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RESUMO

A presente pesquisa tem como objetivo central compreender as configurações 
das infâncias, de crianças que vivem em um bairro popular, que frequentam 
uma escola pública da cidade de Curitiba. Esse procedimento pode auxiliar na 
construção de novas perspectivas teóricas que permitam desenvolver projetos 
educativos congruentes com a realidade dessas crianças. O desenvolvimento 
desta pesquisa realizará reflexões e análises, ancoradas principalmente na 
sociologia configuracional de Norbert Elias. A pesquisa pautada na metodologia 
processual configuracional de Elias, permite considerar a infância na 
contemporaneidade, à luz do significado de sociedade e indivíduos 
interdependentes. Intencionamos visualizar as infâncias e crianças a partir de 
interdependência, configuradas através de inúmeras cadeias invisíveis de 
relacionamentos. Dentre os elementos que configuram as infâncias, temos: a) 
os valores e a moral; (b) o medo; (c) governamento e poder. A investigação 
demonstrou que os sentidos atribuídos às crianças, em diferentes contextos, 
têm implicações civilizatórias, sendo profícuas as investigações que 
consideram as crianças a partir das suas cadeias de interdependências nas 
considerações, pretende-se delinear desafios e possibilidades desta 
investigação. sendo que, este trabalho, trará contribuições para área da 
educação por indicar referências e subsidiar as reflexões que consideram a 
ação das crianças num contexto de relações sociais processuais, 
interdependentes, e dinâmicas.

Palavras chave: Educação Infantil; configurações da infância;
interdependência.



ABSTRACT

The present research had as its central objective to understand the childhood 
configurations of children who live in a popular neighborhood, who attend a 
public school in the city of curitiba. This procedure can help in the construction 
of new theoretical perspectives, which allow the development of educational 
projects that are consistent with the reality of these children. The development 
of this research carried out reflections and analyzes, anchored mainly in norbert 
elias's configurational sociology. The research based on the configurational 
procedural methodology of elias, allows considering childhood in contemporary 
times, in the light of the meaning of society and interdependent individuals, 
admitting to viewing infants and children from interdependencies configured 
through innumerable invisible chains of relationships. The data analysis 
indicated, among the elements that configure childhoods, a) values and morals; 
(b) fear; (c) governance and power. Research has shown that the meanings 
attributed to children, in different contexts, have civilizing implications, and the 
investigations that consider children from their chains of interdependencies are 
fruitful. The dialogues between what circulates in the figures must be 
considered when thinking about the school reality, which needs to establish a 
dialogue with the multiple experiences that the child lives; the child can be 
understood from its plural processes, related to interdependence networks, 
which implies an image of a child that is unique and also co-determined, 
heterogeneous and can be recognized and respected in the school space. The 
school must recognize this child who is not ideal, but real and who lives in 
tensions and power relations.

Keywords: early childhood education; childhood configurations;
interdependencies.
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1. INTRODUÇÃO
A presente pesquisa tem como objetivo central compreender as configurações 

das infâncias, de crianças que vivem em um bairro popular, que frequentam uma 

escola pública da cidade de Curitiba. Esse procedimento pode auxiliar na construção 

de novas perspectivas teóricas, que permitam desenvolver projetos educativos 

congruentes com a realidade dessas crianças. O desenvolvimento desta pesquisa 

realizou reflexões e análises, ancoradas principalmente na sociologia configuracional 

de Norbert Elias. Os dados empíricos indicam que as configurações das infâncias 

são especialmente atravessadas pelos processos culturais, pelo território e pela 

fluidez com que as mudanças acontecem na contemporaneidade, pelas relações de 

poder, pelo medo, valores e moral, que configuram suas vidas e infâncias na 

periferia urbana.

As intenções tecidas pretendem apoiar o debate sobre o paradoxo entre o 

reconhecimento do direito à educação e a consequente institucionalização da 

infância na contemporaneidade, trazendo reflexões para o debate educacional, 

indicando a necessidade e a possibilidade de pautamos reflexões nas redes 

configuracionais, o que se justifica ao dar visibilidade às relações que configuram as 

infâncias.

A escola ao compreender as configurações possivelmente terá mais 

elementos para levar a cabo sua existência ao entender o comportamento e a visão 

de mundo que circula no contexto social em que está inserida, a partir da criança, do 

bairro, da família, da religião e da política. Como na metáfora Eliasiana sobre a 

corte, a configuração é a casa do indivíduo, que leva esse todo consigo e entra em 

interdependência com a escola, que tem outra configuração. O que implica na 

importância de refletir sobre a necessidade de mudanças quanto à formação de 

professores, as proposições curriculares oficiais, as práticas cotidianas e a 

congruência destas com a realidade. Mas, de quais realidades estamos tratando, de 

quais configurações, a quais infâncias nos referimos -  as que estão presentes nas 

teias da sociedade contemporânea ou à imagens de infância forjadas no berço da 

modernidade?
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Para contribuir na compreensão sobre as configurações das infâncias é 

essencial problematizar: quem são as crianças do CMEI e o que é significativo para 

aquelas crianças, naquela configuração? A partir de suas ações nas teias de 

interdependência, esses problemas são cruciais para a compreensão das diferentes 

infâncias e seus atravessamentos.

Aqui, justifica-se a relevância das discussões acerca das configurações das 

infâncias, considerando o contexto social do qual fazem parte, esse fato fomenta a 

necessidade de produção de elementos, para qualificação do debate quanto à 

garantia de direitos destas à educação, que se caracterize como espaço de 

reconhecimento e respeito às suas especificidades, necessidades e interesses. A 

partir da interface entre cultura e infância como ponto de apoio para novas 

teorizações, é possível contribuir efetivamente para o avanço na compreensão de 

fatos e processos relacionados às crianças, suas infâncias e suas culturas. Por meio 

das suas vozes, reconhecendo que, as ideias que circulam, as lendas urbanas, os 

medos, os costumes, as fofocas, intenções, relações estabelecidas no bairro, 

formam sentidos e estabelecem ordem, conforme Elias (2000) as crianças ao 

fazerem parte da configuração social, influenciam nesses processos.

A escola não se reconhece como agência civilizadora, em diálogo com suas 

funções de transmissão de conhecimentos social e historicamente construídos, bem 

como, não vem conseguindo estabelecer um diálogo com as gerações 

contemporâneas, ao limitar-se através da figura central do professor a "dar aulas” 

deixando de compreender a configuração local para então poder propor mais do que 

aulas, ao se apoiar no conceito de configuração como estruturante das suas 

realidades e das possíveis intervenções nestas.

Os processos culturais aqui, são concebidos como formas, através das quais 

são produzidas as relações que configuram as infâncias de crianças de periferia 

urbana. É relevante mapear e considerar os espaços e as articulações sociais que 

as crianças estabelecem no seu cotidiano, sendo influenciadas e influenciadoras dos 

significados e gradientes de poder. Corroborando com Costa (2008) que cunhou o 

termo configurações da infância, considero importante, na composição de estudos 

sobre infâncias, empreender um olhar para além das diferentes formas de ver e
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interpretá-las, buscando aproximações quanto às formas com que as crianças agem 

nas teias configuracionais, reconhecendo o papel ativo das crianças nas redes de 

interdependência, visando contribuir com elementos para reconfigurar a visão de 

infância, o lugar social da criança e contribuir para a área da educação.

No interior das escolas de educação infantil, a inquietação acerca das 

crianças e infâncias, das suas formas de ser e agir na contemporaneidade é tema 

recorrente entre os educadores e pais, bem como nas discussões legais sobre 

educação, que apontam reflexões sobre a criança. nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Educação Infantil (DCNEIs, 2010) que trazem como concepção de 

criança o reconhecimento desta como,

Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas 
cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, 
imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona 
e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. 
(DCNEIs, 2010, p. 12)

As diretrizes apontam que, a construção de sentidos a partir, das interações e 

a posição ativa da criança, é central nas discussões sobre a infância, o que impõe o 

desafio à educação, de pensar essas crianças e infâncias numa perspectiva 

dinâmica, relacional e processual, buscando revelar o que é significativo para a vida 

das crianças em determinada configuração. Conforme Elias, ao discutir Mozart, ao 

buscarmos a compreensão de determinada configuração, há que se estabelecer o 

diálogo com as redes de interdependência, pois, "no puede interpretarse a fondo si 

no tenemos en cuenta las estructuras e instituciones sociales de su época “(Elias, 

1991, p.25). O que nos indica que para responder a novas demandas e perguntas, 

precisamos de novas bases conceituais e no caso desta pesquisa em específico, 

uma visão de mundo que permita reconhecer as ações interdependentes entre seres 

humanos como recíprocas e co estabelecidas, superando a dicotomia entre 

indivíduo e sociedade, portanto pensando a criança no seu contexto social. Elias nos 

indica um caminho investigativo que permite olhar para além do evidente, e para 

além de indivíduos isolados. Assim, os diferentes modos de viver das crianças
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indicam a necessidade de percebermos os processos sociais a partir de referenciais 

que auxiliem compreender as ações e os processos de forma dinâmica.

