 

entre família e escola. Como resultado, os conhecimentos passam a ser deslocados de um 

contexto local se tornando descontextualizados dentro da ação educativa. Isso faz como que 

haja ressalvas nos processos pedagógicos frente às questões culturais, fomentando um caráter 

mais regulador e holístico. Mesmo com base nas mudanças que ocorreram no campo das 
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políticas curriculares nos últimos anos, por exemplo, questiona-se a ausência de questões que 

vislumbrem a identidade, a identificação e também a diferença. Acaba-se por priorizar um 

único olhar para a formação, desvalorizando o prisma de possibilidades que a escola detém 

diante de seu público.  

Nota-se uma invisibilidade da família no processo escolar, ao passo que as mesmas 

famílias que não são vistas, são acusadas de culpadas pelo fracasso escolar, sem levar em 

consideração a falta de diálogo e o afastamento constante do que realmente dá significado, 

tanto para os educandos, quanto para suas famílias. Vale destacar que esse processo de 

invisibilidade e de supressão de culturas em detrimento de outra, revela a especificidade do 

processo de socialização que a escola disponibiliza e que acaba por não contemplar as 

múltiplas identidades dentro de seus aspectos de diferença. A noção que se constrói dentro da 

percepção da grande cultura ocidental é a exotificação das culturas não dominantes. Isso é 

disfarçado no discurso esvaziado do que é cultura popular, cultura de massa, contracultura. As 

instituições escolares, desse modo, seguem engendradas dentro do escopo da formação dos 

bons cidadãos, cristãos, brancos. Observam-se os estigmas sendo reproduzidos, no que tange 

ao que é bom ou não; o que é cultura ou não, e a escola legitima esse processo. A ideia de que 

existe uma grande cultura e culturas menores ou subculturas, só pode ocorrer existindo o 

sentimento de superioridade de uma em relação à outra. E não pertencer à grande cultura tem 

um peso excludente. Gostaríamos de destacar para uma cultura estigmatizada e que vem 

sofrendo ao longo de sua história com essa dissonância entre as culturas familiares e as 

culturas escolares. Para tal, chamamos atenção para os estudos culturais e identitários que 

vem sofrendo rasuras ao longo dos tempos.  

Parece se tratar de uma estrutura cristalizada de discursos que constroem a diferença 

sem levar em consideração a diversidade. Fala-se, desse modo, de uma pedagogia para a 

tolerância, para o multiculturalismo, a diversidade, mas não se pensa um currículo baseado na 

diferença, em que esta seja tratada com naturalidade e possibilidade. Compreende-se aqui o 

currículo enquanto uma questão de subjetividade, fundado com base não apenas em um 

conteúdo pragmático, mas no ambiente da escola, nas políticas curriculares, na relação aluno-

professor. Desse modo, é imprescindível conceber uma retroalimentação curricular que seja 

uma via de mão dupla entre a escola e seus atores. Não desejamos aqui nos aprofundar nos 

aspectos da educação, mas é preciso destacar a escola enquanto ambiente de trânsito cultural 

de diferentes, em que o “eu” e o “outro” se encontram, ainda que esse “eu” seja a instituição e 

o “outro”, o corpo discente.  
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Outro aspecto aqui levado em consideração é o fato de que, embora o conceito de 

cultura tenha sofrido modificações, há resquícios das concepções modernas que seguem no 

cotidiano, no senso comum, o que influi no olhar sobre a infância de um modo geral. Nota-se 

que as ciências humanas, com a pedagogia, a psicologia, a psicopedagogia e as ciências 

biológicas com a pediatria, nessa segunda modernidade, incorporaram esse discurso, inclusive 

nos seus métodos. Entretanto, o debate ainda tangencia o dia-a-dia, salientando o ambiente 

privado que é a família. Nesse sentido, intentamos trazer à sutura mais um ponto: o olhar 

acerca da criança dentro dos estudos culturais e como ainda é um campo de disputa a 

concepção de como se vê a infância enquanto devir. 

Há um hiato que foi construído entre adultos e crianças. Para entendermos o universo 

infantil não cabe a nós nos debruçarmos sobre o discurso baseado na superficialidade das 

imagens pré-concebidas, mas é necessário entender o mundo a partir do próprio ponto de vista 

das crianças. A antropologia consegue dar novas coordenadas sobre as reflexões a respeito 

das infâncias por meio da pesquisa qualitativa com base na etnografia, como sugere Clarice 

Cohn (2005). As reformulações antropológicas passaram a considerar que os fenômenos 

sociais, ou categorias simbólicas acontecem dentro de um contexto simbólico cultural. Por 

isso, não podemos falar de um grupo de crianças sem entender seu entorno. Essa contribuição 

apresenta uma nova forma analítica no que tange à coleta de dados acerca dos estudos da 

infância. É entender a criança a seu próprio turno, podendo ter uma observação direta e de 

suas práxis.  

Neste sentido, a Poteca tangencia a metodologia de pesquisa com crianças por meio 

da entrevista narrativa, mas não só isso. O jogo mítico; a fuga dos acontecimentos como 

choque que produze o saber das coisas e não da experiência; a exploração do mundo 

imaginário que a infância carrega que nos relembra que também o temos; tudo isso permeia o 

abrir e fechar dos potes.  

 

Crianças contadoras de história 

 

Após a atividade da Poteca com o poema de Cecília Meirelles, as crianças da creche 

da UFBA foram convidadas a pegar seus potes pintados em nosso último encontro. Eis o 

relato de Clarissa Braga sobre a experiência com elas:  

 

Ontem as crianças, pela primeira vez, contaram as histórias dos seus 
potinhos. Elas têm 3 aninhos, então, nossa expectativa era que 
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falassem apenas algumas frases insulares e demonstrassem o restante 
do enredo através de performance cultural, mas não foi isso que 
aconteceu. 
Maisa tinha um estetoscópio dentro do seu potinho e narrou: "Meu 
potinho, guarda um segredo!" Então, colocou o estetoscópio sobre o 
próprio peito e continuou: "Estão ouvindo? É o meu coração!" 
Anthony, que não tinha levado objeto, colocou um bonequinho de 
super-herói, com 6 braços e contou sua história: "Esse é o pai. Ele tem 
6 braços e 7 pernas". "E o que ele faz?" - perguntou a Professora. 
"Nada! Ele vai dormir". Então, quando tentamos continuar com as 
histórias, ele falou: "A história ainda não acabou. Ele ainda está 
dormindo". 
Okinka levou contas dentro do seu pote e disse: "essas são minhas 
joias". Então, começou a falar muito baixinho e Anthony completou: 
"Essas joias vieram da minha casa e eu trouxe para minha Okinka!" 
Valentina trouxe um apito. Apitou e disse: "papai e mamãe estão no 
mar. E eles se beijaram". A pró pediu para ela falar mais alto e ela 
disse: "Não. Minha mãe disse para eu falar baixo!" 
Jaque trouxe um macaquinho, mas não quis contar a história. Então 
Anthony imitou como o macaco faz. E Ágata não levou objeto e ficou 
chateadíssima porque seu pote não tinha história... 
(SOUZA&MUNIZ, 2017, p. 99) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto de Juliana Kalid. Creche da UFBA – 2015. 

 

O relato acima tem por natureza a complexidade, que vai além da necessidade de 

umaanálise multirreferencial. Os diálogos com a sociologia das infâncias, com ênfase na 

percepção temporal desta nos permite refletir que as crianças não estão incluídas dentro da 

temporalidade numerada dechronos, tempo este que também institui o processo de 

socialização. A existência do tempo aprisionada a números, a linhas tão retas é considerada 

curso único. Esse conhecimento é tão tácito que temos a cronologia naturalizada tanto quanto 
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a palavra escrita. Damos voltas ao mundo e consultamos o pensamento filosófico e 

questionamos a existência de algo que, ainda que não detentor de uma presença, parece 

escorrer por nossas mãos, especialmente na sociedade pós-moderna em que o relógio parece 

ser um inimigo. Como crer na existência de algo que não vemos, não sentimos, não tocamos? 

Citado por poetas, venerado por religiões, temido por nós, pequenas existências numa 

sociedade que associa tempo a dinheiro. A cisão entre os campos da natureza, sociedade e 

indivíduo parecemdistanciados e a percepção de modo subjetivo parece caminhar, desse 

modo, diante de um pensamento cindido entre o homem e a natureza. A reflexão sobre o 

tempo é um caminho para interligar essas dimensões.  

Associado à memória e à necessidade de sua conservação, o tempo tem comumente 

sido dividido em três esferas: passado, presente e futuro. Para Platão existe o mito do eterno 

retorno em que o que houve no passado voltará a acontecer, dando uma conotação cíclica ao 

tempo. Entretanto, ainda que anulando o peso do passado, o questionamento a esse 

pensamento tangencia a noção de liberdade e carrega um discurso de indubitável indolência 

quanto à possibilidade da ação humana. Para Aristóteles a concepção de presente não pode 

existir, uma vez que este não pode ser calculado dentro das noções físicas e porque ao passo 

que ele nasce, ele morre instantaneamente. Por conseguinte, o passado não existe porque já 

sucumbiu e o futuro é um presente ainda não é. Para Galileu, O tempo como orientação no 

universo social - ocidente - em Galileu o tempo centrava-se acima de tudo nas relações das 

comunidades humanas. Há, dento da concepção ocidental em que tem o tempo com caráter 

objetivo e que por isso não se distingue dos objetos da natureza e da cultura. Newton, sem 

dúvida, foi um dos maiores pensadores desse pensamento, cujo declínio se deu no início da 

modernidade.  

Na percepção positivista, o tempo é um dado que capta um conjunto de 

acontecimentos que cercam a consciência humana ou da razão ou espírito humano que 

precede qualquer existência humana, na qual Descartes se inclinou diante da autorização de 

Kant que concebia a relação tempo e espaço como uma síntese apriori, isto é, precedente à 

experiência, trazendo uma conotação mais subjetiva para as reflexões, uma vez que estes 

elementos não estão desassociados do mundo. Para ele, refere-se a uma noção que, a 

princípio, designa características do modo humano de receber informações por meio dos 

sentidos. Em suma, o tempo é como uma forma inata de experiência e, portanto, um dado não 

modificável da natureza humana. A percepção temporal se dá, de um modo que não anula 

nem o caráter subjetivo nem objetivo dele, uma vez que o macrocosmo do grupo social não 

está desassociado do microcosmo individual. Ainda que a percepção do tempo se dê de 



65 
 

acordo à experiência de cada um, o caráter de acordo cultural do “quando” é pontual e 

contribui para o convívio em sociedade. Isso acontece, inclusive nas sociedades mais 

diferenciadas.  

Não se trata de considerar o tempo de um modo total a todos calcados em um fluxo 

de acontecimentos de modo objetivo, ou basear-se em uma ideia de experiência comum à 

totalidade humana: “O tempo não se deixa guardar comodamente numa dessas gavetas 

conceituais onde ainda hoje se classificam, com toda a naturalidade, objetos desse tipo. ” 

(ELIAS, 1998, p. 11). O tempo é o devir. É uma tentativa de encarar os fenômenos e tentar 

dominar a transformação de um fluxo ininterrupto de mudanças daquilo que vai vir ainda a ser 

- a dominação do futuro sujeito em formação que pode vir ou não a ser o sujeito ideal que se 

constrói com a repetição simbólica e sequencial. Homóloga a uma maneira irreversível que 

orienta os acontecimentos naturais e sociais. Prendemos o tempo em números, réguas, 

calendários e sustentamos a falsa sensação de controle. Tentamos, por conseguinte, colocar a 

criança nesse lugar, na condição daquele que ainda não é, excluindo sua experiência de vida. 

Ela não virá a ser porque ela já é. Ela não é o futuro. Ela é uma força fora da temporalidade 

anacrônica que contém o passado de suas redes sociais e o acúmulo cultural, com a 

responsabilidade de recriar, ressurgir e renascer a cultura.  

A dimensão da infância, deste modo, é fruto de uma proposição moderna entre a 

natureza e a cultura. Elias sugere que a filosofia africana e outras construções culturais 

descreem dessa cisão, por isso cuidam de um outro modo da natureza física. A culturanão 

quer dominar a natureza porque sabe que somos a própria natureza. O tempo como uma 

instituição se deu no intento de encontrar uma noção de temporalidade comum que coubessem 

acordos sociais, dirimindo desencontros, ainda que às custas de uma hegemonia.A 

temporalidade cronológica tem, nesse sentido, um caráter cultural no escopo conciliador da 

sociedade ocidental. É a dominação dos sujeitos de povos colonizados que lidavam com o 

tempo por meio de fenômenos da natureza (rios, mares, nascer e por do sol…). Todavia, o 

tempo é uma tentativa de encarar os fenômenos e tentar dominar o devir - a dominação do 

futuro sujeito em formação que pode vir ou não a ser o sujeito ideal. 

A construção do tempo está relacionada à memória social que vai se construindo na 

rede social em que a criança está inserida. O reconhecimento do tempo cronológico não é uma 

noção individual, mas comunitária, de valor nem só cultural, mas também nem só natural. 

Talvez de nenhum dos dois. Vale destacar que o conceito de tempo não pode ser forjado de 

modo individual, mas como uma instituição social que vai sendo assimilada gradativamente 

paralelo ao processo de ampliação das redes sociais da infância. O tempo não é ensinado de 
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modo filosófico, como conhecimento, por isso o naturalizamos. Cabe destacar aqui a 

diferença entre cotidiano e rotina, visto que esta última diz respeito ao modo como inserimos 

as noções temporais culturalmente instituídas. Sarmento (2004) propõe que a infância possui 

gramática34 própria e que, para entendê-la, é necessário compreender seus conteúdos e a 

maneira como estes se articulam, o que se dá em quatro pilares: interatividade, ludicidade, 

fantasia do real e reiteração.  

A interatividade, para o autor, diz  respeito à relação inter e intrageracional. A 

maneira como seu diálogo é construído com base em suas vivências com seus pares e com os 

adultos, isto é, com o outro. Esse pilar está associado às relações heterogêneas que são fruto 

das redes de cultura em que a criança está inserida. Ressalta-se aqui que a relação entre pares 

constrói um sistema geracional em que os mais velhos vão ensinado as mais novas formas de 

estar no mundo. Sobre a ludicidade, Sarmento sugere que é um elemento fundamental do 

processo de aprendizagem da infância e de sociabilidade. É no momento da ludicidade35, em 

que a criança recria o mundo social que lhe é apresentado cotidianamente. Esta, entretanto, 

não deve ser considerada uma característica única da infância, apesar de ser uma condição 

acentuada nessa fase da vida, uma vez que é a linha entre o lúdico e a retomada da realidade 

proporcionada pelo tempo cronológico.  

No que tange à fantasia do real, o imaginário infantil é a ponte de diálogo do mundo 

da criança e do mundo dos adultos. É a capacidade de recriar vivências por meio da não-

literalidade, atribuindo significados próprios ao mundo por meio de um trânsito entre o real e 

a fantasia. Destaca-se ainda que esse pilar corresponde a uma ferramenta da criança em lidar 

com situações dolorosas. A reiteração está ligada à não-literalidade por se tratar da relação da 

criança com o tempo não linear. Aqui nos atemos a esse pilar, uma vez que se trata de uma 

característica que passa despercebida por termos o tempo naturalizado e não dimensionado 

enquanto um acordo cultural. Marcadoresda performance oral como o “era uma vez” 

enquanto abertura de um rito de um momento em que o imaginário é ativado; ou o “foram 

felizes para sempre” como uma sinalização de retorno desse momento de reiteração. É um 

abrir de possibilidades para todo processo criativo e de produção das culturas das infâncias. 

Está aqui a capacidade da infância de criar-se e recomeçar tudo de novo por meio do tempo 

recursivo e dos ensinamentos geracionais.  

                                            
34 Aqui trata-se de uma introdução às gramáticas, as quais nos aprofundaremos de forma separada ao longo do 
trabalho.  

35 Aqui considero também a ludicidade enquanto experiência. 
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Neste sentido, as crianças vão sendo inseridas dentro dessa ambiência temporal no 

decorrer do estabelecimento de rotinas, como a da creche, como se deu no caso da experiência 

da Poteca, que se encerrou por conta da hora de as crianças irem para casa, ou pode ser 

interrompida no momento da soneca, do lanche, etc., isto é, do tempo que medimos em datas 

que são como “pontos de luz”36 que direcionam nossa história. O ritmo dessa régua é pensado 

através dos relatos históricos e como, diante dos ponteiros que giram sem parar e cada vez 

mais rápido, há uma sensação de perda de tempo, devido a sua natureza cada vez mais líquida. 

A inserção na cultura escrita contribuirá para a compreensão temporal linear de chronos. 

Entretanto, até esse processo de filiação temporal acontecer, a temporalidade infantil é 

marginalizada. A visão histórica sobre a infância nos limita a mirá-las com falta37essa 

temporalidade. Existe uma diferença que precisa ser levada em consideração entre os saberes 

das crianças e os saberes dos adultos. Contudo, mesmo se tratando de estratos distintos, a 

redução de hiatos entre eles é uma forma de torná-los contemporâneos. O tempo mítico da 

infância, ou a “inexistência” de um tempo instituindo, ou ainda o tempo do imaginário, tudo 

isso são dimensões que parecem se diluir na vida adulta em um contexto liquefeito. O poder 

da suspensão temporal que as narrativas literárias, ou o encontro com o gozo que contém o 

lúdico, ou o poder das brincadeiras, da criação, tudo isso corresponde a um poder humano que 

vai sendo entulhado diante da sociedade que prioriza saberes em detrimento de outros, que 

legitima culturas enquanto marginaliza outras, que escolhe a cor, o local e a idade do que é 

belo, bom e justo.    

Consequência disso é conceber o processo de subjetivação de cada indivíduo dentro 

de sua faixa etária. Isto posto, rompe-se a lógica de hierarquização de saberes, o que coloca as 

crianças enquanto base da pirâmide. Portanto, vale destacar o processo de formação da 

identidade e da sequencialidade, a qual não segue a lógica dos adultos. Acontece um 

deslocamento, ou seja, o objeto em que as crianças se referenciam se tornam parte da 

atividade lúdica, sem que elas percam sua identidade, como quando estão brincando e 

incorporam personagens, mas compreendem quem são elas. Desse modo, a temporalidade 

linear vai ser construída por meio de diacronias que vão levando a criança a incorporá-las. 

Essa ação, à primeira vista, parece “arrumar” a grande desordem primitiva da infância, não 

contando que o caos também é uma ordem. Coloca-se assim a infância em uma posição 

comportamental e cognitiva como atriz de ações aleatórias, desprovidas de autonomia para a 

                                            
36Bosi (2006). 
37 Kohan (2009). 
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construção do seu próprio processo de aprendizagem, reduzindo-a a folhas em branco. A 

linguagem das crianças é vista como precária pela construção lexical recente da língua 

materna, mas elas acabam por serem vistas como incapazes de comunicar-se. Esse estigma se 

acentua na medida em que se considera o imaginário enquanto mais uma forma de expressão 

da infância, cujo olhar é impregnado de visões viciadas, considerando-as como déficit. Porém, 

a linguagem é a expressão da competência desse mundo fantástico que o imaginário produz. 