A pesquisa pautada na metodologia processual configuracional de Elias, 

permite considerar a infância na contemporaneidade, à luz do significado de 

sociedade e indivíduos interdependentes. Admitindo visualizar as infâncias e 

crianças a partir de interdependências, configuradas através de inúmeras cadeias 

invisíveis de relacionamentos. por essa razão, essa é a escolha que mais se 

aproxima das intenções e dialoga com os desafios desta investigação, considerando 

que para Elias (1991, p.26) "de lo que no podemos hablar, hay que lanzarse a 

buscar” .

No intuito de compreender as configurações da infância, iniciei as buscas pela 

aproximação com o campo da pesquisa num Centro Municipal de Educação Infantil 

(CMEI) da periferia urbana da cidade de Curitiba (região Sul). Com a teoria que 

embasa esta discussão e no diálogo com dados empíricos e teóricos que contribuem 

para as aproximações até aqui delineadas, apresentarei, sinteticamente, a estrutura 

desta dissertação.

No segundo capítulo, apresentarei a abordagem sociológica desenvolvida 

pelo sociólogo alemão Norbert Elias (2015), onde ele propõe um desafio à 

sociologia: assumir como seu problema central as interdependências entre as 

pessoas, fundamentando-se na relação funcional de interdependência recíproca, 

estabelecida entre os indivíduos em sociedade e na construção de análises 

sociológicas de cunho processual de longo prazo, onde seja evidenciando, 

respectivamente, as alterações nas estruturas sociais, bem como, a direção de seu 

curso. O conceito de configuração também é destacado e consiste na compreensão 

das organizações sociais como compostas por relações de interdependência entre 

os indivíduos. Uma configuração está ligada à análise das dinâmicas das inclinações 

que levam as pessoas a se unirem, formando uma sociedade.

No capítulo três, destaco o conceito de configurações da infância, o qual foi 

elaborado pela pesquisadora Marcia Rosa da Costa na sua tese de doutoramento, 

expressando que as crianças estão nas teias configuracionais da sociedade e que, a 

partir desta concepção, não é possível falar em inserção da criança na sociedade,
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mas, sim das relações e ações estabelecidas com as crianças, para as crianças e 

entre as crianças, na rede de relações formadas pelos poderes e tensões, que 

constituem seus elos de interdependências” (COSTA, 2008, p.121). Proponho ainda 

uma reflexão sobre as infâncias nas teias sociais e suas diferentes abordagens, 

discorrendo sinteticamente sobre o interesse acerca da infância e das crianças na 

atualidade, e sobre o fato de passarem a ser reconhecidas como um fato social, em 

contraposição às correntes sociológicas clássicas, em que as crianças foram 

consideradas a partir das instituições de socialização primária: família, igreja, escola. 

Nessas, a infância é objeto de estudos sociológicos do ponto de vista das estruturas 

e sua ação unilateral sobre as crianças. Procurando contribuir com o debate trago a 

reflexão de Elias acerca das crianças e infâncias como inseridas nas teias sociais e 

que influenciam e são influenciadas pela produção de significados.

No capítulo quatro, apresentamos a construção sócio-histórica acerca da 

escola e da infância, e os sentimentos que configuraram tanto o surgimento quanto o 

desenvolvimento destas de forma interdependente. Discuto o caráter naturalizado 

com que ambas são comumente concebidas, e apontando elementos que 

provocaram mudanças nos sentimentos e reconhecimento da infância e da escola 

como as concebemos na atualidade, bem como, as mudanças na complexificação 

das funções sociais, o movimento de individualização e institucionalização, 

considerado do ponto de vista sociológico. Aponto, como possibilidade de contribuir 

com o debate na contemporaneidade a importância de pensarmos novos 

instrumentos de análise de realidades mais fluidas, do ponto de vista elisiano , numa 

abordagem sociológica, processual configuracional, que, considere o entendimento 

dos processos e elos que compõem as cadeias interdependentes das infâncias, na 

contemporaneidade.

No capítulo cinco, apresentamos os pressupostos metodológicos da teoria 

configuracional processual de Norbert Elias, realizamos reflexões quanto à 

abordagem sociológica e a abordagem de pesquisa configuracional e tenciono o 

campo da investigação com crianças, a partir de suas vozes, apontando possíveis 

aproximações com o modelo metodológico configuracional. Apontarmos elementos e 

caminhos possíveis na aproximação entre a investigação configuracional e a
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pesquisa com crianças na contemporaneidade. No campo de pesquisa sobre a 

infância deve-se considerar a criança como parte das teias sociais e não como um 

vir a ser, como objeto deslocado de seu contexto, reconhecendo a interdependência 

como fator influenciador das representações e significações das crianças.

No capítulo seis, encontram-se análises de dados, a partir dos significados 

partilhados e indicados pelas crianças nas suas teias, aqui em destaque, a relação 

com o bairro, família e escola, apontados como elos nas cadeias de 

interdependência e significativos nas vivências das crianças em seu cotidiano. 

Busco compreender as ações das crianças na relação interdependente e os sentidos 

que são construídos em relação aos papéis e ações.

Nas considerações, pretendeu-se delinear desafios e possibilidades desta 

investigação. Sendo que este trabalho, contribui para área da educação e pesquisa 

ao indicar referências e subsidiar as reflexões que consideram a ação das crianças 

num contexto de relações sociais processuais, interdependentes, e dinâmicas.
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2. TEORIA CONFIGURACIONAL EM ELIAS

A abordagem sociológica desenvolvida pelo sociólogo alemão Norbert Elias 

(2015), coloca um desafio à sociologia: o de assumir como seu problema central as 

interdependências entre as pessoas. Ao longo de sua vida Elias aprofundou uma 

abordagem sociológica que considerasse a relação entre indivíduo e sociedade, 

para além da dicotomia preexistente que separa indivíduo e sociedade. Essa cisão 

entre agência e estrutura é fruto da conformação da sociologia como matéria 

científica, que herdou métodos das ciências naturais, trazendo sua marca 

reificadora. Embora esta lógica tenha garantido à sociologia o status científico, 

trouxe uma perspectiva estática de análise e corroborou com a sedimentação de 

conceitos que derivam da interpretação de fatos naturais e que foram utilizados para 

interpretação dos fenômenos humanos e sociais, impedindo que se desenvolvam 

meios autônomos de pensar e de conceituar as particularidades das configurações 

humanas.

Esse posicionamento é uma tarefa muito exigente, impõe desafios como: 

pensar fluxos, desenvolvimento, continuidades e descontinuidades. Embora nos 

faltem palavras e conceitos, como nos alerta Elias (1994, 2015), que propiciem a 

descrição e elaboração conceitual adequada ao que observamos na realidade diante 

dos processos sociais. Ao abordar a dicotomia entre indivíduo e sociedade, no 

capítulo I da obra A sociedade dos Indivíduos publicada em 1939, o autor discute o 

entendimento que temos quando ouvimos a palavra "sociedade” em que, 

aparentemente, todos sabemos que sociedade é uma porção de pessoas juntas. 

Mas coloca a questão sobre se, realmente nos entendemos? O que reforça, ao 

indicar que há uma diversidade de sociedades no mesmo espaço temporal e através 

dos tempos, e que o curso destas sociedades não foi planejado e definido por um 

grande número de pessoas ou todos juntos. Embora essa seja uma das idéias 

clássicas sobre a questão indivíduo e sociedade, ao ocuparem-se das formações 

históricas e sociais, como se a evolução de estilos artísticos, do processo civilizador, 

dos modelos literários, fosse inquestionavelmente fruto da ação de um indivíduo, 

que planejou tal desenvolvimento, fato questionado por Elias, que rompe com a
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lógica Kantiana, teleológica, que associa processos à evolução e que busca uma 

finalidade para tudo, envolvendo a biologia, a psicologia e a sociologia como 

ciências que sempre buscam um fim. Outra vertente, considera o oposto, seus 

integrantes não desempenham papel algum, apoiando-se em conceitos extraídos 

das ciências naturais, influenciando os modos metafísicos e religiosos que passam a 

circular e implicam na percepção de uma perfeita unidade, onde a sociedade é 

concebida como uma entidade orgânica supra-individual. Em qualquer dos dois 

modelos está implícito um abismo entre o indivíduo e a sociedade. O autor explica 

que, ao observarmos a realidade, esse abismo entre indivíduo e sociedade não é 

congruente,

O que nos falta -  vamos admiti-lo com franqueza -  são modelos conceituais 
e uma visão global mediante os quais possamos tornar compreensível, no 
pensamento, aquilo que vivenciamos diariamente na realidade, mediante, os 
quais possamos compreender de que modo um grande número de 
indivíduos compõe entre si algo maior e diferente de uma coleção de 
indivíduos isolados: como é que eles formam uma sociedade e como se 
sucede a essa sociedade poder modificar-se de maneiras específicas, ter 
uma história que segue um curso não pretendido ou planejado por qualquer 
dos indivíduos que a compõem. (ELIAS,1994, p.9)

Na sua abordagem sociológica, Elias se contrapõe a essas visões dualistas, 

reconhece que as formas de pensar cristalizadas dificultam a tarefa de pensar a 

sociedade, e apresenta como alternativa, sua teoria processual configuracional que 

possibilita incorporar às análises sociológicas um olhar mais complexo, do que a 

lógica dicotômica, linear e estática apresentada pela sociologia clássica. A base 

desse pensamento processual mais complexo a indissociabilidade entre sociedade e 

indivíduo, a partir das suas relações, baseadas no princípio da reciprocidade entre 

as dimensões simbólicas e materiais, que se dariam também de forma processual, 

ou seja, em constante evolução e movimento, porém que se dariam de forma plural 

e lenta.

A teoria processual e configuracional, elaborada e desenvolvida pelo autor 

fundamenta-se na relação funcional de interdependência recíproca estabelecida 

entre os indivíduos em sociedade e na construção de análises sociológicas de cunho
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processual, de longo prazo, onde seja evidenciando, respectivamente, as alterações 

nas estruturas sociais, bem como a direção de seu curso.

2.1 O que é uma configuração

O conceito de configuração consiste na compreensão das organizações 

sociais como compostas por relações de interdependência entre os indivíduos. 

Pensar uma configuração exige a análise das dinâmicas das inclinações que levam 

as pessoas a se unirem formando uma sociedade, negando tanto o estruturalismo 

quanto o individualismo, e compreendendo os indivíduos como plurais, que 

produzem e são produzidos nas mais variadas relações sociais.

Em Elias o conceito de configuração está relacionado às disposições culturais 

individuais e de grupos que estão ligadas a estruturas históricas, psicológicas e 

sociológicas anteriores, mas acrescentando à análise, o olhar para além da condição 

material e de pertencimento social que influenciam as disposições dos indivíduos, as 

múltiplas articulações com dimensões simbólicas, que não se vinculam às fronteiras, 

e que influenciam também na identificação pessoal do indivíduo. O conceito de 

configuração coloca os seres humanos num papel ativo em sua formação, 

destacando que o modo de vida seja em grupos grandes ou pequenos, será ao 

mesmo tempo singular e co estabelecido, pela transmissão histórica de 

conhecimentos de uma geração a outra, ao passo que, ao se relacionar com o 

mundo simbólico de determinada configuração insere-se o singular nesta rede de 

interdependência.

Segundo Elias (2006) compreenderemos muitos dos aspectos do 

comportamento ou das ações individuais se começarmos pelo estudo do tipo da sua 

interdependência, pelo estudo da estrutura das suas sociedades, em resumo, das 

configurações, que formam uns com os outros. Ao pensar o indivíduo numa relação 

indissociável com a sociedade, numa perspectiva relacional e ativa, se faz 

necessário considerar no estudo sociológico a maneira como os componentes 

individuais se ligam vindo a formar uma rede. Para o autor:
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Uma das maiores lacunas das teorias mais antigas da sociologia 
contemporânea é o facto de investigarem essencialmente as perspectivas 
sociais do <eles>, quase não se servindo de instrumentos conceptuais 
rigorosos para investigar a perspectiva do eu e nós. (ELIAS, 2015, p. 151)

Elias coloca um desafio à sociologia, o de procurar compreender as 

configurações humanas, considerando as relações entre indivíduo e as redes de 

relações que ele estabelece nas suas conexões sociais, as singularidades 

individuais e as relações que estes estabelecem entre si em um contexto plural, 

reafirmando a centralidade nas relações, no movimento da vida social, no jogo, que 

será o resultado das ações de um grupo e indivíduos interdependentes.

Numa metáfora proposta por Elias (2015) em alusão a um grupo jogando 

cartas, a configuração é entendida como um "padrão” criado pelos jogadores, 

mutável, que engloba o conjunto criado através de suas mentes e suas ações nas 

relações com os outros.

Se quatro pessoas se sentarem à volta de uma mesa e jogarem cartas, 
formam uma configuração. As suas ações são interdependentes. Neste 
caso, ainda é possível curvarmo-nos perante a tradição e falarmos do jogo 
como se este tivesse uma existência própria. É possível dizer: O jogo hoje 
à noite está muito lento! Porém, apesar de todas as expressões que tendem 
a objetivá-lo, neste caso o decurso tomado pelo jogo será obviamente o 
resultado das acções de um grupo e indivíduos interdependentes. 
Mostrámos que o decurso do jogo é relativamente autónomo de cada um 
dos jogadores individuais, dado que todos os jogadores têm 
aproximadamente a mesma força. Mas este decurso não tem substância, 
não tem ser, não tem uma existência independente dos jogadores, como 
poderia ser sugerido pelo termo «jogo». Nem o jogo é uma ideia ou um 
<tipo ideal>, construído por um observador sociológico através da 
consideração do comportamento individual de cada um dos jogadores, da 
abstracção das características particulares que os vários jogadores têm em 
comum e da dedução que destas se faz de um padrão regular de 
comportamento individual. (ELIAS, 2015, p.142)

Configuração social é sempre um espaço de síntese, sempre provisória, do 

movimento dialético da realidade. O jogo é uma possibilidade de aparelhar o 

pensamento, uma ferramenta conceitual que exemplifica as interdependências e sua 

característica relacional que remete às ligações estabelecidas pelos grupos 

humanos sejam, micro ou macro, aludindo a ambos grande complexidade e 

dimensão. O modelo de jogo contribui para tornar mais nítidos os problemas 

sociológicos, e demonstra uma alternativa de análise e interpretação, sob a
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perspectiva de maior equilíbrio do que as possíveis a partir de termos e modelos 

reificantes. O estudo de uma configuração social não pode ser reduzido ao estudo 

de um elemento, isoladamente: não basta a compreensão de aspectos do 

comportamento ou das ações das pessoas, individualmente consideradas, é preciso 

acenar para a interdependência, para as configurações que as pessoas estabelecem 

umas com as outras.

Elias (1994) indica que, pensar dessa forma, se antepõe à concepção 

estrutural-funcionalista, apresentada no esquema parsoniano e também à 

concepção individualista das teorias da ação. Pois, entre os fenômenos vitais, é 

elementar para os seres humanos as interdependências sociofuncionais que 

adquirem em cadeias entrelaçadas, formando figurações sociais das quais são 

autores e ao mesmo tempo modelados por elas, essas figurações se processam 

com graus distintos, continuidade e intensidade, porém, sempre são impessoais 

embora não existam na ausência de pessoas.

As configurações, para Elias (2006) devem, portanto, ser compreendidas 

como representações de seres humanos que estão ligados uns aos outros, 

considerando que os movimentos entre os indivíduos só podem ser entendidos e 

explicitados à luz da dinâmica que surge de sua interdependência simbólica. É 

indispensável ao desenvolvimento do indivíduo rumo à humanidade, viver as 

configurações como processo e experiência, onde cada ser humano assemelha-se 

aos outros e é, ao mesmo tempo, diferente de todos os outros. Pensar as 

configurações implica no reconhecimento da significatividade das interdependências, 

para identificar e compreender a complexidade das articulações humanas e da 

constituição das realidades sociais, superando paradigmas que pensam indivíduos 

isolados da sociedade ou as estruturas institucionais estáveis.