Portanto, o imaginário infantil e sua linguagem constituem os mecanismos de diálogo das 

crianças com o meio social e seus símbolos. 

O tempo mítico, desta forma, diz respeito à narrativa, ao imaginário, em que o 

passado e o futuro não são contabilizados, apenas o tempo da narrativa. Pode-se inferir que é 

o tempo do lúdicoenquanto um momento de inteireza e plenitude ou, na linha do trabalho aqui 

proposto, o tempo da experiência. Intento aqui por em diálogo essa temporalidade enquanto 

semelhante à noção de tempo aíôn dentro da filosofia clássica. Para a mitologia grega, o 

tempo aíôn difere de chronos por não possuir medidas, tendo relação com o sagrado, com a 

intensidade. Ele não possui uma medida precisa e desconsidera as noções de presente, passado 

e futuro. Mesmo dentro da cronologia que gera produto histórico, o tempo cronológico só 

pode vir a ser se houver infância e experiência porque ambas são existenciais para a vida 

humana e produzem história. A infância é a criação do mundo para todo mundo, em seu 

sentido clássico, porque nela transitamos da natureza à cultura. As crianças são a própria 

capacidade de criação do mundo da cultura a cada instante, para além do que é instituído, mas 

do que pode ser instituinte. Configura-se na emersão a cada ato de experimentar.  É por meio 

dela que descobrimos e redescobrimos a linguagem de modo construtivo, criando um novo 

mundo para além da reprodução. Surge aí a necessidade da conservação da infância não 

apenas enquanto fase etária, mas como uma característica humana que busca o novo, a 

intensidade, a eterna gênesis.  

A experiência da infância tem a ver com a possibilidade de aprofundar a relação com 

o tempo ao instaurar novos tempos. Quanto tempo o tempo tem? Para a criança, o tempo não 

existe, ele é criado. Isso tem relação com sobrepor a ideia linear de progresso. Aíôn é um 

tempo circular, assim como o tempo mítico, ou o tempo da narrativa, que possibilitou o jogo 

de silêncio e som na performance de Valentina, ao tirar um apito do pote e sugerir uma 

paisagem mítica de uma cena na praia, em que pode haver um barco, ou talvez um navio no 

meio do mar. A pequena contadora da história contou com a cumplicidade dos ouvintes para 

perceber o texto realizado por meio da performance que é fruto de uma produção e expressão 

sonora, vocal, no bojo da transitoriedade que a oralidade guarda. As intensidades das 
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narrativas na Creche da UFBA na experiência da Poteca denotam que o tempo transcende o 

“antes e o depois”.  Heráclito, no século V a.C., sugeriuser o tempo infantil como um jogo de 

oposições e este se consagra como seu reino. Aíôn é visto na criança que joga ao dialogar com 

o mundo social e utiliza o imaginário para viver ainda “criancéia” que é a ação própria da 

criança. Ou seja,  é um deslocamento num fluxo ininterrupto entre seu próprio reino em que 

ela é rei (basileíe), cujo tempo é aíôn.  

Nesse tempo a criança é retirada do tempo cronológico em que ela é vista como 

subalterna. Em aíôn ela reina, como ocorreu com Anthony, que não estava preocupado com a 

cronologia imposta pela rotina, mas inserido em seu tempo: "A história ainda não acabou. Ele 

(o pai) ainda está dormindo". É uma constatação da intensidade de um outro modo de existir. 

Durante a experiência da Poteca, ele compreendeu a contemporaneidade do tempo para todos 

ali como uma nuvem de narrativa. Aíôn, o reino da infância, revela o infindável nascimento 

da experiência. Ele permite a novidade, a descoberta, a rebelião em relação ao que está dado; 

afasta-se da natureza porque produz cultura e questiona esta através da sua própria produção 

cultural. A fala de Anthony é um convite para a nascimento que não se reduz ao nascer 

biológico, mas ao a-com-tecer que se dá pelo tombo radical da experiência e até mesmo na 

repetição. A expansão da noção de infância enquanto construção histórica e social, a qual está 

para além da dimensão privada que vincula o imaginário social sobre a infância à rotina 

feminina, considerando-as capazes de ingressar no meio social apenas quando podem ir à 

guerra, ou procriar, destacando uma “adultez” precoce. Essa construção sociohistórica as 

torna incoerentes na contemporaneidade, dentro da esfera pública e política. A infância é a 

novidade constante. É a oscilação entre morte e vida em que o abismo se reduz por meio da 

linguagem, seja oral, seja corpórea. Seu lugar é de revolução, transformação, criação. Isto é a 

infância.  

Proponho aqui a Poteca como experiência, por compreendê-la enquanto criação, 

novidade e, por consequência, como o ser criança. Ainda no que tange à percepção filosófica 

em torno do pensamento clássico, o discurso de Platão revela: néos aeì gignómenos38. O autor 

nos presenteia com a tradução e sua síntese em que “aeì” está relacionado a aíôn, que 

etimologicamente significa “sempre”, “cada vez”, “a todo momento”; néos é o novo, tendo 

associação com os primeiros termos para definir esse grupo etário, ou seja, diz respeito à 

infância, enquanto irromper de um mundo; e gignómenos é uma forma do particípio presente 

do verbo gígnomai em voz média e passiva, cuja ideia se refere a um tempo que é relativo, 

                                            
38 Grifos meus (PLATÃO, Banquete, 207d apud KOHAN, 2009, p.49) 
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não absoluto.  A tradução desse trecho, segundo Kohan (2009), é: “está sendo nascido”, “é 

nascido”, “é chegado a ser”.  A saber, “algo novo a cada momento é nascido”. Dessa forma, a 

criança está para além do devir, porque o devir pertence à experiência humana, está além do 

passado, presente e futuro. Ela apenas é, do verbo irregular “ser” que não é fixo nem em seu 

radical, nem em sua temporalidade.  

A experiência da Poteca vivida na Creche da UFBA, portanto, possibilitou re-

experimentar o nascimento e a infância interior que só a experiência em seu sentido deweyano 

pode nos dar. A narrativa aqui proposta, ainda que dentro de uma linguagem escrita, visa a 

tornar contemporâneas as histórias do nosso processo etnográfico. Nosso próximo passo foi 

um deslocamento de olhar: da cidade ao campo; da metrópole ao assentamento; da infância 

para a infância.  

No intento de questionar a infância e sua produção cultural dentro de um sistema 

socialmente instituído por meio da concepção de faixa etária, propomos a narrativa enquanto 

um fio condutor da experiência. Por isso, fizemos a escolha de lançar-nos à realização da 

experiência da Poteca na cidade de Pintadas, semiárido baiano, na tentativa de mapear 

experiências outras à hegemônica. Preferi que o momento ocorresse dentro de uma 

perspectiva de ação cultural que, segundo Paulo Freire (1987), é uma ação política.   
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3. ENTRE REDES DE SOLIDARIEDADE E COOPERATIVISMO: A POTECA NA 

12ª SEMANA CULTURAL DE PINTADAS – BAHIA 

 

Em seu livro “A importância do ato de ler”, Paulo Freira diz que “a leitura de mundo 

precede a leitura da palavra” (1989, p. 11). Começo a narrativa da experiência na cidade de 

Pintadas, semiárido baiano, com um desafio deixado por Dona Nereide Coelho – vice-

presidente da Cooperativa Ser do Sertão: “chame o problema pra si”. Ela iniciou nosso 

encontro assim. E eu aceitei o desafio. Inicio refletindo sobre a responsabilidade que me foi 

dada e que recebi.“Vamos pegar o sabor do saber e transformar no sabor do fazer”, disse-me 

Dona Nereide. Aqui, proponho um fluxo a mais: transformar o sabor do fazer no sabor do 

saber. Do saber acadêmico que possui poder histórico para abraçar ou deslegitimar saberes. 

Hoje reivindicamos a “caneta”, questionamos a história, mostramos o barulho dos silenciados. 

A cidade de Pintadas poderia ser considerada mais uma cidade do semiárido. 

Localizado dentro do Polígono das Secas, o município de Pintadas tem uma população de 

11.166 habitantes (IBGE, 2000). Ela é um dos 20 municípios baianos com menor arrecadação 

e possui um baixo índice de desenvolvimento humano (IDH), 0,625, ocupando a posição 194 

no ranking do IDH dos municípios baianos. Aproximadamente 63,8% de sua população reside 

na área rural, em contraposição à média de 37,6% do Estado da Bahia. Os grandes e médios 

fazendeiros dedicam-se à pecuária bovina extensiva (corte e leite), atividade que prescinde de 

mão-de-obra intensiva, enquanto que os pequenos produtores criam ovinos, bovinos de leite 

para a subsistência e cultivam alimentos de subsistência como milho, feijão e mandioca, 

altamente suscetíveis à seca. 

Entretanto, sua históriaé marcada por uma ruptura através de uma série de 

organizações sociais que tinham como centro de encontro a Igreja Católica. As famílias da 

cidade, diante de todo o contexto socioconômico insatisfatório, viviam a normalização do 

êxodo rural que se incorporava à sina dos homens. A ausência de emprego e investimentos em 

Pintadas forçava um fluxo migratório para osudestedo país, quer seja para a grande São Paulo, 

quer seja para os grandes latifúndios produtores da cana-de-açúcar paulistas.O grupo de 

“Jovens pela libertação” passou a questionar esse fluxo e por meio do olhar social que 

envolvia a igreja católica achou solo fértil para encampar suas lutas. 

 O “Movimento de Pintadas”, neste sentido, teve início em 1961 na comunidade do 

Canto. Suas primeiras reinvindicações aconteceram no processo de retomada de posse das 

terras da Fazenda Lameiros, da qual um grande fazendeiro havia se apropriado. Diante da 

mobilização social, foi iniciado o processo pelo INCRA, o que levou mais tarde à 
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desapropriação da área. Essa foi a gênese para a “virada de jogo”39 da cidade. Em 1986, o 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais conseguiu ganhar notoriedade por meio de encontros 

regulares que contavam com a participação de 32 comunidades do município.Em 1988 

fundou-se o Centro Comunitário de Serviços de Pintadas, apoiado por 240 famílias e todas as 

entidades locais, além do início do “Projeto Pintadas” que objetivava o desenvolvimento 

sustentável do município.  

Em 1996 foi construída a Escola Família Agrícola de Pintadas, que surgiu da luta do 

Movimento Social de Pintadas. O movimento das mulheres começou em 1993 e foi registrado 

como Associação das Mulheres de Pintadas (AMP) em 1998. A Associação Cultural e 

Beneficente Padre Ricardo presta serviços de assistência social a crianças e jovens carentes 

desde o ano de sua fundação em 1995. Em 1997 a Rádio Comunitária foi fundada, em 1997 o 

Sicoob40 Sertão. Como cada entidade participante tem os seus objetivos específicos, a Rede 

pretende fortalecer as atividades já existentes como também articular e implementar outras 

que sejam desenvolvidas em conjunto.No processo de fundação da Rede Pintadas, o Centro 

Comunitário de Serviços de Pintadas encaminhou uma solicitação ao “DED” - Serviço 

Alemão de Cooperação Técnica e Social - no sentido de esta entidade se responsabilizar pela 

manutenção do salário de um profissional com o encargo de coordenar as atividades da Rede. 

A solicitação foi atendida e, a partir de então, o “DED” tem uma participação muito 

importante na criação e manutenção da Rede Pintadas, na medida em que apoia e possibilita a 

realização do acompanhamento das atividades desenvolvidas, desde o planejamento de 

cultivou, identidades para os produtos, melhores formas de distribuição. De um modo geral, 

mapeia maneiras de otimizar a produção das associações vinculadas à Rede Pintadas. 

A narrativa aqui feita é disponibilizada oficialmente pela Rede Pintadas41. Com isso, 

gostaríamos de chamar atenção para o elemento que permeia todas os relatos, tantos os 

oficiais, quanto os populares em meio a conversas com moradores da cidade. A Igreja 

Católica enquanto entidade presente nas modificações sociais se coloca em uma posição 

deliberadamente política. Em “A igreja se fez povo”, Leonardo Boff fala sobre o “parto do 

Espírito para libertação”. Parto que nasce da força do povo e da eminência da igreja católica 

enquanto entidade de organização popular.  

 

                                            
39 Referência ao documentário “Virou o jogo” que conta a história de Pintadas por meio das narrativas de 

empoderamento feminino.  
40Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil. 
41 Disponível em: http://redepintadas.blogspot.com/ 
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3.1A teologia da libertação: a igreja se fez povo 

 

A Teologia da Libertação surge de uma sicronicidade em contraponto ao momento 

político vivido na América Latina. No Peru, em 1971, o Pe. Gustavo Gutiérrez lançou o livro 

fundador “Teologia da libertação, perspectivas”. Leonardo Boff, no mesmo ano, publicaria 

um artigo na revista religiosa “Grande Sinal” com o título “Jesus Cristo libertador”. O título 

foi escolhido a fim de escapar à repressão do regime militar instaurado no Brasil. Um autor 

nada sabia sobre o outro, mas havia uma sincronia histórica, um mesmo espírito.  

Após esses expoentes da Teologia da Libertação, outros teólogos e teólogas se 

juntaram ao fortalecimento de uma nova perspectiva teológica que tinha como método a 

dialética. Hoje essa perspectiva alcança todos os continentes e vislumbra uma nova forma de 

fazer e pensar a teologia, a partir dos “condenados da terra”, para citarmos a expressão 

cunhada por Franz Fanon (1979),com base na profecia bíblica de Simeão a respeito do 

menino Jesus no livro de Lucas (Lc 2:34) que diz: ele será motivo de queda e elevação e será 

um sinal de contradição. Para Boff, a incompreensão, difamação, perseguição e condenação 

desse modo de conceber a práxis teológica ocorre diante de sua disputa contra os “poderes 

deste mundo” que atuariam diante da soberania da economia e do mercado. A escolha pelos 

oprimidos é para muitos intolerável, uma vez que opta por estar ao lado daqueles que não são 

detentores dos bens capitalistas.  

Dentro desta tradição teológica, os poderes eclesiásticos são considerados hereges 

quando propõem que o pobre deve ser o construtor de uma nova sociedade, visto que, antes de 

ser pobre, ele é oprimido. É dever da igreja, dentro dessa visão, associar-se ao processo de 

libertação do oprimido. Não se trata de politizar a fé, mas de praticar a evangelização e o 

“ide”, como orienta Cristo em Marcos 16:15, como um ato político. Isto é, a perseguição ao 

evangelho acontece por tomar partido em favor do pobre-oprimido, como propõe o apóstolo 

Mateus “Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o Reino dos céus. 

” (Mt 5:10). A igreja, enquanto corpo de Cristo, que se posiciona ao lado dos fracos, 

oprimidos e sobrecarregados, está fadada às acusações dos poderosos, sejam civis, sejam 

religiosos. Entretanto, a Teologia da Libertação é considerada por aqueles que a defendem 

como “uma bênção” para os pobres. Proclamar as boas novas de Cristo é também lembrar que 

ele foi carpinteiro, pobre e morreu como punição por sua opção libertária junto ao “Deus da 

vida”, cujos ouvidos sempre estão voltados para os gritos dos oprimidos.  

A centralidade do pobre e do oprimido dentro deste pensamento é oriunda da 

compreensão de que a libertação está para além do espírito, mas também pelo padecimento da 
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carne por meio das opressões. No livro Assassinatos no Campo: crime e impunidade, o 

Movimento dos Trabalhadores Rurais (MST) traz um levantamento de mortes ocorridas, das 

quais foram encontrados registros de mortes motivadas por questões de terra entre 

latifundiários e campesinos, do no de 1964 a 1986. O anúncio da bondade de Deus para 

pessoas como estas precisa estar associado à possibilidade deo povo encontrar na igreja uma 

aliada para romper com os modelos de opressão. Para Boff, trata-se de uma questão 

pedagógica-política que consiste em três estratégias. A primeira é contrapor as noções de 

assistencialismo, paternalismo que coloca o pobre à mercê da vontade do outro e que só 

oferece soluções curtas, sem mover de fato as estruturas que perpetuam a condição do 

oprimido. A segunda trata do empoderamento do pobre enquanto portador de força de 

trabalho, capacidade de aprendizado e habilidades. Formar essas pessoas e dar-lhes 

ferramentas para o processo produtivo, além do ingresso no mercado de trabalho é fazê-las 

entender também que podem ser donas de sua própria vida e de suas narrativas. Para tanto, é 

preciso que elas entendam o sistema produtivo, e não apenas o absorvam como ferramentas 

que as manterão como subalternas. A terceira estratégia interpreta o pobre como construtor de 

sua própria história e com força capaz de mudar o sistema de dominação.  

É preciso, neste sentido, entender o movimento da Teologia da Libertação como algo 

que transcende o ambiente eclesiástico e é fruto de um momento histórico após a Segunda 

Guerra Mundial e toda onda fascista que predominou em todo o mundo. A Guerra Fria, 

concretizando a polarização do mundo entre capitalismo e socialismo, levou a regimes 

ditatoriais, mas fomentou o questionamento das metanarrativas: de gênero, raça/etnia, 

cultural, colonização. A década de 60 inaugura o que alguns autores chamam de pós-

modernidade. Para Boaventura de Souza Santos (2010), esse momento é um período de 

transição paradigmática, não uma elevação da modernidade ou algo que é melhor que a 

modernidade. Por mais que não haja uma data determinando o um fim de um ciclo histórico e 

o começo de outro, a efervescência dos anos 60 foi o estopim de um mal-estar globalizado 

quanto às narrativas totalizantes e dominadoras de grupos subalternos. A tomada de 

consciência crítica passa pelo conhecimento da gramática de si42e torna-se uma necessidade 

em que, por mais que o outro nos diga quem somos, nós também precisamos fazê-lo.  

Boff sinaliza o clamor por liberdade e libertação de jovens da Europa, Estados 

Unidos e posteriormente da América Latina. Esse sentimento percorria os hábitos, o 

cotidiano, as artes, a educação e também a igreja, com questionamento sobre quais 

                                            
42 Vattimo (1992). 
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contribuições sociais a Igreja Católica Apostólica Romana estava dando à sociedade, bem 

como ao corpo dela, isto é, os cristãos. Surge a partir daí a necessidade de apropriar-se da 

mensagem de Cristo e re-semantizá-la. 

Em 1961, no Concílio Vaticano II, houve um apelo para a abertura da igreja católica 

ao mundo, o que foi traduzido por muitos, especialmente dentro do contexto latino-americano, 

como uma forma de abrir-se aos pobres-oprimidos. Surgiram desse contexto as Comunidades 

Eclesiais de Base, as pastorais sociais e o engajamento direto de grupos cristãos em 

movimentos políticos de libertação. Alguns nomes de destaques que, além de Leonardo Boff, 

sugerem ter feito essa leitura histórica, apoiando e fomentando a teologia da libertação, foram 

Gustavo Gutiérrez do Peru, Juan Luiz Segundo do Uruguai, Hugo Asmann do Brasil e 

Enrique Dussel e Miguez Bonino, ambos da Argentina. 

Os rostos dos oprimidos iam para além da identidade de classe, e se dissolvia entre 

múltiplas identidades e identificações desprezadas como indígenas, negros marginalizados, 

mulheres submetidas ao machismo, religiões difamadas, etc.Stuart Hall (2014) sugere a 

natureza do “sujeito pós-moderno” de modo descentralizado e descontínuo, ao contrário do 

“todo unificado” da modernidade, com um centro articulador que se modifica evolutivamente, 

através de processos previstos e controlados. Segundo o autor, existe uma mudança na 

construção da identidade naquilo que o pensamento ocidental chama de pós-modernidade. 

Segundo ele, a pós-modernidade provocou uma descentralização desse sujeito, deixando-os 

mais fragmentados, tornando-os detentores não mais de uma única identidade, mas de várias. 

“O próprio processo de identificação, através do qual nos projetamos em nossas identidades 

culturais, tornou-se mais provisório, variável e problemático. ” (p. 11). Essas identidades e 

identificações podem ser contraditórias, fluidas e fugazes, tornando-se o que ele chama de 

“celebração móvel”. O “sujeito pós-moderno” se diluiu com suas identidades e revelou sua 

própria morte, no que tange à morte da existência de um núcleo essencial.  

A emergência de novas formas de conceber a cultura e a identidade estão dentro do 

contexto da Teologia da Libertação, proporcionando uma releitura das histórias da América 

Latina, por meio da narrativa das vítimas de todo o perverso processo colonizador. Essa 

prática teológica vem também para denunciar as mazelas dos braços civilizatórios e militares, 

maquiados pelo discurso missionário cuja omissão esconde genocídios jamais reconhecidos.  

A atuação da Teologia da Libertação baseia-se no uso dos textos bíblicos como 

“iluminação”, aludindo a sentimentos e valores esvaziados, como a compaixão e a 

solidariedade. A primeira, implica em transportar-se à realidade do outro e sentir paixão. A 

segunda está atrelada à prática de imbricar-se, comprometer-se com a situação do 
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outro.Consiste nisso, para Leonardo Boff, a real experiência do espírito e o conceito de 

espiritualidade, e só dessa forma os cristãos estariam caminhando rumo ao reino dos céus. 

Consiste em praticar a boa vontade, sem críticas. Não se trata, porém, de assistencialismo, 

nem ainda de reformismo, mas, acima de tudo, de uma transformação. Nisso consiste o 

método: reconhecer os mecanismos da pobreza-opressão em busca de alternativas. Em 

seguida, buscar alternativas que coloquem os “libertos” como protagonistas, dando-lhes 

condições para falar, não falando por eles. Paulo Freire (referência) faz reflexões sobre o 

sentido de empoderamento, afirmando que não se trata de alguém vir salvar o pobre de suas 

opressões, reproduzindo uma nova forma de colonização, mas dando condições para que essas 

pessoas tomem posse de suas próprias gramáticas e tomem o poder de si das mãos dos 

opressores. 

Em síntese, o método da Teologia da Libertação se divide, segundo Leonardo Boff, 

em cinco passos. Primeiro, um encontro espiritual com o Cristo Crucificado e seu simbolismo 

em relação aos pobres. Segundo, a fomentação de uma indignação ética que se posiciona a 

fim de condenar situações desumanas em busca da superação de tais condições. O terceiro 

passo, consiste em manter a atenção na análise estrutural dos mecanismos produtores de 

pobreza-opressão. O quarto, trata de julgar de maneira crítica seja aos olhos da fé, seja aos 

olhos da razão, as estruturas da sociedade e seus marcadores de injustiça, mas trazendo 

também a urgência de a transformar. O quinto e último passo trata de celebrar de maneira 

coletiva as vitórias alcançadas. Esse método é trazido para o cotidiano popular, seja por meio 

de ações culturais, artísticas, grupos intermediários dos agentes de pastorais, grupos de 

jovens, de sorte que todos aprendam coletivamente a resistir e libertar-se mutuamente. Freire 

sintetiza:  

 

Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho: os homens se 
libertam em comunhão. (…) Somente quando os oprimidos descobrem, o 
opressor, e se engajam na luta organizada por sua libertação, começam a crer 
em si mesmos, superando, assim, sua “convivência” com o regime opressor. 
Se esta descoberta não pode ser feita em nível puramente intelectual, mas da 
ação, o que nos parece fundamental é que esta não se cinja a mero ativismo, 
mas esteja associada a sério empenho de reflexão, para que seja práxis. 
(FREIRE, 1987, p. 29). 

 

A necessidade da ação política por meio da ação cultural sugerida por Freire em toda 

a sua obra diz respeito ao aprofundamento do homem em seu lugar de ser gente, ser homem e 

mulher. Partir desse ponto em busca da “libertação” diz respeito a ter como ponto zero a 

experiência de cada um.  
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Os paradigmas que marcaram épocas no ocidente explicitaram posições hegemônicas 

e excludentes: ou deus é o centro do universo, ou ele não existe; ou a religião se destaca como 

único modo de construção do conhecimento, ou esta deve ser abolida. A pós-modernidade, 

entretanto, parece anunciar uma reconciliação em que a crença exclua a ciência ou o 

contrário. Obras como a de Paulo Freire são rotuladas como extremamente marxista para os 

cristãos e em demasia cristã para os marxistas. A opção de abordagem aqui feita consiste em 

conceber a teologia enquanto um dos ramos da filosofia, já mencionadas por filósofos como 

Espinoza. Mesmo se tratando de um livro com bases religiosas, esta concebe uma diversidade 

textual43, contendo livros poéticos, novelas, livros de levantamentos demográficos, históricos. 

Faremos aqui uma breve44 reflexão sobre o caráter existencialista presente na Teologia da 

Libertação.  

Ao refletir sobre o pensamento de Sartre, que se baseia no existencialismo humanista 

com uma forte base no materialismo-dialético, entendemos a noção de libertação, tanto para o 

filósofo, quanto para o ramo da teologia aqui colocada em destaque. Não há nada mais 

humano que se libertar. Mas em que consiste a liberdade? O homem é a síntese do movimento 

de si no mundo. Um corpo no que é um acúmulo de experiência, cuja mediação do seu 

interior com o exterior se dá por meio de sua subjetividade. Isso ocorre por meio dos espaços 

sociais em que se transita. Não existe neutralidade nesse sujeito concreto, como não há nos 

espaços de socialização. Somos contaminados o tempo todo, apropriando-se das múltiplas 

referências e reformulando-as com base em nossa construção de simbolismo e sentido das 

coisas. A interioridade só existe porque há exterioridade, assim como a identidade existe com 

base na existência da diferença.  

Este movimento de experiências condensa em um sujeito concreto a síntese de 

saberes, práticas, ritos, costumes, linguagens, todo o sistema simbólico de uma sociedade. É o 

fruto da cultura e nesse interior, nesse corpo-pote, há um acervo pessoal de como esta cultura 

é vivenciada e apropriada. Isso, entretanto, só se consolida com base na prática, na exposição 

do que se é e nisso modica-se. É um movimento dialético entre uma interioridade subjetiva e 

                                            
43A opção aqui é de buscar coerência entre o discurso e a prática, como nos convoca Freire. O presente 

trabalho se apropria das noções da cultura oral como forma legítima e não em detrimento da escrita. A bíblia, 
mesmo sendo um livro diverso, com fortes marcas de oralidade como propões Walter Ogn (1995), ainda contém 
em si conhecimentos e saberes de grupos que se identificam e reivindicam essa identidade.  

44 E talvez precário por não ser o fio condutor ou o tema central da abordagem da pesquisa. A 
metodologia aqui empregada é a multirreferencial. Essa nos permite acolher as percepções que vem dos 
acúmulos de complexidades e experiências. Desse modo, não poderíamos excluir o caráter religiosa que foi e é 
não apenas o plano de fundo das lutas em Pintadas, mas também o fio que suturou a crença da luta social na 
cidade.  
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uma exterioridade objetiva. Desse modo, podemos nos referir a uma subjetividade objetiva 

em que o homem, ainda que limitado pelo contexto histórico, social, político, faz suas 

próprias escolhas. Temos a liberdade de decidir qual caminho tomar em busca de um projeto 

do que se quer ser que se dá através do saber-de-ser, o que confere o caráter ontológico à 

liberdade.  

Para o existencialismo existem duas formas de a consciência se manifestar. Não se 

trata aqui de uma consciência essencialista, mas de uma manifestação do sujeito concreto que 

entende em si e em seus saberes. A primeira é a consciência irreflexiva (sem Eu) em que o 

objeto está posicionado para o sujeito de forma real ou imaginante. A consciência reflexiva 

(com Eu) pode ser espontânea ou crítica. A espontânea posiciona o objeto, mas não o faz com 

o Eu e a crítica posiciona o Eu para si. A transição da consciência espontânea que Freire vai 

chamar de curiosidade ingênua precisa ser liberta e transformada em consciência crítica – 

curiosidade epistemológica. O Eu que é fruto de uma construção coletiva também não 

consegue cumprir seu projeto de ser, visto que isso também depende das encruzilhadas de 

caminhos e encontros da experiência. O homem no mundo não tem como prever tudo, prever 

as contingências e aconteceres. Por isso, por mais que haja a liberdade de escolha, as escolhas 

não reflexivas promovidas pela exterioridade também produzem alienação, porque suturam o 

interior ao exterior. Consiste na tomada de posse de si, no empoderar-se a que Freire se refere, 

que possui caráter transformador. É o posicionar-se no mundo, não só com o mundo, 

refletindo seu papel social. Essa mudança de olhar é determinante dentro da transição entre a 

modernidade e a pós-modernidade. Quando Carl Marx provoca (e convoca) uma tomada de 

consciência que autoriza o trabalhador a se compreender como agente possível de mudança da 

história, não está se referindo a um fruto do acaso, tampouco do divino, mas dos homens e 

mulheres.  

A leitura da bíblia, assim como de toda obra, está sujeita a diversas formas de 

apreciação, interpretação, fruição. Dentro do contexto da teologia, bem como de outras áreas 

do conhecimento, isto se dá por meio de disputas das estruturas e das narrativas. A acepção 

que a Teologia da Libertação faz do texto bíblico é fruto de um processo dialético de formas 

de uso das escrituras. Não há como não se angustiar diante da reflexão: “Penso, logo existo” 

ou seria “existo logo penso”? Existir, nesta percepção, equivale a produzir um pensamento 

para além do que a estrutura e o coletivo dizem sobre o sujeito, de como esse sujeito lê sua 

própria existência e o seu entorno.  

No contexto do semiárido baiano, os grandes proprietários de terra, o sistema 

político, os grandes coronéis, todos aqueles que concebiam o aprisionamento da tomada da 
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consciência crítica da população pintadense se posicionavam como aqueles que produziam a 

opressão. Freire ainda propõe sobre como a libertação da alienação é um caminho sem volta, 

ainda que seja necessária uma busca cotidiana de coerência entre o discurso e a prática para 

que não nos percamos em “verborragia”. O levantamento de versículos bíblicos elencados 

acima fomenta não o esvaziamento de significado que acomete a contemporaneidade. Refere-

se ao intento de usar a bíblia como ferramenta de uma revolução, não apenas social, mas 

individual, antes de tudo.  

A Paróquia de Pintadas foi fundação em 14 de dezembro de 1987, apesar de sua torre 

ter sido construída em 1973, e atualmente possui 38 Comunidades Eclesiais de Base. Em 

2015, a comunidade da igreja e a cidade comemoraram os 30 anos da definição na justiça da 

luta pela Terra do Lameiro, como chamam hoje, especialmente como marco inicial de uma 

série de transformações em busca de libertação dentro da cidade de Pintadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto de: Rosselinni Muniz. Paróquia de Pintadas – Ba. –13 de março de 2016. 

 

A Igreja Católica de Pintadas é um dos cenários da organização do movimento 

social, bem como um dos agentes de transformação da narrativa da cidade econômica, social, 

política, cultural. Pensar a solidariedade, é uma forma de tomar para si a responsabilidade. 

Com muitas mãos se toma todos os dias a narrativa do povo do sertão que aprendeu a deixar 

sua terra porque ela “os expulsa”; força o êxodo porque o campo carrega o estigma da 
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ausência de saberes. Uma narrativa de quem quer ser gente, quer ser mais (FREIRE, 1987). 

Assim, libertando-se mutuamente, Pintadas experimentou a virada do jogo. 

Os preconceitos carregados historicamente pela população campesina nos colocam na 

posição de ir além das narrativas totalizantes que contam sobre as crianças desse local. Para 

tal, é importante levar em consideração que crianças têm voz e podem contar suas próprias 

histórias, bem como a luta social por melhorias de vida é o palco da infância de crianças 

pintadenses e isso deve ser levado em consideração. O olhar do outro contribui na construção 

da nossa identidade, além do nosso contato com nossos pares e nossos diferentes também nos 

ajuda a dizer quem somos. Entretanto, isso não quer dizer que o outro esteja sempre certo, 

mas pode ser voz ressonante para criação de visões homogeneizantes. Exemplo disso é a 

criminalização dos movimentos sociais, além do estigma de que o camponês é atrasado e não 

produz conhecimento nem o possui. Vale destacar que esses estigmas recaem sobre a infância, 

acoplada à dificuldade de acesso a direitos básicos que atendam as especificidades dessa 

população. Sob essa perspectiva, vale destacar que a formação dessas crianças perpassa por 

outras experiências diferentes das infâncias urbanas. 

A leitura é produto da subjetividade, vivências e contextos em que se encontram 

inseridos os sujeitos. Assim, o entendimento de que crianças são sujeitos, não objetos; de que 

não são adultos em miniatura; bem como a percepção de que elas não são vasilhas vazias, 

leva-nos à desconstrução do imaginário de crianças “trancafiadas no Olímpio chamado 

infância” (SOUZA, p. 3, 2015). Assim, “não separam de um lado homens, de outro, mulheres, 

de um lado adultos, de outro jovens e crianças. Se educam como coletivo. ” (ARROYO, p. 13, 

1999), e é em espaços como esses que o sentimento coletivo é ressaltado, não só na economia 

da cidade, mas nas relações entre seus habitantes. 

Neste sentido, trata-se aqui de encontrar novas formas de construir novos olhares em 

relação a maneiras de lidar com a economia, com a infância e, sobretudo, com as pessoas. A 

experiência, seja cotidiana, individual e efêmera, seja coletiva, científica, configura-se como 

um lançar-se ao novo e, por isso, ao desconforto. Percorrer as trajetórias pelas vértebras do 

tempo é uma tentativa de leitura do tempo presente, através da sua construção anterior. 

Quijano (2005) traz-nos relevantes reflexões sobre a construção identitária e cultural mundial 

diante dos processos colonizadores europeus ante a expansão capitalista (p. 227). Nesse caso, 

a globalização culmina num novo padrão de poder mundial, o qual perpassa por um eixo 

fundamental que é a construção do conceito de raça e classificação social, produto de um 

contexto histórico semântico construído pela colonização europeia, ambos imbricados, através 

do seu modo de pensar que seria o eurocentrismo. Esse processo colonizador está para além 
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das invasões territoriais, mas também na mudança nas formas de trabalho, relação 

espaço/tempo e construção epistemológica. 

Neste sentido, saliento ainda que essa é uma ação da dimensão do poder e que é 

fundamental localizar historicamente a quem serviu ou ainda serve. Os padrões eurocêntricos 

criaram novas identidades sociais, bem como redefiniram o papel de outras. Ou seja, 

deramuma representação identitária para índios, negros e mestiços, bem como redesenharam o 

papel do colonizador português, espanhol, etc. (id. ib., p. 227). Dessa maneira, a colonização 

estava também legitimada, visto que os papeis eram divididos: quem seria dominado e quem 

seria dominante. Quero com isso salientar que as relações de taxinomia racial e de saberes 

provocadas pela colonização trouxe uma nova dimensão nas relações do trabalho, haja vista 

que a produção ficou condicionada a um padrão global.  

Deste modo, o fio da história não para nesse ponto de cruz. A sutura eurocêntrica 

incorporou em sua malha a produção capitalista em ambientes que entendiam o trabalho de 

forma heterogênea. Isso levou à introdução de relações de exploração do trabalho, controle de 

produção e distribuição, bem como a relação do trabalho ficou imbricada à relação capital-

salário (id. Ib., p. 228). 

Na medida em que aquela estrutura de controle do trabalho, de recursos e de 

produtos consistia na articulação conjunta de todas as respectivas formas historicamente 

conhecidas, estabelecia-se, pela primeira vez na história conhecida, um padrão global de 

controle do trabalho, de seus recursos e de seus produtos. E enquanto se constituía em torno 

de e em função do capital, seu caráter de conjunto também se estabelecia com característica 

capitalista. Desse modo, estabelecia-se uma nova, original e singular estrutura de relações de 

produção na experiência histórica do mundo: o capitalismo mundial. (QUIJANO, 2005, p. 

228). Vale ressaltar o papel do europeu como o “administrador” das riquezas das colônias. 

Isso colocou a Europa como centro comercial do mundo. Segundo o autor, “o capitalismo 

mundial foi, desde o início, colonial/moderno e eurocentrado” (id. ib. 230). Dessa forma, um 

continente se coroou centro do mundo, através da economia, por meio da concepção de raça, 

pela imposição do seu modo de trabalho, mas também, e de forma fundante, através da 

produção intelectual e cultural, bem como na formulação de novas identidades. Vale destacar 

ainda o que o autor chama de re-identificação cultural, orientada pela Europa. Isso é, a 

produção cultural, epistemológica, de sentido, de universo simbólico ficou centralizada pelo 

padrão hegemônico europeu.  

Diante da expansão do pensamento hegemônico, experiências outras são 

desperdiçadas por conta da redução do olhar. Dessa forma, a ampliação da percepção da 
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experiência social trazida por Boaventura de Souza Santos (2010) é muito rica. Um dos 

pontos que o autor aponta é que a experiência social é mais ampla do que a tradição 

epistemológica legitimada tradicionalmente pelo ocidente. O processo de legitimação da 

produção científica enquanto universal está imbricada ao processo de colonização. Dessa 

forma, a criação do dualismo e evolucionismo elencados por Quijano (2005) tornam-se 

latentes e paradoxalmente pouco notada diante de uma legitimação histórica construída pelo 

pensamento hegemônico. Segundo o autor, a concepção de modernidade dirige o mundo à 

naturalização civilizatória, em que a referência está na civilização europeia (QUIJANO; 2005; 

p. 236). Essa percepção, como afirma Stuart Hall (2003), leva à construção de um olhar para 

“a história como a flecha do Tempo, é sucessiva, senão linear” (p. 30). Essa visão construiu, 

segundo Quijano (2005), a noção de evolucionismo e dualismo, na qual o evolucionismo 

direciona os passos das civilizações para a moderna Europa e o que está fora dela é tido como 

anterior, primitivo. Outras formas de vivenciar o mundo foram consideradas inteligíveis. Uma 

condição sine qua non para a ampliação do olhar sobre a experiência é o levantamento de 

possibilidades e limites de ações alternativas à lógica hegemônica. Dessa forma, Santos faz 

três conclusões, as quais dialogam com as miradas construídas e direcionada para grupos que 

fogem ao padrão normativo europeu, já mencionado, e aqui atenho-me ao grupo etário 

infância, mais especificamente meninas negras.  