Elias (1994) introduz o conceito de configuração, justamente por expressar de 

forma mais realista o que é a sociedade, negando a visão que abstrai os indivíduos 

da própria sociedade e também o oposto, a sociedade apartada dos indivíduos como 

um sistema. Para o autor o conceito de configurações é uma alternativa a pressão 

social que leva a fragmentação e polarização do nosso conceito de sociedade, 

tornando essa ideia fixa na consciência contemporânea, "o conceito de configuração
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serve, portanto, de simples instrumento conceptual que tem em vista afrouxar o 

constrangimento social de falarmos e pensarmos como se o indivíduo e sociedade 

fossem antagônicos” (Elias, 2015, p 141).

Ao apresentar as configurações como possibilidade de análise sociológica, é 

importante compreender que uma das suas características é o equilíbrio flutuante 

entre tensões postas pelas relações humanas, próprias das configurações, ao 

retomar a metáfora do jogo o autor afirma que não se pode perder de vista que o 

jogo é um elemento de uma dada configuração, a interdependência é condição 

prévia para que se forme uma configuração, porém essa relação interdependente 

pode ser entre aliados ou adversários, numa relação dinâmica, de equilíbrio 

flutuante, característica de cada configuração, o que pode ser segundo, Elias in 

Oquendo,

La idea es aproximar las interrelaciones de la actuación humano-social a la 
comprensión propia procurando un fondo cada vez mayor de saber fiable de 
esas interrelaciones basado en el uso de términos de equilibrio más que en 
relaciones dinámicas asociadas a sustancias inmóviles. (ELIAS, 1995 apud 
OQUENDO, 2014, p.4)

Acerca dessa dinâmica que ocorre no seio das configurações, o equilíbrio 

flutuante é um conceito elástico e está presente também, o conceito de poder que, 

ganha um status de conceito de relação. Para Elias (2015) este tipo de movimento 

do poder ora para frente ora para trás, inclina-se para um lado e depois para o outro, 

caracteriza um equilíbrio flutuante, o que é uma característica estrutural do fluxo de 

cada configuração. Para o autor, o termo poder, está impregnado de uma impressão 

no mínimo desagradável, por remeter a uma relação de distribuição grandemente 

desigual no desenvolvimento das sociedades, quando grupos de pessoas se 

valeram do acesso ao poder exercendo-o de forma brutal ou só pensando em si 

mesmas sem preocupação em ser justo com os outros. Para Elias, há que se 

repensar essa conotação:

As conotações ofensivas que consequentemente acompanham o conceito 
de poder podem impedir que se distinga entre os dados factuais a que o 
conceito de poder se refere e a avaliação que se faz desses dados [...] O 
equilíbrio de poder não se encontra unicamente na grande arena das 
relações entre os estados, onde é frequentemente espetacular, atraindo 
grande atenção. Constitui um elemento integral de todas as relações 
humanas. [...] Também deveríamos ter presente que o equilíbrio de poder,
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tal como de um modo geral as relações humanas, é pelo menos bipolar e, 
usualmente, multipolar.(ELIAS, 2015, p.80)

O poder, tal como proposto, é uma ocorrência cotidiana, a exemplo uma 

criança ao nascer, dependendo da função que tiver para os pais ou da atribuição de 

qualquer valor, exercerá sobre eles, poder, o mesmo poderá ocorrer numa sala de 

aula onde o professor e alunos exercem poder uns sobre os outros, havendo um 

equilíbrio flutuante na distribuição deste em cada contexto, ainda que seja 

constatado um desequilíbrio de oportunidade de exercício de poder, ainda que não 

represente igualdade, este estará presente sempre onde quer que haja uma 

interdependência funcional, ou seja, o poder não pertence a um indivíduo em 

detrimento do outro, ele é antes de tudo relacional e estrutural das relações 

humanas e deve ser pensado em relação ao equilíbrio de poder onde haja uma 

interdependência funcional, a função, portanto, deve ser compreendida 

especialmente na relação com o poder. Elias (2015) aponta que ao tratar das 

relações funcionais que os indivíduos interdependentes estabelecem, o equilíbrio é 

apontado como conceito mais adequado a pensar o que realmente é observado.

Para compreensão das configurações de poder o autor recorre também ao 

modelo de jogos, porém, reiterando que o termo poder deve ser substituído pela 

lógica de forças relativas aos jogadores. No modelo de competição primária, ou sem

regras, em que ilustra uma competição pela sobrevivência entre (A) e (B), em que

ambos lutam, sendo (A) aparentemente mais bem aparelhado de adultos bem 

constituídos, e (B) formado por um grupo menos robusto, mas, ágil e jovem, o grupo 

(B), à noite mata alguns integrantes do (A), que, após algum tempo enquanto os 

homens do grupo (B) caçam, vingam-se matando mulheres e crianças. O que 

demonstra que um;

antagonismo razoavelmente estável revela-se como forma de
interdependência funcional [...] os grandes rivais desempenham uma
função recíproca, pois que a interdependência de seres humanos devido à 
sua hostilidade não constitui menos uma relação funcional do que a que é 
devida à sua posição como amigos, aliados e especialistas ligados uns aos 
outros por meio de uma divisão de trabalho. A função recíproca que 
desempenham baseia-se na coerção que exercem mutuamente devido à 
sua interdependência. (ELIAS, 2015, p.83)



16

Elias (2015) procura demonstrar que, há uma ordem social que coloca as 

pessoas ou grupos numa relação de interdependência, só podemos tratar de 

funções sociais nessa perspectiva. Função, reitera, é um conceito de relação. Seja 

entre realeza e súditos, entre tribos, entre estados ou ainda, pais e filhos ou alunos e 

professores, etc. Aqui a interpenetração, se refere à natureza processual dessas 

relações, ao passo que, cada grupo não mais pode ser visto como concebido por 

normas e regras, ideias que levam a impressão de que são constituídos por 

processos intelectuais, e sim, como representações de seres humanos ligados no 

tempo e espaço. Reafirmando que uma análise sociológica destes grupos deve 

considerar que cada grupo foi constantemente desafiado e impelido a atuar de tal 

forma pelas ações do outro grupo, sendo seus indivíduos singulares envolvidos 

completamente, demonstrando as interdependências.

Nos modelos de jogos que se referem a modelos de processos de 

interpenetração com normas, o autor indica que a diminuição nas diferenças de 

poder traz implicações e mudanças nas inter-relações, em outras palavras, a teia 

muda quando muda a distribuição de poder. Compartilhando o modelo (1a) jogo de 

duas pessoas, havendo uma superioridade de (A) em relação a (B) sendo que o 

primeiro pode forçar (B) realizar certa jogada, exercendo poder sobre (B) porém isso 

não descarta a contrapartida em que (B) exerce também um poder sobre (A), ambos 

tem que se orientar observando as jogadas anteriores dos adversários, mas ainda 

assim (A) tem um alto grau de controle sobre (B), primeiro se refere ao controle que 

exerce sobre o outro, segundo, o controle sobre o decurso do jogo, ainda que esta 

oportunidade de poder só existe porque há o jogo. Outra situação de jogo de duas 

pessoas (1b) coloca a hipótese do poder de (A) diminuir em relação a (B), isso 

implica que (B) terá mais chances de intervir no decurso e resultado do jogo, então, 

"quanto mais diminui a diferença de forças entre (A) e (B) menos poder terá cada 

jogador para forçar uma determinada táctica no outro.” (ELIAS, 2015, p.89). 

Interessante reforçar que, com essa desigualdade de forças sendo diminuta entre os 

dois jogadores, resultará na interpenetração de jogadas de duas pessoas 

individuais, um contexto processual de jogo que nenhuma delas planejou.
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No modelo de jogos de muitas pessoas a um só nível, (2a) teremos um 

jogador (A) a jogar com vários jogadores (B,C,D...) sendo (A) mais forte do que os 

demais, todos jogando separadamente, tendo como elemento de ligação o fato de 

todos competirem contra o jogador (A) aqui por se tratarem de jogadas cada uma 

independente, o poder de (A) sobre os jogadores e sobre o decurso do jogo é 

grande, talvez se aumentassem o número de jogadas independentes, o poder de (A) 

sobre os demais jogadores provavelmente diminuiria, visto que, há um limite de 

relações ativas independentes que os indivíduos podem realizar simultaneamente, 

em partes estanques. Em (2b) o jogador (A) joga simultaneamente com vários 

jogadores, mais fracos, porém diferente do modelo acima, não joga separadamente, 

joga contra todos ao mesmo tempo, mas, essa configuração permite a elaboração 

de várias constelações de poder, à exemplo se todos jogarem juntos contra (A) sem 

tensões internas entre si, ainda, certamente um grupo de jogadores mais fracos 

unidos podem enfraquecer (A), porém permanecem dúvidas sobre o curso do jogo e 

seu resultado. Se houvesse tensões entres os oponentes de (A) certamente isso 

favorece este. Numa hipótese (2c) num jogo multipolar em que os jogadores 

oponentes de (A) são relativamente unidos, estes mudam as possibilidades de 

controle de cada uma das jogadas e o decurso do jogo. Em (2d) teremos dois 

grupos (B,C,D,E) e (U,V,W,X) com regras que ofereçam igualdade quanto a 

possibilidade de vitória, teremos uma força nula de poder, em que nenhum dos 

grupos exerceria influência significativa sobre o outro, sendo interpretada como um 

processo de interpenetração que faz parte de uma futura interpenetração de ações 

realizáveis por ambos.