O primeiro ponto que o autor aponta é que a experiência social é muito mais ampla 

do que a tradição epistemológica legitimada tradicionalmente pelo ocidente. Em segundo 

lugar, esta riqueza social está a ser desperdiçada. O autor ainda destaca que é a partir do 

desperdício que ideias apocalípticas são disseminadas. Em terceiro lugar, a fim de enfrentar o 

desperdício da experiência, dando visibilidade a outras alternativas e iniciativas, não se deve 

recorrer à ciência social que conhecemos. Faz-se necessária a construção de um outro tipo de 

ciência social, bem como de racionalidade, indo de encontro ao modelo ocidental de 

racionalidade e construção epistemológica. Construções do conhecimento que desaguem nos 

rompimentos de estigmas que coloquem a criança no lugar do outro quando sua infância foge 

ao padrão romantizado do que é ser criança. A criança segue vivendo em um paradoxo que 

mesmo comparando-as aanjos, colocamos sua existência sob uma óptica que tecer sua 

existência sob nossas expectativas. Disputar a narrativa epistêmica dentro do campo das 

ciências humanas é também não se recusar a pensar outras formas de encarar as infâncias e 

suas especificidades.  
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3.2 Viva Gente solidária 

 

A universidade enquanto ambiente formativo, configura-se dentro de uma lógica de 

produção do conhecimento e da autonomia dos seus estudantes com base em uma perspectiva 

ampla. A sistematização dos conhecimentos legitimados historicamente pela universidade 

moderna encontra em crise ou erosão de sua estrutura. A manutenção da relação das 

instituições de ensino superior organizada dentro da modernidade é fruto ainda de 

pensamentos de conservação do modo de produção e reprodução, com a distinção bem 

marcada da formação de trabalhadores para trabalhar e mercadores para comercializar45, 

constituindo uma nova cultura em que as dicotomias são fortes fundamentos. Entretanto, a 

pós-modernidade e a quebra das metanarrativas questiona desde as construções 

epistemológicas até o perfil de quem acessa esse ambiente.  

Estudos do INEP46 trazem uma mudança no perfil dos ingressos nas universidades 

com base nas respostas do questionário socioeconômico do ENADE47. De um modo geral, os 

dados nos mostram que na década de 90 o percentual de brancos eram 20% a mais que a 

estimativa de brancos declarados no território brasileiro. Esses números, no curso de 

medicina, por exemplo, refletem 80% dos declarantes. Nesse mesmo período, apenas 7% da 

população declarou receber 10 salários, enquanto dentro das universidades essa renda familiar 

era referente a 80%, ainda usando o exemplo do curso de medicina. Após as políticas públicas 

voltadas para ações afirmativas como cotas, PROUNI48, FIES49, os dados comprovam que 

entre 2004-2012 houve uma redução de pessoas com alta concentração de renda dentro das 

instituições de ensino superior, além do pequeno aumento percentual de pessoas 

negras/pardas.  

Na Universidade Federal da Bahia50, as políticas de cotas foram implementadas em 

2004 e demonstram mudanças no perfil socioeconômico e, por conseguinte, cultural dos 

ingressos. Em 2005, por exemplo, o número de pretos e pardos chegou a 73,4% dos 

classificados. Quanto à concentração de renda, entre 2005-2008, 74,5% dos classificados 

possuíam família com renda de 10 salários mínimos. À luz dessa breve reflexão, a proposição 

                                            
45 Harvey (1992); Lyotard (2009).  
46Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 
47 Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. 
48 Programa Universidade Para Todos. 
49 Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. 
50 Mais informações no UFBA em números. Disponível em: 

https://proplan.ufba.br/sites/proplan.ufba.br/files/versao_digital_ufba_em_numeros_2017_0.pdf 
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é introduzir a necessidade de mudanças paradigmáticas que são fruto tanto do momento 

histórico, quanto da mudança (lentamente) do perfil de estudantes oriundos de camadas 

sociais que antes não acessavam o ambiente universitário. Tais mudanças recaem desde o 

currículo pragmático até a proposição de um currículo oculto51que tangencie para além do 

ensino, mas que alcance também a pesquisa e extensão.  

Outra constatação é quanto à presença dos movimentos sociais dentro do ambiente 

universitário. A APUB52, por exemplo, existe há 50 anos, como representação dos professores 

universitários e a ASSUFBA53, como entidade sindical dos servidores e técnicos-

administrativos, foi fundada em 1º de dezembro de 1980. Dentro das entidades 

representativas, os setoriais se ampliam para além da luta oriunda da identidade de classe. No 

que tange à representação estudantil, o Diretório Central dos Estudantes da UFBA (DCE-

UFBA) foi registrado em cartório em 19 de janeiro de 1999 e aí emergem discussões sobre 

questões de gênero, sexualidade, relações étnico-raciais, pautas específicas dos estudantes 

indígenas, quilombolas, auxiliados pela assistência estudantil. Uma miscelânea que 

representam a diversidade de identidades e identificações presentes e latentes dentro do 

universo UFBA.  

Aqui proponho um recorte para o movimento estudantil no qual ingressei em 2013, 

ainda como estudando do Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades. Dentro desse 

contexto, o Movimento de Juventude Viva Gente foi um divisor de águas em minha narrativa 

como militante. Um dos motes da organização é a dimensão gramisciniana da busca de uma 

nova cultura política em que noções como solidariedade, coletividade, democracia fossem 

radicalizados dentro das relações micro e macro políticas.  

Dentro do acúmulo político que a cidade de Pintadas estava vivendo desde a década 

de 60, a liderança de Neusa Cadore despontou dentro dos movimentos de organização. Neusa 

é natural de Santa Catarina e em 1984 chegou à Bahia por meio dos trabalhos missionários 

que ela desenvolvia junto à Comunidades Eclesiais de Base. Na década de 90, havia um 

processo de construção da Rede Pintadas por meio de uma articulação entre a base política 

pintadense que vinha se construindo desde a década de 60. Nesse período, em 1996, Neusa se 

elege a primeira prefeita da cidade de Pintadas, levando consigo o que ela chama de “o modo 

                                            
51 Termo utilizado dentro das concepções das teorias curriculares críticas que consideram que o currículo 

se dá não apenas dos conteúdos e políticas curriculares, mas também pelas ações dos professores, linguagens 
escolhidas, metodologias.  

52 Sindicato dos Professores das Instituições Federais do Ensino Superior da Bahia. 
53 Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos em Educação das Universidades Públicas 

Federais no Estado da Bahia. 
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petista de governar”, usando a gestão compartilhada por meio do diálogo com os movimentos 

sociais em sua gestão, além do conjunto de ações que proporcionassem à população do 

semiárido conviver com sua realidade geográfica. Toda discussão política dos mandatos de 

Neusa (1997-20014) passavam pela rede de economia solidária, atraindo de diversos campos 

pessoas que se sentiam comprometidas com possibilidades outras de governar por meio da 

participação popular e coletiva em um mandato. A via de encontrar formas alternativas de 

governo, para além das tradicionais experimentadas até então no contexto baiano conseguiu 

mobilizar não apenas pessoas da cidade, o que proporcionou a criação de uma rede solidária 

de pessoas com conhecimentos técnicos e políticos para ajudar e fortalecer uma das primeiras 

concretizações da economia solidária no estado.  

Neusa tornou-se uma grande referência em um contexto em que ela se colocava 

politicamente como oposição ao governo federal, na figura do ex-presidente Fernando 

Henrique Cardoso (PSD)54, e assim atravessou os governos de Paulo Souto (PFL)55 e Otto 

Alencar. Ao tomar posse no poder executivo, a então prefeita de Pintadas recebeu como 

represália o fechamento do Banco do Estado da Bahia na cidade. Hebert Floresce de 

Carvalho56 em entrevista - um dos pioneiros do Viva Gente – sugere que Neusa sofreu uma 

forte perseguição dentro dessa configuração política. Dona Ereide sinalizou coisa semelhante 

ao dizer que o então senador Antônio Carlos Magalhães anunciava a necessidade de acabar 

com Pintadas, “antes que essa erva daninha se proliferasse pela Bahia”.  

Nesse período, Herbert sinaliza que a solidariedade que envolveu o processo de 

formação da Rede Pintadas aconteceu na perspectiva de uma solidariedade engajada, o que 

mobilizou, inclusive, professores da UFBA. Professores das áreas de educação, saúde e 

gestão, passaram a acompanhar a gestão de Neusa de modo propositivo e articulado, a fim de 

construir avanços para o município. Conformou-se uma mobilização que envolveu a 

juventude pintadense em diálogo com o movimento estudantil da UFBA que, naquele 

momento, se configurava de modo não centralizado pela figura de uma instância 

representativa que posteriormente seria o DCE. Os estudantes que vivenciavam a pesquisas e 

residências universitária em grupos que possuíam seus orientadores engajados com a gestão 

de Pintadas, passaram a deslocar seu olhar para a cidade, o que proporcionou um empenho 

multidisciplinar que culminaria na criação do Movimento de Juventude Viva Gente.  

                                            
54 Partido da Social Democracia Brasileira. 
55 Partido da Frente Liberal – atual DEM (Democratas).  
56Atualmente é Coordenador de Pesquisa e Inovação na Coordenação Executiva de Pesquisa, Inovação e Extensão 

Tecnológica - CEPEX da Secretaria de Desenvolvimento Rural da Bahia – SDR. 
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Transpondo o imaginário coletivo quanto ao movimento estudantil, o Viva Gente 

unifica a juventude universitária com a juventude de cidades do interior, do campo, da 

periferia, compreendendo que as instâncias de disputa da juventude tangenciam diversos 

setores da sociedade e, portanto, compreende-se dentro de um pensamento global que não se 

distancia do local. Ganhando cada vez mais autonomia em relação ao corpo docente, os atores 

do movimento passaram a organizar vivências e ações políticas que se alternavam entre 

Pintadas e dentro da UFBA. Chegaram a organizar campanhas para deputado estadual na 

figura de Zilton Rocha57 e para deputado federal, de Walter Pinheiro58, ambos do PT. 

Campanha e mandato se construíam de modo semelhante à práxis política vivenciada em 

Pintadas.  

A compreensão da necessidade de articular-se para além do movimento social, mas 

disputando as instâncias da máquina política conduziu a juventude do Viva Gente a construir 

as instâncias de representação, desde centros e diretórios acadêmicos na universidade, até a 

disputa de mandatos do executivo e legislativo. Atualmente, esse grupo contribui na 

construção e do mantado do deputado federal Afonso Florence, da ex-prefeita de Pintadas e 

atual deputada estadual, Neusa Cadore e da vereadora Neia (Cleidineia Bastos) também em 

Pintadas.  

Este breve histórico nos localiza dentro da perspectiva que constrói essa pesquisa. 

Histórico este que é também é linha que costura a rede da pesquisa de campo do presente 

trabalho. 

 

3.2.1 Vivência: a universidade para fora – Pintadas 

 

Atualmente o Viva Gente constrói a gestão eleita do DCE-UFBA que tomou posse 

em agosto de 2018, sob a coordenação das pastas de Pesquisa e extensão e Combate ao 

racismo, além de ocupar o CAPEX59, CAE60, CONSUNI61 e CONSEPE62. Diante do edital 

aberto da Pró-Reitoria de Extensão (PROEXT) para “Chamada para Concessão de Apoio à 

Organização de Eventos Estudantis 2018”63, o Viva Gente submeteu uma proposta de 

                                            
57 Mandato de 1999-2003. 
58 Mantado de 1999-2003. 
59 Conselho Acadêmico de Pesquisa e Extensão. 
60 Conselho Acadêmico de Ensino.  
61 Conselho Universitário.  
62 Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão.  
63Disponível em: https://proext.ufba.br/chamada-para-concessao-de-apoio-organizacao-de-eventos-

estudantis-2018. 
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vivência na cidade de Pintadas de caráter extensionista. A proposta tem por fio condutor a 

compreensão da necessidade de experiências universitárias que transitem de forma holística 

na formação dos estudantes. Erodir as estruturas da universidade moderna se tornou também 

uma disputa de narrativa das estruturas que compõem a UFBA. Trata-se de transformar a 

forma de produção e reprodução do conhecimento, em que os futuros profissionais que 

ingressarão no mercado de trabalho possam também proporcionar novas formas de tocar o 

outro, de interagir de forma humanística.  

Freire (1996) argumenta que “a reflexão crítica sobre a prática se torna uma 

exigência da relação Teoria/Prática sem a qual a teoria pode ir virando blábláblá e a prática, 

ativismo. ” (p. 11). O autor refere-se ainda à educação bancária que diz respeito à concepção 

do educando enquanto tábulas rasas e vazias que serão receptáculos de conhecimento, sem 

conseguir transformá-lo nem o interpretar partindo de suas vivências socioculturais. O desafio 

proposto é o de lançar-se à rebeldia que aguça a curiosidade e viabiliza arriscar-se para além 

do “bancarismo”. “A força criadora do aprender” sugerida por ele perpassa a dúvida, o 

questionamento e a não aceitação passiva desse modelo de educação. Essa é uma das 

significativas vantagens dos seres humanos - a de se terem tornado capazes de ir mais além de 

seus condicionantes. ” (p. 13-14). Dessa maneira, viver a universidade de um modo que os 

saberes dos estudantes universitários dialoguem com os saberes em comunidades compõe a 

métrica de uma nova forma de narrar epistemologias, pensando-as não mais como dicotomias, 

mas como coexistências.  

Neste sentido, o projeto “Vivência: a universidade para fora” propõe uma imersão 

nas iniciativas sociais da cidade de Pintadas. Entre os dias 15 e 17 de novembro, a proposição 

eram reunir um grupo de 30 pessoas que se submeteriam a uma seleção de oficinas para levar 

à cidade como uma forma de troca de saberes. O período foi escolhido pela comissão 

organizadora64 em conjunto com a Companhia de Artes Cênicas RHELUZ65 que estava 

produzindo a 12º edição da Semana de Cultura de Pintadas. O evento foi fomentado por uma 

emenda proposta por Neusa Cadore e outros parceiros e aprovada. A semana é um vetor 

cultural da cidade a qual proporciona a formação e a educação por meio da ação cultural. 

                                            
64Jadson Natan Cavalcante da Silva (Estatística), Luna Gonçalves Rocha (Teatro), Larissa Santos 

Pinheiro Guerra (Comunicação), Mariana Alves Feregueti (Ciências Sociais) e Rosselinni Brasileira Rosa Muniz 
Gonçalves (Pedagogia e Mestrado em Cultura e Sociedade).  

65“É entidade membro da Rede Pintadas que é formada por organizações sociais de setores diferentes, que vem se 
empenhando em discutir e promover ações coletivas em prol do desenvolvimento local sustentável do município de Pintadas-
BA. Essa experiência de luta e gestão participativa nomeada de Rede, recebeu duas premiação de gestão e cidadania, uma 
pela Fundação Getúlio Vargas em 2002 e outra pela Caixa Econômica em 2004.". Disponível: https://pt-
br.facebook.com/Rheluz/ 
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Oficinas, teatro, música, dança, performances, shows, mostras de cinema, intervenções 

urbanas, tudo de modo a transitar por toda a comunidade rural e urbana pintadense.  

Deste modo, selecionamos coordenadores para as seguintes oficinas66: teatro, grafite, 

combate à violência contra a mulher e contação de histórias. No primeiro dia, iniciamos com 

um cinedebate a partir do curta-metragem “Virou o jogo” (2012)67, com os debatedores Neia 

Bastos e Arlei Pereira, presidente do RHELUZ. O filme mostra um panorama sobre a 

mudança de vida por meio da economia solidária na vida de mulheres, seu empoderamento e 

o combate ao machismo. A narrativa traz o jogo de futebol como metáfora para a virada de 

jogo que a cidade, no que tange a práticas naturalizadas no cotidiano masculino, como “tomar 

uma com minhas amigas no bar, ou jogar bola assim como os homens”, mas que não atingiam 

a vida das mulheres da cidade. Seu papel se restringia a cuidar da casa, do marido e dos filhos. 

O movimento das mulheres que já se reuniam na igreja em debate sobre a busca de estratégias 

que interrompessem o êxodo de seus maridos para outras regiões do país em busca de formas 

de sobrevivência, foi ainda mais endossado sobre a necessidade de mudanças de posturas 

também dentro do âmbito privado. 

A história do filme se inicia com as mulheres contando que os homens jogavam bola 

todos os dias, com exceção das terças-feiras e que elas decidiram nesse dia usar o campo da 

cidade para também jogar. Aos poucos, outras mulheres passaram a frequentar os jogos. Não 

apenas do jogo, mas com a lida diária e na partilha de vivências semelhantes construíram uma 

percepção coletiva acerca da hierarquia de gênero. Com isso, passaram a perceber a 

necessidade de mudanças de comportamento também doméstico, exigindo igualdade de 

direitos e deveres, mas, acima de tudo, respeito. A necessidade de “entregar-se” às práticas 

libertadoras, como sugere Freire (1987) significa lidar de forma dialética com o opressor, 

compreendendo que sem o oprimido, este não vem a existir. O movimento de mulheres de 

Pintadas propõe, então, uma caminhada conjunta que refutasseo rótulo que o machismo 

emprega para os homens do campo:o “cabra-macho” que é incapaz de demonstração de afeto, 

fadado a carregar “estereótipos genéricos”68. 

Falas no documentário trazem o receio de muitos homens em “libertar-se”. Havia 

sinalizações de homens da época que traziam a urgência em acabar com o movimento de 

mulheres em Pintadas antes que este crescesse e descem frutos, segundo Neia Bastos no 

debate acerca do documentário. As pastorais de base foram o ponto inicial desses encontros 

                                            
66 Lista de aprovados nos anexos.  
67 Vapor filmes. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=B6x5an4cJ5E 
68 Termo proposto por Filipe Trotta (2014). 
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que promoveram mudanças não apenas no âmbito privado da vida das mulheres, mas em sua 

vida pública ao disputar concepções religiosas sobre o corpo da mulher, como por exemplo o 

uso da pílula anticoncepcional. Esse conjunto de tomadas de poder na narrativa das mulheres 

pintadenses tocou na relação público/privado, na tomada de posse do corpo e no 

empoderamento financeiro.  