Nos jogos multipessoais a vários níveis, teremos vários jogadores e esse 

número crescerá constantemente, tornando as jogadas e o decurso do jogo mais 

opaco e incontrolável, assim tanto a configuração do jogo como a visão do jogador 

sobre ele mudam numa interdependência funcional, chegando a um nível em que o 

decurso do jogo pode exigir uma reorganização, levando a três possibilidades de 

organização, primeiro, a desintegração do grupo, fragmentando-o em uma série de 

outros grupos, segundo, manter o decurso de jogar de forma independente, ou se 

agruparem constituindo uma nova configuração de grupos interdependentes, a
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terceira possibilidade é do grupo de jogadores se manterem juntos e formarem uma 

configuração complexa. Podendo se subdividir em dois níveis fazendo parte do 

mesmo grupo, mas, não jogando uns com os outros, por estarem em um outro nível, 

num grupo menor, porém que mantém uma ligação sendo mutuamente 

dependentes, tendo diferentes oportunidades de poder.

Os modelos de jogos de dois níveis implicam em limitações a cada jogador 

ainda que esteja num nível mais elevado. No modelo (3a) do tipo oligárquico, o 

grupo de jogadores se subdivide formando dois níveis, embora ainda sejam partes 

do mesmo grupo, não jogam diretamente uns com os outros, mas, mantém a 

ligação, são mutuamente dependentes embora haja diferenças nas oportunidades 

de poder por uns estarem em um grupo menor de segundo nível. Essa 

interdependência influência ambos impondo limitações a cada jogador ainda que 

esteja no nível mais elevado.

No tipo democrático simplificado (3b), em que dois níveis colocam limitações 

a cada jogador, mesmo que este seja de um nível mais alto de força, sendo que a 

redução da diferença de poder entre os dois níveis diminui a dependência de um em 

relação ao outro, as variações de poder dentro do jogo que vai se tornando mais 

complexo para os jogadores de nível elevado, a diferença de poder entre os níveis 

diminui a ponto de isso determinar a estrutura das jogadas de cada jogador, 

implicando na dificuldade dos jogadores, compreenderem que a sua impossibilidade 

de controlar o jogo deriva da dependência mútua, das suas posições e tensões, 

intrínsecos a essa teia que se entrelaça. Segundo o autor estes modelos podem 

apoiar a reflexão sobre as questões do poder em processo e relação, os modelos de 

jogos servem, portanto, para exemplificar que existem interdependências humanas 

não intencionais na base das interações intencionais (ELIAS, 2015, p.99-103).

O recurso metafórico de jogos em sociedade ressalta o poder como central 

nas relações interdependentes, permitindo questionar os pensamentos e 

concepções de relações estáticas e planejáveis, como nos modelos dicotômicos de 

análise sociológica, que negam ou ignoram a natureza processual das relações. 

Para ele, a ilusão de que o jogo é transparente e planejável ou controlável não se 

sustenta na realidade, a complexidade dos jogos de dois níveis exigem ser objeto de
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investigações sistemáticas, porém o reconhecimento desse desafio e da falta de 

conhecimentos sobre essas relações e sua dinâmica, já contribui para a busca da 

superação desta falta de conhecimento, pois, afirma que, o problema do poder nas 

relações não tem sido explorado, talvez pela sua complexidade. Em Elias os 

"modelos de jogos são uma forma excelente de representar o caráter distintivo das 

formas de organização que encontramos no nível de integração que as sociedades 

humanas representam” (ELIAS, 2015, p.105).

Com as contribuições de Elias, entendemos que, o conceito de configuração 

pode ser aplicado a grupos pequenos e a sociedades complexas como já citado 

neste nas esferas micro e macro, no entanto alerta que, as configurações micro 

como a relação alunos/professor na aula, médicos e doentes num grupo terapêutico, 

constituem configurações relativamente compreensíveis, já as configurações mais 

complexas, como aldeias, cidades, não podem ser percebidas diretamente, pois as 

cadeias de interdependências que as ligam são mais diferenciadas, indicando que, 

para percepcionar estas configurações é essencial abordá-las indiretamente ao 

analisar, os elos de interdependência.

As configurações são notadamente complexas e chamam atenção para a 

interdependência das pessoas, convidando a pensar o que na realidade as une em 

configurações. As interdependências mudam à medida que as sociedades se 

tornam estratificadas, diferenciadas. Toda a sociologia Eliasiana por ser vinculada a 

conceitos dinâmicos chama a atenção para opacidade e o caráter incontrolável das 

teias interligadas formadas por pessoas, considerando que a sociologia deve se 

focar em tornar essas teias mais transparentes, dando oportunidade de seus 

membros não serem arrastados por processos cegos e arbitrários, questionando,

Até que ponto estamos habitualmente conscientes de que formamos uma 
relação funcional que se estende pelo mundo e que, embora seja composta 
por pessoas, é muito pouco controlável e compreensível. Há também a 
questão de saber até que ponto a situação é distorcida pelas habituais 
fórmulas explicativas que atribuem todos os acontecimentos às pessoas 
individuais ou a sistemas sociais de crenças hostis. (ELIAS, 2015, p.112)

Elias ao sinalizar a complexidade da sociedade, nos aponta também a 

necessidade de estranhar modos reificantes de pensar e convida ao estranhamento
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dos assuntos cotidianos, o que há de se considerar são as interdependências, os 

conflitos reais vividos dia a dia. Se não compreendermos as configurações, decerto 

que as emoções e paixões vão determinar as análises sociológicas impedindo de 

vermos a realidade. Sendo de interesse nesta pesquisa que, consideremos as 

configurações das infâncias como elemento passível de análise sociológica a fim de 

explicar as tensões e atravessamentos vividos pelas crianças, a partir dos elos de 

interdependência, da sua interação funcional e posição que ocupa em cada teia.
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3. AS CONFIGURAÇÕES DA INFÂNCIA

No intuito de compreender as configurações da infância, o referencial teórico 

elaborado por Norbert Elias, contribui por seu caráter processual e relacional, 

permitindo análises que não considerem o indivíduo isoladamente, mas sempre em 

relação, nas suas teias de interdependências, permitindo uma análise mais 

complexa das realidades vividas pelos indivíduos em sociedade. Isso permite refletir 

sobre a infância como parte da sociedade ao passo que é socialmente constituída 

por esta, numa relação de interdependência recíproca, em que os parâmetros 

estruturais as formas simbólicas, as ações e interações das crianças no seu 

contexto social são reconhecidamente instáveis, ao dependerem das ações dos 

indivíduos, num processo de interação funcional.

Elias compreende o espaço social como arena de relações de força, que 

levam a configurações conforme o contexto em que estão inseridas, como 

mencionado acerca do modelo de jogos (no capítulo, anterior), as configurações 

sociais podem ser as mais variadas possíveis, cabendo ao pesquisador, apreender 

as suas singularidades, em contexto, considerando as relações e funções, como 

podemos observar na alegoria da dança:

Vamos imaginar como símbolo da sociedade um grupo de bailarinos que 
execute uma dança de salão, como a française ou a quadrilha,ou uma 
dança de roda do interior. Os passos e mesuras, os gestos e movimentos 
feitos por cada bailarino são todos inteiramente combinados e sincronizados 
com os dos demais bailarinos. Se qualquer um dos indivíduos que dançam 
fosse considerado isoladamente, as funções de seus movimentos não 
poderiam ser entendidas. A maneira como o indivíduo se comporta nessa 
situação é determinada pelas relações dos bailarinos entre si. (ELIAS, 1994, 
p.15)

O autor afirma que o mesmo acontece entre as pessoas no seu cotidiano seja 

entre amigos, pais e filhos, e outras inúmeras possibilidades, o comportamento dos 

indivíduos é determinado por suas relações com outros indivíduos, sejam estas 

passadas e presentes, reiterando que, na dança os indivíduos optam por participar, 

mas na sociedade o que liga as pessoas é a propensão fundamental de sua 

natureza. (ELIAS, 1994).
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Para compreender a criança enquanto sujeito social e produtora de cultura 

deve-se considerar as teias de que "fazem” e "são” parte desde o nascimento, 

pensando esse processo numa perspectiva que tenciona as relações de poder. Para 

Elias "nós e outros” são indissociáveis e no ambiente em que a criança vive, ela se 

relaciona e articula com muitos outros. Conforme Elias (2015), o indivíduo, assim 

como suas ações, sistemas de valores e conhecimentos, deve ser considerado em 

relação ao contexto histórico e social ao qual pertence. Toda formação societal sofre 

transformações em suas estruturas, transformações estas que são colocadas em 

movimento pelas ações conjuntas, recíprocas de indivíduos interdependentes.

Parafraseando Elias (1994, b), ao explicar o conceito de configurações, 

utilizando as danças de salão, poderíamos considerar que, o que temos em mente 

como conceito de configuração pode ser convenientemente explicado com 

referência às crianças e suas infâncias. Pensemos nos parques, nos intervalos 

escolares, nos grupos de amigos, nas brincadeiras de rua, nos grupos de 

compartilhamento de jogos, nos shoppings, nas escolas para crianças, nas práticas 

desportivas, nas excursões e viagens. A imagem de configurações móveis, de 

crianças interdependentes pode ser um exemplo claro do que sejam configurações, 

e usando esse conceito podemos eliminar as antíteses chegando a conjuntos de 

valores e ideais diferentes. Mas, implicados. Certamente podemos falar de crianças 

em termos gerais, mas ninguém a imaginará como uma estrutura fora do indivíduo 

ou uma mera abstração. As mesmas configurações podem certamente ser 

partilhadas por diferentes crianças, mas, sem uma pluralidade de crianças 

reciprocamente orientadas e interdependentes não há infância, tal como todas as 

demais configurações sociais, a das crianças é relativamente independente dos 

indivíduos específicos que a formam aqui e agora, mas não de indivíduos como tais. 

Seria absurdo dizer que as infâncias são construções mentais abstraídas de 

observações de indivíduos considerados separadamente. Uma investigação pode 

mostrar, como e porque as configurações são diferentes e se transformam. (Pooli, 

2018)

Ao empreendermos essa busca, na compreensão das configurações da 

infância, o conceito em que nos apoiamos, foi elaborado pela pesquisadora Marcia
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Rosa da Costa, na sua tese de doutoramento, e dialoga com os contornos desta 

investigação, pois,

O conceito de configurações da infância, tem o objetivo de expressar que as 
crianças estão nas teias configuracionais da sociedade e que, a partir desta 
concepção, não é possível falar em inserção da criança na sociedade, mas 
sim das relações e ações estabelecidas com as crianças, para as crianças e 
entre as crianças, na rede de relações formadas pelos poderes e tensões, 
que constituem seus elos de interdependências. (COSTA, 2008, p.121)

Tendo como referência a possibilidade de identificar aspectos que 

influenciam a produção de sentidos acerca das infâncias, a produção de cultura e 

configurações da infância, é importante evidenciar as teias de interdependência em 

que as crianças atuam para além das discussões acerca dos processos de 

socialização tradicionais como a família, a escola, a igreja, como agências primeiras 

de socialização numa visão Durkheimiana, em referência a uma socialização 

passiva, onde adultos são responsáveis pela inserção das crianças na sociedade.

Sirota (2001) problematiza as pesquisas com crianças que se pautam nelas a 

partir das instituições, sugerindo que devamos ampliar os horizontes da pesquisa, 

tarefa que possivelmente pode ser cumprida ao olhar para as crianças e suas

infâncias tendo em conta a possibilidade, de investigarmos as suas redes de 

interdependência, através dos seus atravessamentos, numa abordagem Eliasiana 

que permite compreender a própria categoria infância, a sua estrutura e tensões. O 

que dialoga com a concepção aqui adotada de que as crianças não são receptoras 

passivas ou reprodutoras de cultura, afinal as culturas infantis se dão como 

processos culturais, que circulam no interior das redes.

Em resposta ao desafio que nos apresenta Sirota (2001), a sociologia 

processual configuracional, não pautada nas instâncias, mas nas relações que as 

crianças estabelecem desde nascer, certamente dialoga com a realidade social 

contemporânea onde, desde o nascimento as crianças já frequentam centros de 

Educação Infantil, convivem com outros adultos e crianças em diferentes espaços 

com diversificadas funções e posições. E acrescento à possibilidade de resposta à 

Sirota, a proposição de Elias, acerca da importância da reflexão sobre "como as 

crianças agem nas teias configuracionais” (ELIAS, 2012) apoiada em uma visão de
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criança, que atua em suas teias, diferenciando-a assim, da visão clássica, da criança 

compreendida apenas do ponto de vista da sua incompletude, como um devir na 

sociedade. Dialogando com a imagem de criança proposta por Costa (2008) com 

base em Elias, em que a criança é sujeito social, inserida nas teias configuracionais 

e com participação no jogo de construção dos acontecimentos sociais, o que justifica 

considerar as produções e (re) produções de significado do seu universo de 

significações/representações e analisar suas formas de participação social.

Nessa abordagem, a criança está inserida na sociedade, influenciando e 

sendo influenciadas por esta desde o nascimento. Isso indica que a constituição das 

infâncias não ocorre num vazio social e de maneira natural, ela está intimamente 

relacionada às normas sociais e valores que configuram a sociedade, num 

encadeamento de interdependências da qual fazem parte, devendo ser 

compreendidas em relação às configurações, em relações com adultos e outras 

crianças, considerando as crianças no aqui, e não como um vir a ser. Entender as 

ligações de um grupo de crianças e como elas atuam nas teias, em seus contextos, 

seja familiar, escolar, pares, mídias, território, é caminho possível para compreender 

as infâncias e seus significados nas redes interdependentes na periferia urbana, 

compreendida como lugar de relações.

3.1 As infâncias nas teias sociais, diferentes abordagens

Na atualidade o interesse pela infância e pelas crianças, decorre do fato de 

passarem a ser reconhecidas como fato social, em contraposição às correntes 

sociológicas clássicas, em que as crianças eram consideradas a partir das 

instituições de socialização primária, família, igreja, escola, sendo assim objeto de 

estudos sociológicos do ponto de vista das estruturas e sua ação unilateral sobre as 

crianças. Nessa perspectiva, a infância era concebida como período de preparação 

para tornar-se um futuro adulto, e só então um ator social.

Nesse contexto, a concepção de socialização delegou à criança uma posição 

passiva com relação à cultura, tratando-a como social apenas na medida em que 

deixaria de ser natural. No entanto, o conceito de socialização, numa visão clássica, 

não evidenciou a criança como ser social e sim como expressão de uma relação de
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transição. Segundo Sarmento (2008), a sociologia ao negar a criança como ser 

social, tornou-a aluno. Para Qvortrup (2002, apud SARMENTO, 2008) o interesse 

atual sobre a infância decorre do reconhecimento desta, como problema social. Para 

o autor as crianças têm sido ignoradas pela sociologia, ainda que, ajudem a pensar 

e compreender a realidade social.

Em última instância a sociologia da infância que ganhou força na década de 

1990, assume esse paradoxo de pensar a sociedade a partir dos fenômenos da 

infância, reconhecendo-a como categoria social e as crianças como atores sociais. 

Corsaro (2011) contribui para o debate ao organizar as correntes sociológicas em 

dois grupos: teorias tradicionais da socialização e teorias interpretativas. Estas se 

subdividem em várias correntes, sejam essas, estudos estruturais, interpretativos ou 

de intervenção. Tendo como pontos chave, ou confluências: infância com valor 

social, portanto, objeto de estudo, infância como categoria geracional, como 

construção social, como constituída de alteridade geracional, indicando o conceito 

de geração como central, e dando visibilidade às culturas da infância. Ressaltamos 

que Elias se afasta das interpretações de Corsaro no âmbito da sociologia da 

infância que anunciam uma autonomia da criança na produção de cultura entre 

pares. Na interpretação elisiana as manifestações das crianças são analisadas ante 

ao contexto simbólico que elas aprendem dentro da sua configuração, e 

interdependência com os adultos e outras crianças.