O documentário traz o jogo de futebol como metáfora, mas as sinalizações de Neia 

após a exposição do filme revela que a virada de jogo é real, porém acontece no dia a dia. Isto 

porque a construção do machismo na cidade segue sendo estrutural e pungente. O debate 

sobre o empoderamento de mulheres não possui alcance total na cidade. É uma disputa de 

uma narrativa hegemônica que constrói marcadores de estratos sociais. 

Os frutos, ainda que tão indesejados por certa parte da sociedade, vieram. Outros 

pontos que conhecemos foi a Associação de Mulheres de Pintadas que se desmembra em 

outras cooperativas. O Ser Sertão é uma dessas ações de cooperação das produtoras rurais 

para a produção de polpa de fruta. Lá fomos recebidos por Dona Ereide que nos explicou todo 

o processo de produção, desde a chegada das frutas, o tratamento, empacotamento e produção. 

Ela, entretanto, produz em parceria com outros ramos da COOPSERTÃO, sobretudo no ramo 

Agropecuário da Agricultura Familiar. Os produtores associados são adeptos a um sistema de 

produção agroecológico. Esta foi fundada em 22 de outubro de 2008 e tem como forma de 

organização interna a Assembleia Geral; abaixo, o Conselho Fiscal e o Conselho 

Administrativo e por último a Diretoria Executiva. São citadas como exemplos, duas açõesde 

cooperação adotadas: Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), modalidade 

ApoioFormação de Estoques pela Agricultura Familiar – CPR Estoque, Compra Direta da 

Agricultura Familiar – CDAF e Compra da Agricultura Familiar para Doação Simultânea – 

CPR Doação; Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. Neste são fornecidos 

Leite em Pó de vaca para as prefeituras de Pintadas, Camaçari e Lauro de Freitas e hortifrúti 

para as prefeituras de Pintadas e Mairí. A COOPSERTÃO também alcança toda a Bacia do 

Jacuípe e, por meio de lojas, conseguem fornecer sementes 
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Foto: Rosselinni Muniz. Visita ao Ser do Sertão por estudantes da UFBA, por meio da Vivência: 

universidade para fora promovida pelo DCE – UFBA. 16 de novembro de 2018. 

 

A gerência é toda realizada por mulheres, mas sempre em associação e acordo com 

homens produtores rurais. Trata-se de um processo de ampliação também da participação 

feminina nos espaços de poder e decisão, o que vai para além do processo de produção, 

atingindo a comercialização e a gestão. Segundo o Cesol69, as mulheres são cerca de 90% do 

público que transita pelas Associações de Mulheres de Pintadas. 

Conhecemos ainda a FrigBahia70, frigorífico da COOAP – Cooperativa 

Agroindustrial de Pintadas que concentra o abatimento e 29 cortes de ovinocaprino da Bacia 

do Jacuípe. Fomos recebidos por Edemário Marques, gerente executivo, que nos mostrou o 

local de recebimento e abate. Ele ainda falou sobre as dificuldades que enfrentam: por mais 

que seja um dos maiores frigoríficos da região, existem muitos produtores que optam em se 

associarem. A proposta desse encontro de cooperativas é de “pagar o preço justo” ao pequeno 

agropecuarista que sempre teve seu produto desvalorizado pelo o que ele chamou de 

atravessador. Segundo ele, os atravessadores compram “pelo olho” sem pesar o animal. A 

FrigBahia é uma oportunidade não só do pagamento em sua totalidade, por ter o animal 

pesado na frente do dono do produto, mas por dar condições de fazer cortes finos do animal, o 

que valoriza ainda mais o produto.  

A alimentação dos animais é também fornecida pelo Ser Sertão por meio da 

cooperativa de polpa de fruta que disponibiliza o bagaço das frutas para os produtores. A meta 

é sempre perder o mínimo possível em toda a produção das cooperativas. O FrigBahia, em 

diálogo com a Associação de Mulheres, fornece os cortes de carne ao Restaurante Delícias do 

Sertão, também na sede da Associação de Mulheres de Pintadas.  

 

 

 

                                            
69 Centro Público de Economia Solidária da Bacia do Jacuípe.  
70 Cooperativa Regional de Alimentos Bahia.  
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Foto de Amanda Brandão. Visita à FrigBahia. Pintadas – Ba. 16 de novembro de 2018 

 

Por último, conhecemos a Rede Pintadas e o Cesol71da Bahia do Jacuípe que tem 

Pintadas como sede. A rede funciona como congregação de todas as associações da cidade 

junto a um organismo maior que é o Cesol. Este, por sua vez, funciona como catalizador de 

apoios e políticas públicas que beneficiem os agentes que compõem as redes de economia 

solidária. São 11 entidades reunidas em torno dessas duas instâncias.  

A rede de economia solidária e todo o saldo político construído pelas iniciativas dos 

grupos sociais em propor ações em cooperação produziu dimensões que se destinam a valorar 

o local em que se está. É uma proposição real em combate às dicotomias e hierarquias. O 

Cesol é uma política de inclusão socioprodutiva do Governo da Bahia, com o fim de apoiar 

iniciativas de empreendimentos sociais de modo integrado. É, acima de tudo, um ponto de 

vivências e experiências coletivas que promovem o fortalecimento de ações de autogestão. 

Formado por profissionais de diversas áreas, o conhecimento compartilhado visa a autonomia 

das cooperativas, ainda que trabalhando em rede. O mote de atuação está na compreensão de 

que o campo, o semiárido, não expulsa seus filhos de lá, mas novas formas são criadas para 

que se possa aprender a estar nesse bioma de modo produtivo e consciente. Permite, desse 

modo, que os atores locais desenvolvam estratégias para resoluções de desafios atreladosà 

vivência do ambiente, da comercialização e de maneiras de fortalecer a geração de postos de 

trabalhos e renda de forma sustentável. 

A economia de solidariedadevisa encontrar uma terceira via ao capitalismo. Pensar 

em um contexto que se possa falar de um mercado democrático é contrapor as noções da 

                                            
71 Centro de Economia Solidária. 
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tradição econômica, tanto de Adam Smith quanto de Marx. A dimensão da economia solidária 

não se associa à apologia, à competição, que trata de modo agressivo e destrutivo as relações 

econômicas, como sugere Paul Siger (2002). Nisso consiste para o autor um dos elementos 

que produzem a desigualdade dentro do sistema capitalista. A proposta é contrária a isso: 

reduzir a desigualdade dos ganhos e distribuí-los igualitariamente. Não se trata, entretanto, de 

um modelo de produção que vislumbre a superação do modo de produção capitalista. Baseia-

se em propriedades coletivas ou associadas.  

Os gráficos revelam as marcas da produção em escalas que demonstram a 

diversidade de fomento e de empoderamento de grupos que carregam estigmas históricos de 

improdutivos, como o campo e as mulheres. O fortalecimento da economia solidária significa 

o fortalecimento do “ser-mais/ser gente / ser homem e mulher. ” (FREIRE, 1987). Isso 

reverbera no espaço do Cesol enquanto um polo de construção de conhecimentos com 

enfoque na questão do campesinato do semiárido baiano. A Escola Família Agrícola (EFA) da 

cidade está fechada há dois anos e segue na tentativa de reabertura. Esta constrói seu projeto 

político pedagógico com base na pedagogia da alternância e forma estudantes filhos de 

camponeses, mas, acima de tudo, é um locus de produção científica voltado para a região. O 

projeto de cisternas e capitalização de água surge nesse contexto.  

Neste sentido, a Rede, em conjunto com o Cesol, funciona como um organismo 

sistematizador de iniciativas sociais que tragam um olhar inovador72 sobre a seca, a paisagem 

árida, a terra vermelha e as frutas temporãs. Projetos como o Mais Água73 que fortalece a 

convivência com o seminárido é uma das iniciativas de promoção de projetos agroecológicos, 

além de apostar na formação das famílias do campo por meio da sua própria experiência, 

inserindo novas técnicas de plantio e cuidado com a terra.  

Vale observar ainda que, apesar da virada do jogo experimentada por Pintadas, isso 

não representa uma totalidade revolucionária. O machismo não foi extinto a iniciativa privada 

continua acontecendo de modo forte na cidade, o campo conservador liberal da cidade ganhou 

as últimas eleições do executivo. Nas últimas eleições, o Democratas venceu com 50,95%, na 

figura de Batista da Farmácia74 contra 49,5% da canditada do PT, Neusa Cadore. O atual 

prefeito aprovou nesse ano o cancelamento do componente curricular que era ofertadas nas 

escolas públicas de Pintadas a partir do 6º ano chamado Organização Social de Pintadas 

                                            
72 Inovação no sentido de António Nóvoa (1988). 
73 Financiado pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza (SEDES). 

Proporcionou a construção de 304 cisternas no município.  
74 João Batista Ferreira Almeida. 
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(OSP), que tinha por objetivo o ensino de pedagogias voltado para o cooperativismo e a 

economia solidária.  

Os relatos e reflexões aqui propostos não visamdar conta de questões como as 

análises políticas que podem ser feitas. Sinalizamos para o que foi chamado pela mídia de 

conjunto de movimentos sociais e alguns cientistas políticos chamaram de antipetismo; ou a 

busca pelo novo, diante dos anos do governo do PT que passou pelos três poderes, sofrendo 

os desgastes de estar no governo. Demonstra-se, aqui, a história enquanto um mar agitado da 

história75 e a necessidade constante de avançar quanto a iniciativas que ressaltem valores 

humanistas e libertadores. A disputa agonística por narrativas contra hegemônicas é cotidiana 

até mesmo em experiências outras que não a apocalíptica que o pensamento ocidental oferece.  

Neste sentido, traçaremos uma rede teórica suturando alguns pontos aqui propostos. 

O conceito de experiência é o fio condutor dessa pesquisa, mas o tempo todo ele se encontra 

com os tecidos das culturas das infâncias. Nos próximos momentos, o intento é lançar mão de 

algumas das inquietações que nortearam essa pesquisa, apresentando mais sobre a Poteca 

dentro dos estudos culturais e infantis.  

Na Bacia do Jacuípe os esforços, em dados, se apresentam da seguinte forma:  

 

Fonte: Cesol Bacia do Jacuípe 

 

 

                                            
75 Mensão ao título do artigo do Jornal Diplomatique de autoria de Alexandre Freitas Barbosa. Disponível 

em: https://diplomatique.org.br/o-golpe-de-2016-e-o-mar-agitado-da-historia/ 

Participação por gênero

Mulheres Homens
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Fonte: Cesol Bacia do Jacuípe 

 

 

 

Fonte: Cesol Bacia do Jacuípe 

 

 

 

Fonte: Cesol Bacia do Jacuípe 

Origem

Campo Urbano

Formas de organização

Grupo Informal Associação Cooperativa
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Paro (2015)76, disserta sobre as mudanças de concepções em relação à administração 

tradicional. O autor sugere sobre como esses câmbios trouxeram em si transformações de 

olhar em relação a forma de lidar com os recursos objetivos e subjetivos.Os câmbios que 

descentralizam a noção da administrativa introduzem dimensões relacionadas até mesmo ao 

uso do termo gestão. Dentro da concepção tradicional, a responsabilidade fica então 

circunscrita a uma única pessoa, além de ser quem está encarregado de fazer o uso dos 

recursos de forma produtiva, alcançando os objetivos elencados nos planejamentos. Essa 

conduta de direção está atrelada ao procedimento que envolve princípios de economia de 

recursos, de efetividade nas ações. Devehaver a preocupação com a atividade-meio e a 

atividade-fim, uma vez que sua ação só termina com o alcance do fim visado (PARO, 2015, p. 

25).  

A economia solidária, ao se apropriar das dimensões da administração dos recursos, 

por meio da gestão cooperativa, não deve ser concorrente das dimensões administrativas. A 

administração não está desligada do processo educacional, haja vista que consiste também em 

mudança de concepção quanto ao ato de gerir, não mais por uma pessoa, mas que permeie o 

sentido de cooperação, em busca da eficiência. No que tange à atividade-fim, os lucros são 

repartidos por todos os associados.Desse modo, os dados dos gráficos disponibilizados pelo 

Cesol Bacia do Jacuípe se referem a uma síntese de uma administração com base na gestão e 

                                            
76 O autor faz sua análise voltada ao campo da administração/gestão escolar, mas antes do recorte, ele traz 

uma contextualização das mudanças de concepção.  

Produtos

Leite Mel Confecção Reciclagem Artesanato Agricultora familiar
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todos envolvidos são os responsáveis por isso. Desse modo, dentro do processo do avanço 

capitalista, notam-se processos de flexibilização dos direitos dos trabalhadores que se 

acentuam dentro da régua da mais-valia e do exército de reserva, segundo o pensamento 

marxista.  

Desta maneira, pensar tanto a economia solidária, como a mudança de olhares em 

relação à infância como uma maneira de ampliação das experiências, é compreender a 

elucidação e diluição dos metadiscursos. Desviando da linearidade do pensamento cartesiano, 

deparamo-nos com o experienciar como uma conceituação que contribui para esse processo 

de miradas sensíveis ao campo da infância.   

 

3.3 A Poteca na 12ª Semana Cultural de Pintadas 

 

A 12ª Semana Cultural de Pintadas foi o ambiente escolhido para a realização da 

Poteca nessa cidade. Nossa caravana universitária se incorporou à programação por meio de 

oficinas. O evento foi organizado pelo RHELUZ e contou com o financiamento do Governo 

do Estado, por meio da FUNCEB e do Fundo de Cultura. Cumpriu uma programação 

itinerante, passando pelos povoadosde Raspador, José Amâncio e Coração de Jesus.  

A oficina de contação de histórias ficou sob meu encargo. Fiz a opção metodológica 

de contar com a espontaneidade que o evento propiciava para promover a experiência cuja 

análise integra esta dissertação. Isso porque, por mais que minha inserção na cidade de 

Pintadas viesse sendo construída há algum tempo, o contato com as crianças e a pesquisa com 

esse grupo etário precisavam se dar de modo que elas se sentissem convidadas para tal, longe 

de demandas de obrigatoriedade. A Poteca passou por alguns espaços durante o período da 

pesquisa de mestrado. O Assentamento Rose – Santa Luz, Ba; a Escola Família Agrícola de 

Licínio de Almeida - Bahia; o Ilê Asé Odé Yeyê Ibomin - Lauro de Freitas, Bahia. Outros 

ambientes também foram contatados, como o Assentamentos Santa Catarina, Eldorado, Bela 

Vista, Nova Suiça e Paulo Cunha. As dificuldades ao longo do percurso de pesquisa 

ocorreram de diversas formas, especialmente diante da mobilização dos movimentos sociais 

de esquerda a partir do processo que resultou no impeachment da ex-presidenta Dilma (31 de 

agosto de 2017) e da prisão do ex-presidente Lula (em 7 de abril de 2018). Isso culminou nas 

eleições de outubro deste ano, que no segundo turno foi disputada pelos candidatos Fernando 

Haddad (PT) e Jair Bolsonaro (PSL), tendo este saído vitorioso nas urnas.  

A tentativa de eleger Haddad se tornou prioridade para boa parte da população, 

especialmente diante da onda de conservadorismo que a América do Sul vem sofrendo desde 
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2010, e que tem tomado proporções ainda maiores em diversas partes do globo. A 

mobilização social organizada pelos partidos de esquerda, movimentos sociais e parte da 

sociedade civil não foi suficiente, todavia,  para barrar a “maré cheia” de conservadorismo 

predominante no Brasil atual. Esse contexto se apresentou como uma dificuldade para o 

presente trabalho, uma vez que não consegui manter o contato assíduo com os campos aqui 

citados. A opção pela cidade de Pintadas consistiu ainda na tentativa de dar prosseguimento a 

uma relação histórica não apenas do Movimento de Juventude Viva Gente, mas minha 

enquanto pesquisadora.   

Outra opção feita aqui foi a de não limitar a faixa etária para participação na oficina, 

abrindo-a para qualquer pessoa interessada em integrá-la. Deste modo, além de observar a 

performance das crianças durante a experiências, eu estava interessada, adicionalmente, em 

verificar como pessoas interessadas na atividade de contar histórias reagiriam diante do 

método da Poteca, criado pela Professora Clarissa Braga, as quais poderiam cooperar 

futuramente na disseminação dessa prática.As atividades aconteceram no dia 17 de novembro 

de 2018 de modo simultâneo, com exceção da oficina de contação de histórias, cuja realização 

se deu ao fim das demais. Iniciamos uma ciranda com todos que se aproximaram. Contei com 

o apoio de Amanda Brandão77, Mariana Santana78 e Cleiton e Cleiton Galdêncio79. Iniciamos 

a ciranda com uma grande roda cantando Suíte de Pescador, de Dorival Caymmi, e Alecrim 

Dourado. A seguir, o relato do resultado da oficina, bem como algumas reflexões teóricas que 

emergiram diante da vivência. 

Após a ciranda, expliquei às crianças como funcionaria nossa oficina, explicando o 

que era a Poteca e como eles também iriam poderiam contar histórias. Perguntei se eles 

gostariam de ouvir uma história. Diante de um “sim” eloquente, abrimeu potetirei uma 

pulseira, e iniciei a contação da história sobre o dia em que Iansã80 derrubou a cumbuca de 

Ossain81. Este detinha todo o conhecimento sobre o poder das folhas e não o compartilhava 

com nenhum outro orixá. Iansã, dominando os ventos, rodou sua saia e lançou da copa de uma 

árvore o recipiente em que o velho sábio guardava os saberes e mandingas. Depois disso, cada 

orixá passou a ser dono de uma folha, mesmo que Ossain ainda seja dominador delas e dono 

das palavras que as tornam sagradas. Desse dia em diante, ela passou a usar uma pulseira que 

                                            
77 Estudante de psicologia da UNIFACS e militante do Viva Gente. 
78 Estudante de Biologia – UFBA. Participante da caravana da vivência.  
79 Estudante de Psicologia – UFBA. Também participante da vivência.  
80 Orixá feminino que domina os ventos, as tempestades e o fogo.  
81 Orixá masculino que domina os saberes das folhas, ervas e manipulações para cultos sagrados. 
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a lembrava desse feito. Vale destacar que esta é uma narrativa dos cultos afro-brasileiros 

apropriado por mim, que fiz modificações de modo a adequá-la à ocasião.  

Após a narrativa da primeira história, perguntei se queriam ouvir outra. Como a 

resposta foi positiva, iniciei o conto da Porquinha Chiquita, de autoria de Clarissa Braga 

(2013). Chiquita era uma porca que vivia em uma feirinha de uma cidadezinha do interior. Ela 

não suportava viver ali porque as pessoas eram porcas e jogavam todo o lixo no chiqueiro de 

Chiquita. Um dia, a porquinha foi comprada por um feirante, enchendo o coração dela de 

esperança de morar em um lugar limpinho. Porém, ao chegar à fazenda, ela foi jogada de 

novo em um chiqueiro. Ninguém queria ser amigo de chiquita. Afinal, quem anda com 

porcos, farelos comem! Com o tempo, Chiquita decidiu parar de chorar e passou a pegar o 

lixo e reciclá-lo. Com isso, todos passaram a querer aprender com ela como construir coisas 

novas reutilizando outras já usadas. 