Mayall (2000) discute a infância e os direitos das crianças como uma questão 

política. No século XX, o discurso acerca da infância foi fortemente marcado pela 

vigência de uma visão de criança baseada nas "necessidades” e na relação mãe- 

criança, assim houve investimentos na saúde e assistência social que, pretenderam 

modificar a infância, naturalizada do ponto de vista dos adultos que pensam a 

infância a partir dos seus objetivos sociais e econômicos em determinada sociedade. 

Ou seja, a autora critica o fato de a criança não ser vista como ator social de direitos, 

sendo fadada a condição apolítica e como objeto de socialização adulta. A autora 

defende que a compreensão da condição social da infância pode fornecer uma base 

sólida para a implementação dos direitos das crianças. Indicando a necessidade de 

uma sociologia da infância que chame atenção para o que foi negligenciado
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historicamente à infância, embora reconheça que a sociologia da infância vem 

mudando a visão adulta em relação às crianças e às infâncias. Esse movimento 

culmina em maior respeito, mas, também explicita os erros sofridos pelas crianças, 

apontando que estudos acerca da condição social da criança não somente no 

ambiente familiar permite abordar o posicionamento social destas como um grupo.

Essa tomada da criança como central leva a mudança no pensamento, que 

passa de uma visão de criança-objeto a criança como ator social, considerando os 

desejos e necessidades das próprias crianças reconhecendo que o ponto de vista 

das crianças traz implicações à elaboração e efetivação de políticas e práticas 

sociais para infância. Para tanto, Mayall defende que seja considerada uma 

abordagem geracional ao reconhecer que as relações entre crianças e adultos 

ocorrem permeadas por aspectos sociais, históricos e políticos, visando à inclusão 

do tempo histórico no pensamento sociológico, visto que este pese sobre o conceito 

de infância dos adultos e pode apoiar a mudança de concepções. Em sua pesquisa 

sobre como as crianças compreendem o status social da infância, maternidade e 

paternidade, a partir do seu cotidiano, observa que as crianças pensam 

sociologicamente ao compreenderem a divisão social entre adultos e crianças, e 

percebem a dualidade quanto ao seu status moral na medida em que, são agentes 

da construção da sua vida futura, mas, moralmente desacreditadas, questionadas 

pelos adultos. Elas apontaram ainda a infância como relacional, ao enfatizarem a 

interdependência e a reciprocidade como condição básica para sua vida, negando o 

pensamento ocidental que prima pelo individualismo e autonomia. Para Mayall essa 

dualidade observada pelas crianças entre impotência e participação é fruto dos 

processos históricos em que gerações de crianças vêm sendo excluídas da 

participação social. Para a autora a compreensão da criança como pertencente a um 

grupo social implica na reflexão sobre os direitos de participação na construção da 

ordem social e política.

Karl Mannheim (1928), ao discutir a infância se debruça sobre o problema das 

gerações, em que aborda geração a partir de uma visão qualitativa situando este 

conceito historicamente, considerando a estrutura e dinâmicas sociais. Para o autor 

as categorias estruturais podem se alterar, conforme a experiência dos sujeitos,
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situando geração enquanto situação, realidade, unidade geracional. À exemplo, uma 

situação de geração consiste em compartilhar de uma mesma posição geracional, 

os sujeitos têm de se encontrar numa mesma paisagem histórico-social, tem que 

partilhar sentidos, sendo que geração, aqui, supera a visão biológica de relação 

etária e deve ser discutida, em termos de conexão com outras categorias como, 

classe social, cultura, gênero,etc. A unidade de Geração, conceito desenvolvido pelo 

autor, requer uma construção identitária compartilhada, é social, relacionando a 

consciência que forma os sujeitos e que de alguma forma aproxima o grupo. Essa 

consciência, que une ao coletivo, altera também o coletivo e a sua realidade. (ex. 

movimentos sociais, mulheres, estudantes, etc.) o que demonstra a importância de 

pensar as relações intra e intergeracionais. Para Mannheim, dentro de uma geração 

teremos várias unidades de geração, que juntas constituem uma geração real. 

Assim, dentro dos grandes grupos geracionais: infância, juventude, adultez, velhice, 

encontramos diferentes situações geracionais, constituídas por elementos histórico- 

sociais que definem o sujeito, e ainda uma diversidade de unidades geracionais que, 

se caracterizam pelos princípios e interesses compartilhados.

Diante do breve recorte aqui apresentado, podemos afirmar que, a infância e 

suas construções, foram historicamente constituídas, dentro das configurações 

sociais e suas circunstâncias históricas, notadamente marcada pelas visões de 

mundo relativas a cada época. A contribuição das diferentes perspectivas sobre a 

infância certamente, implica na visibilidade desta, como problema sociológico. As 

contribuições sociológicas acerca da infância vêm somar esforços à construção 

desta como categoria social, para Costa, Nogueira e Pooli,

A infância é ao mesmo tempo construída pela polifonia das determinações 
sociais (representações, códigos, regramentos, rituais, religiosidade, 
gênero,classe social, etc) assim como pela autonomia da produção cultural 
específica que continuamente vai sendo desenhada pela vida cotidiana ( as 
brincadeiras e os brinquedos, os jogos, a utilização do espaço e do tempo, a 
interpretação própria do mundo, as relações de poder etc). A partir disso 
podemos supor que as configurações das infâncias são também 
estabelecidas neste mundo de possibilidades (COSTA, NOGUEIRA e 
POOLI, 2007, p.158).
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A partir das considerações acima, podemos afirmar que dialogar com as 

crianças relacionadas às suas vivências e contextos,portanto consideradas parte 

das configurações, contribui para compreensão dos significados acerca das suas 

interdependências. Portanto, para contribuir com o debate sobre a infância, a partir 

de Elias (1994) podemos afirmar que todos os espaços que a criança frequenta 

influenciam a constituição de suas infâncias a partir das relações constituídas nas 

configurações sociais. Sendo estes espaços, compreendidos não como instâncias 

de socialização no sentido Durkheimiano e sim, como agências civilizadoras, 

responsáveis por dar elementos, códigos sociais, que garantam possibilidades de 

orientação dos indivíduos em suas teias, permitindo compreender e atuar no mundo
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4. ESCOLA E INFÂNCIA

Neste, capítulo, apresento a discussão de Julia Varela e Alvarez-Uria em "A 

maquinaria escolar” (1992), em que destaco o caráter naturalizado com que escola e 

infância vêm sendo compreendidas, me valendo também das discussões 

apresentadas por André Chervel, em "História das disciplinas escolares: reflexões 

sobre um campo de pesquisa” onde o autor problematiza a noção de história das 

disciplinas escolares e seu sentido, do qual, me apoio especialmente na discussão 

acerca das finalidades do ensino escolar e sua relação com sujeitos tempos e 

espaços.

Buscando a aproximação com alguns dos elementos necessários para pensar 

as discussões sobre as infâncias e suas configurações, pretendo aqui realizar um 

exercício de reflexão e destaque sintético, das obras que penso serem profícuos, 

para melhor compreensão das bases históricas que sustentam a percepção e o 

surgimento da escola e infância, e breve consideração sociológica sobre o tema.

4.1 Escola e infância nas teias sócio-históricas

Em Varella e Alvarez-Uria (1992) a partir de seu estudo genealógico, "a 

escola nem sempre existiu; daí a necessidade de determinar suas condições 

históricas de existência no interior de nossa formação social” indicando que, suas 

bases históricas precisam ser revisitadas, para compreensão dos mecanismos que 

levam a naturalização e eternização da existência desta instituição, condição esta, 

fictícia.

Aqui a escola e infância são colocadas como instituições nascidas na 

modernidade, com caráter fundamentalmente intencional. A primeira é criada para 

apoiar a configuração de uma nova sociedade, em especial discutindo a recente 

criação (no século XX) da escola primária gratuita para as classes populares, e suas 

bases históricas, bem como sua compreensão como forma de socialização 

privilegiada, a ponto de estabelecer a obrigatoriedade de passagem das crianças de
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classes populares, nesta instituição. A segunda, vista como uma instituição social, 

sendo recente, e tendo sua aparição ligada a práticas familiares e modos de 

educação, e segundo os autores, destacadamente ligadas às classes sociais.