Gostaria de destacar que utilizei da marcação “quem anda com porcos, farelos 

come,” de modo repetitivo até conseguir que toda a  roda repetisse a minha provocação. Eu 

dizia: quem anda com porcos... e todos respondiam: farelos come! Em seguida, distribuí os 

potes em grupos de diversas faixas etárias, cuidando para que cada criança tivesse seu próprio 

pote. As crianças participantes foram acompanhadas mais de perto por Amanda e Mariana. 

Dividirei as narrativas das potecas com base nos grupos, trazendo a narrativas das crianças de 

modo individual.  

 

3.3.1 Identidade e representação nas culturas da infância 

 

Em diálogo com a perspectiva coletiva que os corpos carregam, as ações corporais 

oriundas do micropensamento são propostas por meio de uma construção cultural dentro de 

uma rede com que nos deparemos desde o nascimento biológico. As narrativas vão se 

incorporando culturalmente mediante a memória popular, universo mnemônico que transita 

entre si e a cultura. Sua manifestação se dá de modo espontâneo e indubitável quando a voz 

poética é elevada. Sugiro ainda que não sendo evocado o uso da voz, a performance 

espontânea do corpo acontece de modo integral, antes mesmo do uso da oralidade. Esse 

acesso à historicidade que o corpo carrega é expandido e exposto por meio da voz. Nesse 

momento há um processo de apropriação, criação, ajustes.  

Estas apropriações podem se dar por intermédio dos processos de ritualização que 

são construídos gradativamente de forma coletiva. A construção do lúdico e do sagrado ocorre 

em sobreposição aos termos individuais. O autor exemplifica com a tradição africana em que 
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o corpo é considerado um microcosmo do espaço em que ele transita, ou seja, o produto dos 

trânsitos endo e exoculturais. O cosmo, a religião, a aldeia, a casa são ambientes de 

incorporação e ressignificação desses ritos. Dessa forma, a conquista simbólica do espaço é 

uma espécie de “tomada de posse da pessoa”, porque há uma troca do corpo com o espaço e 

estes signos vão “tornando-se sendo” símbolos. Ele ainda recorta o sistema simbólico da 

cultura, adentrando o campo religioso para propor um corpo que aprende, uma vez que ele se 

integra ao simbolismo coletivo que tem por síntese o corpo. Isto é, uma experiência 

ontológica. Veremos agora a disposição de vozes que sintetizam marcadores pessoais por 

meio da oralidade conduzida pela Poteca.  

 

Gabriel (6 anos)  

 

Gabiel pintou seu pote de modo bem solitário e silencioso. Não interagiu muito, 

apenas manifestou-se quando perguntado se poderia emprestar alguma cor que outras pessoas 

não tinham. O objeto que ele escolheu para seu pote foi uma folha que arrancou da árvore. 

Notei que ele não sabia qual objeto escolher. Caminhamos por toda a escola, mas ele não 

escolheu nada. Até que se encontrou com uma outra criança, Manuel (7 anos) e viu que ele 

havia escolhido uma folha de figueira e fez o mesmo. Na hora da contação de histórias, ele 

não quis contar a sua para todos. Aproximei-me e perguntei se ele queria contar no meu 

ouvido. Ainda assim, ele relutou. O pai dele, Leonardo, que estava também na organização da 

Semana Cultural, perguntou porque ele não me contava a história do girassol.  
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Foto de Rosselinni Muniz. Gabriel (6), na oficina de contação de histórias na 12ª Semana Cultural de 

Pintadas. 17 de novembro de 2018. Comunidade do Raspador. 

 

Gabriel, de pronto, se aproximou de mim e contou que havia ganho sementes de 

girassol da professora dele: “Eu plantei e já deu o pé, mas ainda não tem flor...”. Guardou sua 

folha no pote e me perguntou se este podia ficar com ele. Eu assenti.  

A narrativa de Gabriel demonstra a forma interativa das crianças,  no contexto em 

que estão em diálogo com grupos etários distintos, mas em que ambos demonstram estar 

contidos em um ambiente de confiança. Constatamos isso quando ele se reporta tanto ao pai, 

quanto ao colega de idade semelhante. Há aqui um processo de produção-reprodução. A 

criança produz com base em suas relações sociais, rompendo com as expectativas de apenas 

copiar, mas sim de de apropriar-se, resignificar. Desse modo, a representação que produz 

identificação e, por vezes, identidades se configura enquanto emergente desde a tenra 

infância.  

A representação vai sendo construida com base em um descolamento de 

conhecimentos que vão se reorganizando com base nas novas experiências vividas. O 

aprendizado societal por meio da vivência privada vai sendo expandida e reformulada dentro 

da relação com os pares. A inserção da criança dentro de espaços de socialização como a 

escola, os jogos de rua ou até mesmo um ambiente com pessoas de diversas idades, como no 

caso da 12º Semana Cultural de Pintadas, é um local de formação sociocultural. A criança, 

com base nessas microampliações, vai constituindo seu leque de formação dentro de seus 

aspectos subjetivos. Gabriel utilizou desse jogo ao se aproximar tanto da narrativa de Manuel, 

quanto da proposta de seu pai. Não se trata, entretanto, de compreender esse acesso à 

bagagem histórica do outro enquanto falta, mas como apropriação e ressignificação para 

poder interagir com o espaço ali proposto.   

É uma forma de sair do caráter essencialista quanto à concepção de “sujeito”. O 

fluxo continum da experiência revela a mutabilidade deste, dando vasão ao pensamento de 

continuidade. Há uma crescente descentralização desse núcleo identitário que deixa de ser 

autossuficiente e passa a atuar em sua formação por meio de outras pessoas importantes para 

ele, cuja mediação está atrelada a ambientes culturais, transmissão de símbolos, sentidos e 

valores, possuindo então uma concepção interativa do “eu”. Este se insere dentro das 

estruturas sociais de modo, ainda que interativo, preso a essas estruturas. Projetamos “nós 

mesmos” nessas identidades culturais e ao mesmo tempo internalizamos seus significados 
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como “parte de nós”. Isso ajuda a fixar os lugares objetivos que ocupamos nos espaços sociais 

e culturais, como sugere Stuart Hall (2014). 

A criança dentro do contexto pós-moderno é fruto de um colapso das estruturas e das 

instituições, além do caráter cada vez mais provisório, variável e problemático das 

identidades. Essa “celebração móvel” (HALL, 2014) das identidades na pós-modernidade é 

composta pelo trânsito de transformação e formação em relação às representações. Destacam-

se ainda as interpelações dos sistemas culturais, fazendo valer seu caráter histórico e não 

biológico. Assumimos diferentes identidades, em diferentes momentos, as quais podem ser 

contraditórias. De modo geral, a segurança da continuidade da identidade voltada para uma 

visão essencialista é mais cômoda, pouco rica em riscos e, consequentemente, em experiência. 

A ideia da infância enquanto um vir a ser a coloca na posição atômica de um sujeito 

unificado, não levando em consideração suas incoerências que se constroem também por meio 

da linguagem. A consideração do atomismo do “eu” como algo indestrutível, de essência 

eterna funciona como uma tentativa de amenizar as tensões, uma ficção reguladora que castra 

a criatividade da criança, que cria não apenas a cultura entre seus pares, mas reformula as 

normas culturais ao se apropriar delas. Por isso, reputar o corpo como um “edifício coletivo 

de várias almas” é compreender a multiplicidade que este carrega enquanto síntese cultural. O 

processo da aprendizagem se adquire aos poucos por meio das trocas, pelas diversas situações 

que se dão ao longo dos espaços sociais e que compõem corpos-consciências, sem distinção.  

 

Manuel (7 anos)  

 

Manuel também pintou seu pote e usou cores que tinham símbolos que lembravam 

bastante a narrativa que viria em seguida. As cores majoritárias foram o branco, o vermelho e 

o verde. Ele também escolheu a folha da figueira e contou que fez essa opção por ser verde: 

“A folha verde foi o que escolhi” – disse. Ficou um tempo em silêncio. Então perguntei 

porquê. Ele disse: “porque tinha um papai Noel e ele tinha raios verdes nos olhos, mas não era 

um papai Noel, era um homem vestido de Papai Noel. Aí, quando viram ele pela janela, ele 

jogou um raio verde e foi embora”.  

Manuel demonstrou uma leve oscilação no tom da voz a cada momento da história. 

O texto oral dito por ele possui índices de oralidade, uma vez que este diz respeito à margem 

que o texto recitado tem com uma organização prévia, contendo, inclusive, traços de 

organização da língua escrita. Na fala da criança, nesse caso, não havia indícios de 

organização escrita, mas traços da psicodinâmica da oralidade. Ele evocou uma narrativa 
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vibrante e até mesmo confusa de um discurso que fala da própria voz de quem a entoa. A 

nitidez é variável e às vezes, ainda que raramente, chega a ser nula.  

É importante destacar como o trânsito narrativo é composto por um leque de 

símbolos sociais de que a criança vai se apropriando, provenientes não só de seus pares, mas 

das tecnologias da informação, seja a televisão, a internet, os jogos. A narrativa proposta por 

Manuel demonstra que sua construção transpõe o imaginário coletivo de uma narrativa purista 

de conto de fadas. Sua criação artística emerge de suas experiências com sua geração em que 

a informação se dá em uma velocidade de modo incalculável entre tempo-espaço. Mesmo, por 

vezes, não estando na presença de adultos no contexto familiar ou escolar, ou não estando em 

ambientes com outras crianças, ele pode ter acesso às possibilidades que vão além da 

expectativa de uma geração que tem a temporalidade de modo mais analógico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto de Rosselinni Muniz. Manuel  (7 anos) pintando sua Poteca. Pintadas – Ba.16 de novembro de 

2018. 

 

A relação corpo e mente como um mecanismo linear e invariável em que um pensa e 

o outro executa tende a reduzir o olhar sobre as experiências e outros aspectos que envolvem 

essas duas esferas. Os ambientes de socialização vão introduzindo disciplina nos corpos, os 
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castigos corporais, os esportes e outras estratégias em ambientes de socialização. Os corpos 

vão se conformando dentro da cultura, enquanto ambiente de suas experiências. O interior de 

contextos sociais coletivos de formação e o processo de aquisição da crença e de hábitos são 

construídos por meio de ambientes educacionais, formais, não formais e informais. Isso dá 

sustentação para uma pedagogia social, uma endoculturação.  

Estar inserido culturalmente e aprender de forma intencional ou não também 

contribui no processo formativo do corpo, mente, afetividade. A própria relação com a 

natureza e a troca entre as pessoas que compõem sua rede fazem parte desse processo de 

“tornar-se”. Esses espaços de passagem da cultura são frações da experiência que conduzem o 

indivíduo à modulação que orienta na transformação de crianças tidas erroneamente como não 

produtora de culturas a serem adultos que são naturais aos ambientes sociais, por serem 

“educados”. A proposta da Poteca possui, nesse sentido, um caráter formativo de um modo de 

aprender que lide com esse processo em uma direção que permeie o “tornar-se” por meio da 

autonomia das escolhas de referências desse estrato. A narrativa proposta neste pote nos 

revela que a aprendizagem e a criação do leque de referências se dá mesmo longe das 

expectativas adultocêntricas.  

O objetivo é coadunar com a concepção de equilíbrio entre o corpo, o intelecto, sem 

distinções dualistas próprias da cultura do Ocidente. Esses pequenos corpos produzem 

artisticamente, construindo suas percepções sobre si e sobre o mundo. A ansiedade da 

narração de Miguel demonstra que ele sabia o que narrava e que essa narrativa continha sua 

imagem de fantasia muito explícita. Ele apenas se comunicou conosco por meio do 

imaginário sintetizado em evocação oral. O corpo, como portador dessa voz, não possui 

caráter inerte, ou só movimento. Ele é corpo e movimento! É o corpo como propriedade e 

pote que carrega histórias singulares, componente de fenômenos da experiência e que 

reverbera por meio da representação linguística. Tratar o corpo da criança como estanque e 

obediente é não conceber o conhecimento de “si mesmo” desse corpo, é omitir a potência da 

autoconsciência desse indivíduo tutelado.  

Isto é, por mais que o corpo seja um construto também de percepções internas e 

externas, este perde a dimensão corporal interna e externa, valorizando a consciência. O 

pensamento ocidental apropria-se desse olhar, em que sem o “si mesmo” o corpo não 

funciona. Já o corpo numa concepção do “si mesmo corporal” significa reputá-lo para além da 

noção de habitação de um ente – a consciência –, mas admitir uma dimensão própria para a 

mecânica inteligente dos movimentos corporais. A cultura do grupo dá aos indivíduos as 

representações e significações dos corpos e, por sua vez, os corpos assimilam e negociam com 



104 
 

esses estímulos da ordem social e cultural, intentando que a linguagem se inscreva em sua 

corporalidade. Ou seja, trata-se de que há a ambição de que a linguagem esteja gravada no 

corpo, que encarna os trânsitos de simbolismos dentro de um construto coletivo. Podemos 

considerar que essas identidades se sintetizam de diversas maneiras nos grupos: o corpo é 

uma delas. O pequeno corpo de Miguel, desse modo, carrega a constância de uma 

transitoriedade revolta que sempre está à disposição para compor, recompor, descompor. 

Trata-se de acreditar em uma sequência de quietude-sons-barulho-reorganização-silêncio, em 

que se inicia com a estabilidade de um novo conhecimento que se depara com um novo saber, 

se desarticula para se articular de modo que se atribua sentido.  

O despotismo da consciência, ou as dimensões essencialistas colocam a infância 

como uma construção linear. Um Ser agindo de modo diretivo nas ações programadas que o 

corpo executaria. Contudo, essa visão rejeita a autonomia e a interação sem fronteiras entre 

corpo e mente, sendo que, no mais genuíno de uma performance narrativa, por mais ensaiada 

que seja, as imanências acontecem, como na contação de histórias. O corpo possui sua própria 

lógica que difere de possíveis reducionismos quanto à forma como este se relaciona com os 

movimentos. Seu caráter intuitivo, mais que racionalizado, precisa ser destacado. Destaca-se 

seu conhecimento direto que vai além da ordem do saber sistematizado, mas que atinge o 

saber construído pelas experiências. Está aí seu modo próprio de atuar sobre o mundo. O 

corpo consegue ser antecipado, cujo caráter de “potência motriz” vem associado a uma 

intencionalidade que se aproxima da de uma máquina que projeta cada uma de suas ações. 

Entretanto, o micropensamento corporal vive mais de pensamentos externos por meio das 

ritualizações, as quais vamos abordar a seguir. Nesse próximo momento, traremos narrativas 

de estratos etários distintos: jovens e adultos.  

Nesse próximo momento, abordaremos a Poteca realizada em grupos. A escolha foi 

espotânea, resultado de um consenso feito pelas pessoas que decidiram participar da Poteca. 

Essa decisão se deu pelo receio de mais crianças chegarem e não haverem potes suficientes 

para todos. A sugestão foi acolhida e os grupos se formaram de modo inter e intrageracional. 

As narrativas dos grupos serão apresentadas à seguir.  

 

Miguel82 e as meninas  

 

                                            
82 Estudante de Ciências Sociais (UFBA), 28 anos.  
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Miguel esteve com um grupo de quatro meninas, as quais se propuseram a pintar o 

pote, mas não desejaram contar uma história, ou se identificar. Apenas disseram que tinham 

12 anos. Esse grupo,sem dúvida, chamou muita atenção de todos. As reflexões teóricas que 

conduzem essa pesquisa, levam-me a apostar que não há teoria que dê conta das 

complexidades e subjetivações de cada criança. Poderemos enchê-las de rótulos e chamá-las 

de pré-adolescentes “rebeldes”? Seria empobrecer e cair no imaginário coletivo da 

modernidade ocidental. Não duvido, entretanto, que se trate apenas do desejo que está 

imbricado nas narrativas de cada uma de querer mais do que estava sendo proposto ali. E, 

mesmo com o “abandono” da experiência da Poteca, elas também deixaram um pouco de si, 

naquele momento, ao pintarem o pote.  

É necessário ir além do que as palavras possam dizer, quer sejam a escrita, quer 

sejam as mencionadas através da oralidade. O silêncio compõe também o testemunho, a 

palavra inarticulada é também uma experiência narrativa. É nesse sentido que a morte e vida 

da palavra parece criar um abismo, mas é necessário compreender que o silêncio também é 

experiência, porque se há ausência de som, deixamos que o outro fale por meio de suas 

próprias interpretações.. Nisso consiste a novidade que traz o sercriança: a capacidade de 

recriar com base, inclusive, do sistema simbólico da linguagem cultural. A des-criação que a 

criança faz possui o caráter de morte da cultura, ao passo que no instante seguinte a recria e 

ressignifica. Interromper o silêncio da infância e exigir, por exemplo, que as meninas que 

apenas pintaram os potes a obrigação do“ter que” contar uma história, é também mostrar a 

fragilidade da potência e colocá-las na normativa do devir. A infância é a palavra possível. É 

a palavra-corpo. A história foi contada, ainda que por meio da negação de sua performance.  

Quando existe a opção da não narrativa é preciso compreender também a diluição do 

tempo cronológico que a adultez impõe. Por se tratar de uma experiência imemorial, no que 

tange à narrativa, pode parecer esvaziado de disciplina e significado, mas se trataria, mais 

uma vez, de um olhar de adultos que experimentam as culturas das infâncias com base no seu 

olhar, não deixando que participantes da oficina se coloquem de modo confortável. Isso gera 

desconforto. Propor-se a uma mirada sensível em relação à infância é um deslocamento, um 

encontro, é uma experiência. O encontro de gerações produz esse “tombo” doloroso da 

cultural adultocêntrica e cabe a nós aprender com elas, não apenas o contrário disso.  
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Foto de Rosselinni Muniz – Pintadas, Ba. 16 de novembro de 2018. 

 

O poder narrativo contém ainda a luta entre a memória e o esquecimento. É 

necessário aqui confessar que as expectativas da pesquisa era ouvir inferências das crianças 

com base na experiência da economia solidária e que foi uma surpresa não as encontrar 

impregnadas nas linhas e sim nas entrelinhas da vivência com as oficinas. O silêncio das 

meninas desse grupo me interpelou com a dúvida e confrontou quanto à coerência 

metodológica, diante da surpresa quanto às escolhas do grupo. É interessante pensar que a 

vivência da ação cultural de Pintadas é o novo para nós, estrangeiros. O silêncio, desse modo, 

é também uma performance e uma gramática de criação que rasga o tempo instituído e institui 

seu próprio tempo.   

Faço a opção de deixar a foto sem legenda descritiva e propor uma breve reflexão. 

Observa-se que todas estão interagindo com o pote, não apenas pintando-o, mas se pintando. 

Foi esse o exato momento em que as meninas se dispersaram: quando começaram a pintarem 

a si, brincando de guerra de tinta. Nisso consiste também a poteca: promover uma troca 

cultural, inter e intrageracional. Quero chamar atenção ainda para a semelhança do pote que 

utilizei para narrar minhas histórias com os que elas pintaram, dando conotação intertextual 

de apropriação do meu pote.  
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Fotos de Rosselinni Muniz – Pintadas, Bahia. 16 de novembro de 2018.  

 

O discurso de neutralidade referente a reinvindicações políticas é produto de um 

engodo em que ser neutro se torna atraente, a fim de evitar conflitos. Vivemos em uma 

sociedade de falsa paz,em que a ausência de discussão se faz enquanto melhor saída, 

enterrando diversas vezes a abundância que pode vir dentro da complexidade e do caos. O que 

nos falta entender é que, ainda que nossas vozes discursem sobre a neutralidade, é necessário 

tomar posse de si e compreender que, ainda que em silêncio, o corpo fala. A cor, o gênero, a 

faixa etária, além de elementos que vem numa segunda camada de contato, como a classe 

social, o nível de escolarização. Intuitivamente há uma negação da micropolítica, mas a 

disputa, nesse contexto, não se finda por isso. Nosso corpo é política: macro e micro. É fruto 

de um processo histórico de trajetórias e da cultura de cada indivíduo. Ainda que essas 

identidades não sejam fixas – como no caso da faixa etária para as culturas das infâncias – a 

experiência do agora para as crianças de Pintadas é de afirmação em relação ao seu grupo 

etário, sua classe, seu local de moradia. Essas identificações produzem narrativas que vão 

desde as mãos marcadas de tintas e a boca de palavras. Quando falamos da experiência 

enquanto sentido ontológico, um dos conceitos etimológicos foi seu caráter de território de 

passagem. O corpo, enquanto síntese da experiência torna-se parte de uma totalidade que liga 

para além das dicotomias corpo-espírito; corpo-mente; corpo-emoções. O corpo e tudo que 

nele há é o fim quanto aos gestos, marcas, choro, riso. Aqui então, se trata de uma concepção 

do corpo como identidade e esta vai além das palavras. 
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A diferença é coesistente com a identidade, uma vez que esta fornece condições de 

existência. Sua distição está ligada ao que a identidade não é. A diferença, entretanto, é 

anterior ao ato de excluir. As meninas que pintaram esse pote são crianças e por isso não são 

adultas. Isso as exclui da roda de Potecas? Não, as aproxima também. Por mais antagônica 

que soe a perfomance silenciosa de pronúncia oral, elas de alguma forma tiveram algum tipo 

de identificação com a experiência ali proposta, demonstrando isso por meio das escolhas na 

pintura dos potes. A identidade enquanto rasuras de símbolos e encontro deles, demonstra  

também a existencia de antíteses que são construções não só sociais, mas também simbólicas. 

Há um intento de uma afirmação de uma nova identidade por meio do nome ou da palavra 

oral. As meninas nos deixaram apenas a palavra-corpo, a palavra-gesto. Gestos estes que 

desmontam o essencialismo em que se lançam por vezes as miradas sobre a infância, vendo-a 

como única e homogênea. Trata-se, desse modo, de focar nas características comuns e 

partilhadas como a organização ressignificada de Potecas realizadas por pessoas diferentes.  

Há uma aproximação semântica das nossas linguagens e sentidos impregados. Para 

além disso, propõe-se o encontro de uma identidade própria em um contexto em que se espera 

que meninas de 12 anos não se comportem mais como crianças, porque são mocinhas. A 

pressa do devir é absurda pelo desejo de sair do grupo subalterno da infância. O corpo, nesse 

caso, pintado, risonho e espotâneo, revela-nos ainda sua posição de fronteira entre a 

identidade e a diferença em que as representações tanto no corpo, como no potetrazerem seus 

símbolos e seus significados produzidos, possibilitando a posição de serem narradoras de suas 

próprias identidades e identificações, ainda que móveis. 

 

Lavínia, Luiz Felipe e Nayarib83 

 

Após as narrativas das crianças, o grupo seguinte foi composto que jovens e adultos. 

Quem abriu o pote foi Lavínia (22 anos). Ela tirou de dentro dele um ouriçador de cabelo, o 

qual ela denominou de seu tridente. “Era uma vez a rainha Lavínia. Ela era toda do mar até 

que um dia um deus chamado Jair tentou roubar seus domínios. Ela se juntou com suas avós, 

irmãs, mãe, ancestrais para derrotá-lo. Ela venceu! E se tornou a rainha das ondas do mar e 

tudo que nele habita”. Quero chamar a atenção para como Lavínia trouxe elementos de sua 

identidade e subjetivação em sua narrativa imagética. Ao trazer um fluxo inesgotável e 

                                            
83 Lavínia e Luiz Felipe são estudantes de Biologia (UFBA) e Nayarib, Ciências Sociais, também da 

UFBA.  
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imparável que se confunde entre quem é a narradora e quem é a personagem dimensões da 

autoria, os contos podem trazer à tona - por meio da identificação - conflitos, angústias e 

medos84. Histórias em que duas pessoas são colocadas de modo que se confundem, dois 

aspectos diferentes da existência do narrador da história estão vindo à tona, como um 

encontro entre a construção cultural junto à narrativa uterina. Há nisso um paradoxo: ao passo 

que são tão distintos, são extremamente iguais. Isto porque há aqui uma negação da dicotomia 

entre o que é cultura e o que espírito, natureza. A exaustão da existência cultural e todo o mal-

estar traz por meio da fantasia o encontro também com seus desejos. Isso se demonstra dentro 

da narrativa de Lavínia uma vez que ela, narrando, nomeia a rainha que possui um conflito a 

ser resolvido. Ela traz para a história questões que a afligem. A mulher que narra e a rainha 

que vence se confundem porque são uma só. Na perspectiva literária, esta é tida como a mão 

que cura e a mão que machuca. 

Lavínia intentou tecer uma narrativa de cura, segundo essa percepção dos donos do 

pote, uma vez que conflito trazido por ela vivido pela persona criada, são fruto de uma aflição 

causada por conta do cenário político, no qual Jair Bolsonaro, candidato do PSL, se elegeu85. 

O presidente eleito demonstra fazer parte da “onda conservadora” que vive o globo. Seu 

discurso aflige pessoas como a narradora da Poteca enquanto “mulher, negra, bissexual em 

uma relação homoafetiva”86. O movimento “Ele não” tomou as ruas enquanto um movimento 

unificado de mulheres que acreditam que a vitória de Bolsonaro está atrelada a um retrocesso 

no campo dos direitos das mulheres, indígenas, pessoas LGBTQ+87, quilombolas, negros, 

periféricos, pessoas oriundas dos movimentos sociais de esquerda. Os estudos da sociologia 

das infâncias abordam o imaginário como uma ponte de diálogo entre o real e a fantasia. A 

temporalidade da infância consiste nesse trânsito e nossa narradora o fez de modo a falar de si 

para além do conflito, com base em perspectiva de solução para esse conflito, ao se referir na 

maneira como a Rainha venceu o deus Jair.  

O corpo, neste sentido, por vezes se torna paralelo ao pensamento do instante, não-

conceitual. “Um edifício coletivo de almas” é um deslocamento do “eu” enquanto unidade 

atômica construída no Ocidente e questionada pelo olhar contemporâneo cujo concepção está 

para além do “bem e do mal” concebida na modernidade. Por mais que a narrativa tenha 

trazido ainda o caráter maniqueísta, a história traz mais peso em torno da superação do 
                                            
84Apropriação de reflexões que permeiam a “psicanálise dos contos de fadas”, que intitula livro de Bruno 

Bettelheim (1980).  
85 Afirmação feita por Lavínia quando perguntada sobre sua história após a oficina.  
86 Nas palavras de Lavínia 
87 Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans, Travestis, Queer. 
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conflito, bem como a forma como este foi vencido: por meio da unidade ancestral carregada 

na fala da narradora. Esta, desse modo, não fala sozinha.  

A unidade do “ser” se coloca como resistente a mudanças e variações. Confirmar a 

existência do Ser é legitimar a duplicidade do mundo cuja presença permite a noção uníssona 

de verdade absoluta, a verdade está escondida por detrás das aparências. Desse modo, o Ser 

jamais seria aparência porque esconderia a verdade essencial das coisas, na qual ele é um 

parâmetro absoluto de consciência ontológica. Ao contrário, o pensamento pós-moderno 

permite a existência das contingências que destoam de uma perspectiva tradicional que 

entende a consciência enquanto núcleo. É necessário ainda, levar a discursão a uma crítica 

sobre a tentativa de um “Ocidente cristão” em garantir a separação da consciência e do corpo, 

cuja caráter seria de um reinado despótico em relação a outros aspectos humanos. O corpo é 

um lugar de multiplicidade. Podemos então considera-lo como um espaço de experiência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto de Rosselinni Muniz. Nayrib e Lavínia pintando seus potes.Pintadas – Ba.16 de novembro de 

2018. 

 

Nota-se ainda a marcação na narrativa oral ao introduzir a história com o “era uma 

vez”. Ao abrir o pote e marcar o início de sua história, a vibração narrativa impregnada sob a 

oralidade dentro de uma marcação que teve uma condução corpórea e vocal, o ambiente da 

narrativa foi acessado e todo o grupo de ouvintes presentes na roda foi lançado à fantasia de 

Lavínia.  A contemporaneidade parece sugerir um reequilíbrio entre o real e o imaginário. 

Existe, desse modo, uma relação dicotômica entre o real e a fantasia se consolida dentro do 
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campo do “teatro mental” em que alegorias são criadas incessantemente em um jogo de 

criação do desconhecido e do conhecido. É nesse momento que a narração fantástica dá 

materialidade e traduz realidades do mundo dos desejos. A etimologia da palavra “fantástico”, 

por exemplo, vem do grego phantázein, “fazer aparecer”, por sua vez derivada de phaínein, 

“mostrar”. Esta palavra e seu sentido são ligados a phos que produz palavras como luz, como 

surgir, iluminação. Desse modo, o uso da fantasia pela narradora sugere uma relação num 

fluxo continuo e sem a dicotomia entre o real e o irreal, em que esses se revelam por meio da 

narrativa oral. Questiona-se ainda, o que é irreal?  

Outro aspecto relevante na narrativa de Lavínia é que cada pessoa tira da cultura e da 

fantasia seu universo. A narradora traz um jogo em que na mesma proporção em que usa do 

real, ela se apossa do imaginário. Se transitarmos sobre o campo da intertextualidade na 

narrativa oral, encontraremos base na convivência sonora, numa polifonia que é percebida 

pelos ouvintes. Refiro-me a disso por Lavínia fazer menção à “Rainha do Mar”, referindo-se à 

Yemanjá (o que foi posteriormente confirmado por ela), orixá feminino que domina os mares 

e oceanos e toda a sua biodiversidade. A autoria é trada na pós-modernidade com caráter 

múltiplo e carregado de diversas vozes. A narrativa contada neste pote é fruto de um acúmulo 

de narrativas da cultura oral das religiões de matrizes africanas que se baseia na transmissão 

oral de seus sistemas simbólicos e ritualísticos. Essa intertextualidade é produto de 

experiências baseadas na intervocalidade em que há simultaneidade vocal, polifônica. Isto é, a 

produção da história fantástica conta por ela, conta-nos não apenas sobre uma rainha que 

derrota um deus, mas também sobre um percurso relacional que compõe as narrativas 

comunicadas por sua própria voz. É um “edifício de almas” que sintetizam um percurso 

histórico. Ainda que conseguíssemos recortar o percurso existencial de quem produz a 

performance narrativa, a Poteca do grupo, por contar com muitas mãos, teve que passar pelo 

crivo de identificação e identidade dos envolvidos. Isso demonstra o caráter não estanque das 

narrativas culturais.  

 

Rhanna, Ludimila, Izadora, Maile, Erislane, Talia88 e Luna89 

 

Esse grupo fez a opção de narrar coletivamente a história por meio de uma 

organização. Rhanna, Ludimila, Izadora, Maile, Erislane, Talia, moradoras de Pintadas, 

                                            
88 Moradoras de Pintadas com faixa etária entre 17 e 18.  
89 Estudante de Teatro (UFBA). Uma das organizadoras da vivência. 
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eLuna, estudante da UFBA, trouxeram uma história com traços de índices de oralidade, que se 

baseava na existência de preconceitos. Elas sistematizaram a história em três potes que 

continham objetos pessoais de cada uma, por representar as diferenças entre elas, além de 

seus traços de identidade. Algo que chamou bastante atenção foi a formação do grupo ser 

majoritariamente de meninas da cidade. Enquanto pintavam os potes, aproximei-me sob a 

justificativa que iria fotografá-las e iniciei uma conversa. Elas comentaram sobre a ser mais 

fácil participar de um momento como o da Poteca com pessoas que já conhecemos. Destaca-

se o receio de aproximação do “outro”, haja vista que esse “outro” pode, inclusive, ferir o 

“eu”. Elas fazem uma opção não só afetiva, mas propositiva no que tange a identificação com 

suas companheiras, além da confiança na construção do relato testemunhal que viria em 

seguida. 

 

 
Foto de Rosselinni Muniz. O grupo “As potequeiras”. Pintadas – Ba.16 de novembro de 2018. 

 

As meninas iniciaram a narrativa. “Era uma vez um grupo de quatro amigas que 

estudavam num colégio chamado Jeidivan e essas amigas se conheceram porque Talia 

encontrou Maile no banheiro chorando por saber que ela estava sofrendo preconceito.Então as 

duas começaram a conversar e descobriram que Talia também estava sofrendo preconceito 

por ser magrinha. Aí as duas viraram amigas e um dia viram Gabriela sofrer bulling porque 

estava acima do peso. Vendo aquela situação toda daquelas meninas, Maile, que tava 
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passando quis tentar defender. Só que ao contrário do que ela pensava, de que poderia ajudar 

elas e conversar com as pessoas para não fazerem isso, ela acabou sendo também vítima de 

chacota junto com as outras meninas. Os dias se passaram e aí chegou um menino novo no 

(colégio) Jeidivan. Ele também passou a fazer chacota com essas meninas, assim como os 

outros alunos do Jeidivan. O tempo foi passando e a diretora ficou sabendo. A diretora deu 

um castigo nele, mas quando ele voltou do castigo, nada mudou. O que mudou foi que as 

meninas estavam mais unidas e passaram a se mobilizar para lutar contra os preconceitos. Nós 

queremos dizer que a diversidade é normal. Por isso também colocamos uma chave no pote. 

Para representar que ela é a chave para aprendermos a aceitar a diversidade entre todos e 

todas.”. 

A narrativa aqui contada por esse grupo possui um caráter mais vinculado ao da 

narrativa de testemunho. Esta modalidade de narração contém em si uma forma intempestiva 

de dar sentido a fatos. Se é testemunhado e contado, possui significado para quem narra e 

passa a ter para quem escuta de maneira sensível. Ao abrirem o pote e trazerem uma 

sequência de fatos que colaboram para a unidade de um grupo, as “potequeiras” fazem uso da 

memória não só testemunhal, mas dos acordos feitos no momento de construírem a linha 

narrativa da história que seria contada. Esta é uma forma de linguagem que cria uma força 

para suprir o abismo humano, fruto do silêncio, reduz-se por meio do intento de recuperar um 

universo, um mundo, isto é, recuperar, um momento vital. As narradoras desse pote falam de 

um conflito que as unia: a intolerância à diferença. Desse modo, a superação do problema se 

dá por meio da conversa e troca por elas relatada na história. Trata-se ainda de uma pulsão 

entre morte e vida. A morte, nesse caso, é a paralização da menção do fato, a vida surge por 

meio da anunciação vocal do ocorrido. Ao se proporem contar de modo coletivo e trazerem 

objetos pessoais nos potes, as potequeiras encontram uma forma de conferir à verdade não 

mais uma forma única, mas múltipla e existencialista90.O testemunho como uma forma de 

composição da linguagem que narra sobre um fato possui apenas um ponto de vista. Aqui, 

entretanto, é sugerida a construção de uma verdade que, por mais polissêmica que seja, 

apresenta uma consonância no acordo de narrativa da história.  

A narrativa testemunhal se refere ainda ao caráter afetivo e não deve ser tratada como 

apenas uma irrupção sem sentido. É a exposição da escória e contradições do ocorrido, assim 

como as meninas demonstraram as marcas da intolerância no ambiente escolar reproduzida 

por seus pares, colegas. A linguagem é utilizada como forma de encontro na imanência de 

                                            
90 No sentido sartriano.  
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cada uma das que narraram por meio do universo mnemônico delas. A memória concentra-se 

em ser o fio condutor da narrativa ao abordarem fatos que foram de tecendo por meio da 

abertura dos potes. Elas compuseram a colagem de fragmentos de feridas que foram expostas 

em tempo real, no tempo da memória, recriando as realidades de todas as envolvidas. Por 

mais que haja a inserção do elemento “era uma vez” no intento de trazer um caráter mais 

mítico, não havia sugestão aparente de sair do âmbito dos fatos. Desse modo, a narrativa 

trazida pelo grupo revela um ambiente formativo por meio das entrelinhas também, onde 

questionamentos sobre “quem é o outro?”, por exemplo. Ainda que esse outro seja também 

par: na faixa etária, na relação socioeconômica, ou por todos estudarem em um colégio 

público. 

A palavra-gesto anunciada pelas narradoras conta-nos sobre vozes e corpos que são 

sucessões do eu. Isto porque testemunhar está associado a falar de um fluxo entre o exterior – 

lugar onde os fatos ocorreram – e o interior, o fluxo ontológico da experiência. Isto posto, 

compreendemos que a narrativa oral, bem como o testemunho, são experiências. É um 

paradoxo de descolamentos de olhares e percepções. Esse estado de contemplação de quem 

está na imanência e fora dela precisa entender seu papel de descolamento e descobrir ali qual 

caminho traça para superação do conflito. Por meio do uso do “era uma vez” e do exercício da 

evocação oral, nota-se que houve o encontro pós-clímax com saídas para o problema, ao 

compreenderem que juntas elas podem mais e que é preciso respeitar a todos dentro de suas 

diferenças. O que o conto-testemunho proporcionou, desse modo, foi um processo também 

formativo.  

 

Cleiton, Amanda e Maiara 

 

Nesse grupo, a contação foi feita por Cleiton e cada uma das demais participantes 

colocou um objeto seu dentro do pote. “Três pessoas se perderam e começaram a andar, 

andar, andar e cada vez mais ia ficando escuro. Tinham muitas pedras ali. Cada uma dessas 

pessoas tinha sua personalidade, suas digitais, sabe? Mas elas tinham uma coisa em comum. 

Eram pessoas que buscavam traços de alegria nas coisas. A gente percebe, que o arco-íris é 

uma das marcas delas, mas então aconteceu uma coisa muito triste. Uma linha começou a se 

formar, mas logo depois em um lugar muito escuro, elas foram tomadas pelo amor. E mesmo 

no escuro, com o amor, elas conseguiram enxergar outras coisas além das pedras e elas 

conseguiram se encontrar.”. 
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O deslocamento da centralidade da identidade é compreender também a narrativa 

enquanto síntese de uma ciranda. O desconforto da construção identitária dentro da pós-

modernidade parece gerar ruídos, barulhos, conflitos. Notadamente dentro de nós existem 

identidades em conflitos que vetorizam para direções que são, às vezes, opostas, mas que não 

se anulam, necessariamente. O encontro de múltiplas identidades e identificações na Poteca 

acima mencionada revelam as narrativas pouco cômodas de quem optou91 por viver uma vida 

que foge ao padrão hegemônico: pessoas que compõem grupos subalternos que são unidas  

pelo amor. Este, em forma de arco-íris, parece ser redentor e força motriz para seguirem 

adiante. A narrativa do eu revela os temores quanto ao desrespeito à diversidade em suas 

diversas instâncias.  

Um grupo formado por duas mulheres, bissexuais, e um homem que se autodeclara 

negro e pesquisador de gênero, revela que suas identidades são frutos de conflitos para além 

de serem ontológicos, mas sociais. Entretanto, vale destacar que sem seu ritmo perturbador 

existencial não haveria história. As identidades se constroem e desconstroem em seu próprio 

ritmo. O percurso de seu costurar e descosturar; ou peneirar e sacudir, por assim dizer, se faz 

através de experiências. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Foto de Rosselinni Muniz. Amanda, Cleiton e Mariana pintando sua Poteca.Pintadas – Ba.16 de 

novembro de 2018. 

 

                                            
91 O termo “optou” se refere à compreensão existencialista nos escritos de Jean Paul Sartre, de que a 

existência pressupõe escolhas, ainda que a não tomada de decisão também significa optar.  
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O desafio está no descolamento da sintaxe em que se fala sobre “quem sou” para 

“quem não sou”. Nota-se que há uma mudança na percepção de identidade e diferença, uma 

vez que o discurso de dá por meio daquilo que os unifica. Identificarem-se não os torna 

iguais, mas algo os coloca em um contexto tribal através da linguagem. O que serve de base 

para um “narcisismo de grupo” é a base para a unidade e conformação de um encontro de 

“iguais”, ao menos na experiência da Poteca. As idades variam, as historicidades também, 

assim como as relações afetivas ou sexuais. Afirmam-se positivamente suas identidades, 

assim como o multiculturalismo. Mas em que a infância difere ao expressar suas identidades? 

A linha é tênue entre cair mais uma vez no universalismo da igualdade pelo que se é, sem 

levar em consideração o que não se é. Entra aí ainda a dimensão das performances sociais. O 

ambiente proporcionado pela Poteca não é somente movido pela psicodinâmica da oralidade, 

mas também, por ser um espaço social e formativo, um território onde pode vir à tona o que 

aprendemos com a civilização, com a cultura, o que geralmente se denomina de aprender a 

viver em sociedade. Não quero com isso dizer que as pessoas envolvidas estejam fingindo ou 

dissimulando. A narrativa é um composto de verdades que vivem e morrem a cada 

anunciação. Entretanto, é necessário lembrar dos papéis sociais que são incorporados dentro 

do discurso. Destaca-se ainda o caráter social da linguagem, ou seja, se não falo a língua da 

tribo, não sou a tribo.  

 

3.2.2 O sentimento de infância 

 

O corpo enquanto pote de identidade configura-se de modo a trazer não só as 

narrativas, mas a infância, a experiência e a oralidade. Os corpos que se colocaram na 

performance desde a pintura do pote até a contação de história são os mesmos que 

conseguiram por meio da disposição em colocar-se em exposição. Esta denominação que 

Philippe Àries (1981)sugere em relação à infância enquanto sentimento se dá por meio de 

uma pesquisa com base em obras iconoclastas e a representação da infância nessas obras. O 

referencial que o autor usa é de ordem eurocêntrica, mas produz uma noção de como os 

estudos sobre a infância e as formas como os olhares foram mudando com o passar do tempo 

e com as transformações epistêmicas. A obra de arte como fruto de seu momento histórico 

nos dá pistas, nesse sentido. Chamamos atenção para como a definição de infância, que vai de 

0 aos 12 anos e 11 meses, segundo na Organização Mundial da Saúde, é uma noção provinda 

não apenas de uma história recente, mas também de uma dimensão ocidental. Na Idade 

Média, por exemplo, o tempo infância voltava-se para diversos grupos, chegando até pessoas 
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de 50 anos. Isso se deu porque a França deteve grande parte do uso do termo, nesse mesmo 

período. Desse modo, a palavra “infância”, no francês acabava por cair em um léxico repleto 

de possibilidades que hoje contemplam a diversas idades. Ressalta-se ainda a diferença de 

como até mesmo a Europa lidava com o passar do tempo instituído de um modo distinto da 

contemporaneidade.  

De todo modo, com a emergência de novos estudos sobre a infância e a 

institucionalização desta, deu-se como forma de visibilidade, mas acima de tudo de pensar 

que grupo etário era esse que a história nos comprova que não se constitui enquanto um 

estrato que se organiza de modo hegemônico, mas com câmbios de sentidos de significados 

que se dão por meio de ritos de passagem como a menstruação das meninas e a primeira caça 

dos meninos,rituais que se assemelham ao de aprender a dominar a técnica de produção de 

potes para a aldeia, como no caso de aldeias indígenas (Kiriri e Kariri Xocó). Mesmo na 

sociedade urbana, ouvimos falar sobre “a criança que mora dentro de cada um”, ou “crianças 

de todas as idades”. Em todos os casos, a infância configura-se como um sentimento que para 

Airès, é potencializado ou não pelo contexto e suporte que se dá a esse estrato. Se 

compreendermos dessa forma, voltando-nos ao valor etimológico da infância, podemos ainda 

compreender que a cada processo que vivenciamos a temporalidade da experiência, a cada 

instante que nos comprometemos em renascer e ser novos, tornamo-nos crianças novamente. 

Nisso consiste o sentimento de infância abordado por Philip Ariès (1981). Por mais que haja 

corpos de distintas idades, portando a historicidade que os tiram de um grupo etário, a 

temporalidade da experiência os coloca de modo contemporâneo. 

O sentimento de infância que foi construído gradativamente ao longo da história 

social da infância não consiste na ausência histórica de afeto pela criança, mas se refere a 

como não havia uma constituição enquanto grupo social, uma vez que os infantis se 

incorporam à vida social logo ao aprender da língua materna. Esse sentimento se ressignifica 

quando esse estrato passa a ser associado à noção de pureza, ingenuidade. Um encanto que 

envolve uma narrativa que endeusa e cristaliza a criança apenas como o que está por vir, 

o“futuro”. Ao passo que ela é colocada como devir, tenta-se cristalizá-la eternamente como a 

consagração da esperança do que podemos ser enquanto humanidade, e a possibilidade de 

redenção por aquilo que não fomos. Há nisso ainda um dualismo entre aquilo que se ama e 

aquilo que nos incomoda. A infância possui um caráter social incômodo por sua 

experimentação instante a instante,o que cansa nosso controle temporal cronológico. 
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Distanciamo-nos ante aquelas que são reis92 de um tempo que não é o da cultura e provamos 

seu caráter multifacético, ambíguo, aparentemente indominável.  

Gradativamente a infância vai cedendo à sedução da necessidade de vivermos em 

sociedade. Pouco a pouco, o padrão de produção cultural, artística, lúdica, temporal, 

produtiva, narrativa vai sendo construído como o verdadeiro. Ser criança se torna um 

momento a ser superado. Superamos. Enterramos a curiosidade infantil tão indócil que é 

urgente que se cale ante a educação bancária. Com isso, não queremos aqui fazer coro aos que 

não acreditam na escola, mas concordo com aqueles que acreditam em sua revisão enquanto 

instituição de socialização que possui sua importância para a infância e que precisa ser 

disputada quanto aos olhares comumente lançados sobre as infâncias que transitam nesse 

ambiente, enquanto centro de culturas.  

A Poteca é uma proposta para além de seu caráter metodológico ou dinâmico. 

Configura-se enquanto tecnologia oral de retomada do sentimento de infância que foge à 

noção marcadamente social por meio de números, datas, faixa etária. Entendemos que há uma 

apropriação e ressemantização do conceito primitivo de cultura enquanto colere, ou seja, 

enquanto cuidado com a terra para o cultivo, revolvendo-a. É preciso arar a terra em busca da 

infância que não morreu, não se perdeu, apenas silenciou-se. A mudança da semântica 

permeia a mudança de sentido em que se dispõe a cultura enquanto objeto de poder, 

dominação e hierarquização. Consiste em suturar a experiência da infância por meio da 

narrativa de si, que nos forma, que nos faz ser mais. Nesse ínterim, cronos não existe, ele se 

dissolve; as instituições emudecem e o que resta é ser criança, o ser criação, o território de 

passagem em exposição, em perigo e, portanto, em experiência.  

Mesmo compreendendo que estes elementos não deixam de existir porque se parou 

para contar uma história que sai de um pote, entende-se que o fenômeno envolvido é a da 

busca existencialista93 pelo genuíno. Não se trata de ressuscitar o sujeito que a pós-

modernidade enterrou. Integra um processo formativo de tomada de poder de sua própria 

gramática. O encontro da Poteca na cidade de Pintadas – Ba sugere a experiência ocular, 

auditiva e afetiva de como encontros são descolamentos de corpos de um estado de saber para 

outro campo. Refere-se a uma vivência entre gerações, culturas, identidades e diferenças.  

                                            
92 Expressão mencionada anteriormente, apropriada das reflexões de Kohan (2009). 
93 Sartre (1987). 
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4.“E FORAM FELIZES... SE NÃO PARA SEMPRE, PELO MENOS POR 

ENQUANTO!”94 

 

A experiência enquanto aprendizagem requer sair da zona de conforto até atingir a 

velocidade necessária para um fluxo sem brechas e pontos mortos. Trata-se de um trânsito que 

é doloroso, pelo tombo, choque de tomada de sentido e subjetivação, do encontro consigo 

mesmo por meio de um percurso endógeno e reflexivo. É ontológico. Dessa forma, a narrativa 

enquanto síntese, mas também experiência, desperta através da linguagem um jogo de morte e 

vida, dentro da produção de significados, cujo caráter renovador é de nascimento. A palavra 

criança enquanto o novo, o nascimento, reposiciona a ordem axiológica que atribui à infância 

a falta. A infância, assim, desmonta a construção social e coloca-se enquanto tangente a todos 

que a quiserem experimentar.  

Mapear alternativas de superação das narrativas apocalípticas se torna uma sugestão 

de saída no momento de acirramento histórico de disputa por direitos. A ampliação das 

experiências que fomentem a permanência e o fortalecimento da cultura e identidade de 

grupos como os moradores de Pintadas não equivale a uma busca essencialista, que visa a 

considerar a cultura estanque e não híbrida, mas de valorizar as narrativas contra-hegemônicas 

que existem e podem compor um quadro não apenas como subalternos, mas como produtores 

de conhecimento. Conhecimento este que transforme e liberte, no sentido existencialista95 da 

palavra. Os caminhos da pesquisa nos levam a encontros com essas outras possibilidades 

como a Teologia da Libertação que desagua na experiência de economia solidária de Pintadas. 

A tessitura que abre os horizontes de narrativas que se materializam no cotidiano da cidade, 

revelam as ações culturais enquanto ferramentas políticas proporcionadas pela 12ª Semana 

Cultural de Pintadas. A possibilidade de um encontro itinerante da Poteca nesse espaço 

proporcionou reflexões como a capacidade de renovação da oralidade e da experiência da 

Poteca; a peculiaridade de cada localidade no que se refere às lutas sociais do campo e suas 

estratégias de resistência contra o agronegócio; além da especificidade de cada criança em 

cada um dos seus ambientes narrativos. Apesar de todo esse saldo, a adesão de adultos à 

Poteca, ainda que anunciada como uma programação infantil, sugere-se como um paradoxo 

de sutileza e brado forte de como a infância é a existente e resistente.  

                                            
94 Referência à marcação de Clarissa Braga para fechamento dos contos do Canto do Conto. 
95 Referência às reflexões aqui já feitas sobre o caráter existencialista do termo “liberdade”, no sentido de 

Sartre.  
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Apesar das narrativas que surgiram não terem trazido o caráter cristão ou sobre a 

economia solidária, a compreensão do ambiente em que a Poteca aconteceu localiza acima de 

tudo a Semana Cultural como um espaço em que nossa proposta de experiência é algo mais a 

se somar diante da diversidade de propostas de ações voltadas para o fortalecimento artístico e 

cultural da cidade. Vale destacar que a iniciativa não é oriunda do poder executivo ou 

legislativo, mas fruto da organização política do grupo RHELUZ.   

Outro aspecto que vale ser destacado é o encontro com um dos direcionadores de 

reflexões sobre as culturas das infâncias: o tempo. A temporalidade da experiência, da 

narrativa ora e da infância se encontro no desfazer dos números que o tempo cronológico nos 

proporciona. Por hora, o desafio da transposição do tempo chronos para vivências de 

plenitude – por isso, lúdicas – exala dificuldade para os adultos. Com o passar dos anos, a 

infância vai se tornando cada vez mais distante, deixa-se de experimentar, de conceber o 

lúdico, para além da brincadeira. A experiência acontece ainda que não se possa tomar posse 

dela e que, nesse momento, há um desconforto, haja vista que há um processo também de 

destruição e nascimento do ser ao transformar-se. Experimentar seria aqui nascer novamente, 

significaria, portanto, ser criança. Aceitar nossa criança interior, desse modo, é escapar da 

redução das experiências, além de conceber a infância para além de uma construção sócio-

histórica moderna. Logo, equivale a uma tomada de ação contra hegemônica. A narrativa de si 

se torna o maior desafio proposto aqui porque se trata de visitar-se, formar-se, experimentar-

se.  

A Poteca enquanto ferramenta contribui para a exposição ao perigo de virar-se à uma 

viagem de um paradoxo entre o coletivo e o individual. O desconforto que emerge de 

imediato, quer seja pela fuga das instituições sociais - como o tempo, a socialização pública 

ou privada, a escolarização - quer seja pelo “tombo” que o perigo da exposição, proporciona-

nos o gozo da expansão e da nudez de um campo de transitoriedade. É um corpo nu para 

apenas ser.  

O fio condutor que transpassa as dimensões desse trabalho é o tempo que se dissolve 

entre a existência e inexistência e configura-se de modo similar na experiência, na narrativa 

oral e na infância. Isto é, experimentar nos traz o sentimento de infância que nos remete ao 

aconchego de voltar-se para si de modo ontológico, ainda que não em busca de uma essência. 

A Poteca, nesse sentido, reporta-nos apenas a mais um momento para sentar-se e 

experimentar do encontro entre narrar por meio da performance oral, experimentando a 

integralidade de um continnum temporal e tornar-se infanti mais uma vez.  



121 
 

A escolha pela Poteca como ferramenta também metodológica foi potente e 

enriquecedora e deixa algumas questões que nos fazem pensar. Primeiro, é uma experiência 

multirreferencial e que pode dar suporte para análises dentro da educação, da psicologia, por 

exemplo. A segunda é o risco de tangenciar diversas questões e compor um campo de análise 

amplo e sedutor em excesso, provocando lacunas. Vale destacar ainda as dificuldades 

encontradas tanto pelo contexto político, quanto com a logística de viabilizar a experiência em 

regiões campesinas. Entretanto, acredito que os caminhos se abriram para um leque de 

possibilidades e, acima de tudo, tessituras rizomáticas96. Por último, destaco a ampliação das 

redes que o presente trabalho deixam para mim, no contexto da cidade de Pintadas, bem como 

o grupo de estudantes que participaram da “Vivência: universidade para fora” que mostraram 

interesse em diálogos dentro da UFBA para ampliarmos as possibilidades da biblioteca oral 

como ferramenta pedagógica, didática, terapêutica.  

É necessário destacar ainda que o a-com-tecer que a dinâmica oral nos proporciona 

tem desafios objetivos que precedem o momento da Poteca. A dificuldade em manter o 

contato com movimentos sociais de luta pela terra ao longo do processo de crise política no 

país nos anos de 2017-2018 foi marcadamente uma barreira a ser vencida. Outro aspecto 

relevante é a produção recente da sociologia das infâncias que não esteja volta para o caráter 

sociológico e antropológico, haja vista que o debate sobre a infância ainda tem força maior 

dentro do âmbito da pedagogia. Desse modo, mesmo as produções dentro da concepção forte 

de socialização da infância, por meio das instituições de ensino, tendem a cair em uma 

concepção que não provoca mudanças reais nos aspectos basilares da educação, como os 

aspectos curriculares, de formação docente, por exemplo, o que nos aponta para a necessidade 

de repensar a escola não mais para a afirmação da identidade hegemônica, mas um locus de se 

conceber a diferença e a identidade como mutuamente necessárias. Nisso consiste a maior 

inquietação que permeia  o encerramento da escrita desse trabalho: como pensar a infância em 

um ambiente que tende a ser pilar em seu processo de socialização? 

Para além disto, o contexto político, econômico e social no Brasil e no mundo, 

emerge questionamentos dos olhares para a infância que parecem cair no mar da história. 

Mesmo diante dos avanços dos estudos culturais que nos permite dissertar sobre a criança 

como produtora de cultura e portadora de subjetividade, o contexto atual sugere uma 

retomada de sentimentos de infância que se vinha tentando esquecer: a criança como tábula 

rasa, como futuro, detentora de um caráter cristalizado e divino. Afirmo isso diante do 

                                            
96 Deleuze e Guattari (1995).  
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processo de exposição da infância como barganha política, quer seja com pequenos segurando 

armas (lícitas ou ilícitas). Digo isso ainda pela rasura à Lei de Diretrizes e Bases rasurada 

quanto à obrigatoriedade da universalização da educação, diminuindo cada vez mais o dever 

do Estado de produzir condições para que toda criança tenha o direito de estudar. Refiro-me 

ainda às crianças imigrantes morrendo nas fronteiras, ou às crianças que morrem indo à escola 

por serem confundidas com outro ser humano na intervenção militar na Comunidade da Maré, 

no Rio de Janeiro. É sobre denúncias de abuso sexual à infância que, pelo Disque Denúncia, 

só no ano de 2016, foram 15.707, além daqueles que não chegaram à justiça. Crianças não são 

ouvidas e suas narrativas não são legitimadas por serem “sem fala”. A voz do adulto sempre 

será ecoada e a verdade do testemunho será apenas uma.  

A responsabilidade aceita de “assinar com a caneta da academia” me deu a 

experiência de ser mais. Trata-se de juntar-me à potência da voz evocada em favor de uma 

infância realmente justa, liberta das opressões de qualquer sorte. Porque, assim como o tempo 

e o som, a infância não se detém, não se mata. Quiçá talvez apenas a enterre viva. Todavia, 

ainda que isso ocorra, o revolver da terra a trará de volta a cada experiência.  

À guisa das considerações, deixo a transitoriedade do “e foram felizes... Se não para 

sempre, pelo menos por enquanto.”. 
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