E é na afirmação das intencionalidades, e da relação escola, infância e 

sociedade que trago uma possível aproximação entre as duas obras citadas, embora 

no estudo de Chervel (1998) ele discuta a história das disciplinas escolares, 

considero relevante a discussão, que busca compreender práticas e representações 

que dão sentido as disciplinas, que são elementos fundantes, segundo o autor na 

organização do ensino, compondo os currículos e sendo espaço de disputas e 

significados, em suma, intencionalidade, relacionando os fatos culturais e sua íntima 

relação com os saberes e sujeitos em diferentes tempos e espaços.

Pensar a escola como eterna, ou estática, mascara o caráter adventício, 

desta na relação sócio-política, naturalizando a presença da escola enquanto 

agência de socialização. Os processos de escolarização que conhecemos são 

recentes (XIX), a escola moderna, é fruto da passagem das bases cristãs para o 

racionalismo das ciências.

Nesse processo a razão passa a orientar a vida em sociedade surgindo a 

necessidade de novos mecanismos de controle, de disciplinamento, que apoiaram a 

configuração de uma nova sociedade.

Das intencionalidades e finalidades, e da produção histórico- cultural da 

escola, Chervel aponta que até o século XIX, o estudo das disciplinas informava 

que, estas não tinham como principal objeto o conteúdo, mas, a vigilância a conduta. 

Até aqui, inculcou-se, e após buscou disciplinar a inteligência das crianças e jovens.

Para Varela e Alvarez-Uria a forma medieval de educar foi substituída por 

uma maquinaria que daria sustentação a novas estruturas da lógica moderna, que 

se configuraram à partir do capitalismo emergente, da burguesia, da fundação do 

estado moderno, e pelo privilégio da razão havendo ainda a necessidade de uma 

lógica que atendesse aos objetivos da modernidade através do controle e 

disciplinamento, sendo as instituições escolares formatadas para tal, como forma de 

socialização de crianças e jovens. E assim, tal como, conhecemos, ainda hoje, foi
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gestada, sob as bases da moralização e controle do projeto iluminista que, na 

atualidade assume também a produção de liberdades, igualdade, cidadania.

Ao tratarem da institucionalização da escola associam esta a um dispositivo 

que tem por principal finalidade educar o menino trabalhador à obediência, como 

virtude, e à submissão à autoridade e à cultura legítima, relacionando tempo a 

disciplina e trabalho, sugerindo a renúncia aos hábitos de classes, para tornarem-se 

homens e mulheres de princípios e proveito.

A maquinaria de governo, fazendo referência também a escola, foi se 

instrumentalizando e engendrando uma série de outros dispositivos que se 

configuraram a partir do século XVI e culminaram na escola nacional. Dentre eles:

A definição de um estatuto de infância, a emergência de um espaço 
específico destinado à educação das crianças; o aparecimento de um 
corpo de especialistas da infância dotados de tecnologias específicas 
e de ‘elaborados’ códigos teóricos; a destruição de outros modos de 
educação e a institucionalização propriamente dita da escola. 
(VARELA, ALVAREZ-URIA, 1992, p.02)

Para os autores a infância constitui-se progressivamente sob a influência da 

ação educativa institucional, ação educativa da "nova família cristã” é uma ação 

educativa difusa relacionada às práticas de recristianização. Assim, frente a este 

aparelhamento, chegamos ao século XVIII com uma visão de infância razoável, 

inocente, ao relacionar constituição da infância com as classes sociais, com a 

emergência da família moderna, e com uma série de práticas educativas. 

Localizando a educação dos ricos como destinada a dominação e mais próxima da 

família, e a das crianças de classes populares ao estado e a obediência e trabalho, 

destacando que o sentimento de infância e família constituiu-se, por força dos 

investimentos, primeiramente nas classes ricas, e tais sentimentos se aproximam 

das classes pobres somente no século XIX, a partir da escola obrigatória.

Começou então um longo processo de enclausuramento das crianças 
(como dos loucos, dos pobres e das prostitutas) que se estenderia até 
nossos dias, e ao qual se dá o nome de escolarização. (VARELA, 
ALVAREZ-URIA, 1992, p.08)
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A escola nacional obrigatória é peça chave nesse contexto de integração das 

classes trabalhadoras e de conversão à ordem social burguesa, sendo não apenas 

uma reinvenção dos modos de ensinar e educar, mas uma criação burguesa para 

civilizar (aqui não no sentido Elisiano, mas com referência a dicotomia entre 

civilizados e incivis, da boa e da má civilidade) os filhos dos trabalhadores, 

apartando-os da sua cultura e identidade de classe.

Segundo Elias, não podemos tratar do indivíduo senão como parte da 

sociedade considerando todas as instâncias civilizadoras, mudanças e 

características da sociedade interferem num sistema complexo de interações, as 

redes de relação estabelecidas definem os papéis dos indivíduos, e as 

configurações da infância estão ligadas pelas formas de inserção social, sendo a 

escola uma das instituições a favorecer o processo civilizador.

Nesse sentido questiono, se seria possível apartar os filhos dos trabalhadores 

de sua cultura e identidade? Visto que, todas as formas de inserção social são 

relevantes, e ainda, as mudanças na sociedade contemporânea trazem de alguma 

forma tensões e novas demandas à escola.

Chervel (1998) assinala a capacidade criativa da escola, indicando que esta 

desempenha na sociedade um duplo papel, o da formação dos indivíduos, mas 

também, uma cultura que atravessa e modifica a cultura global, o que caracteriza a 

escola tanto como espaço de produção quanto de reprodução de cultura. Ou seja, a 

escola não é uma instância estática, está em relação com a sociedade e indivíduos, 

numa relação de interdependência sendo relevante discutir a cultura como ponto 

central para pensar o processo civilizador na atualidade, que esta permeado por 

tempos e espaços dinâmicos, cenário de transformações constantes frente a 

tecnologia, globalização, mídias, informação e culturas.

Neste cenário tampouco o indivíduo é imune, e assim na contemporaneidade, 

me coloco o desafio de pensar: que crianças, temos olhado? De quais infâncias 

estamos tratando? Para pensar a infância como categoria social, devemos 

considerar tanto os determinantes sociais quanto a sua capacidade de autonomia na 

produção cultural que se dá no cotidiano, ainda que relativa às suas
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interdependências funcionais, na produção de fatos sociais e modos de significação 

do mundo, considerando a sua inserção e participação na cultura e sociedade.

Apontar os elementos que provocaram as mudanças quanto ao 

reconhecimento e constituição da infância, é tarefa difícil, inclusive pela opção 

teórica aqui apresentada que compreende as crianças como parte das 

configurações, atuando nas teias de interdependência com maior ou menor grau de 

equilíbrio nas relações de poder numa relação processual, como já sinalizado. Mas 

interessa-nos ressaltar as mudanças nos sentimentos, a complexificação das 

funções sociais, e o movimento de individualização e institucionalização, como 

elementos a serem considerados também, do ponto de vista sociológico, Elias 

(1994,b) afirma que as mudanças nos sentimentos e o aumento das funções sociais 

permitem entender que as transformações ocorreram quando da transformação do 

pensamento metafísico para o científico, a especialização das funções sociais com 

um maior número de pessoas em ligações dependentes, políticas, culturais, 

econômicas, etc. A expansão do território, exigiu maior rigor no controle das pulsões 

e condutas, através do autocontrole e regulação das emoções, culminando na 

mudança dos sentimentos como medo, vergonha, repugnância, enfim, o que era 

concebido como restrito, passou a ser do "eu e nós” e reconhecido pelo conjunto da 

sociedade.

A mudança da ordem natural para científica/racional, portanto civilizatória, em 

que escola, estado, igreja assumiram o papel de agências formadoras do bom 

indivíduo e o processo de individualização demandou a institucionalização. Essa 

mudança favoreceu a ideia de infância, vista a partir das instituições onde as 

crianças passaram a ser vistas como filhos (as) no caso da família nuclear, tornando 

a criança interesse privado da família, sendo o centro simbólico dessa instituição. Já 

a instituição escolar desenvolveu-se com o aparato do estado, como espaço público 

de normatização e socialização para infância. Vale ressaltar que essas mudanças e 

transições complexas no pensamento e, consequentemente, no sentimento acerca 

da infância e sociedade, não ocorreu de forma estanque, pois, ao passo que o 

objetivo era a institucionalização, haviam crianças nas ruas, enquanto a burguesia e 

aristocracia era mais enclausurada, conforme Varela e Alvarez-Úria (1992).
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Para Qvortrup (2011) esse processo de institucionalização decretou à infância 

um status de "menor” e distinta em qualquer estrutura da sociedade moderna, sendo 

a infância caracterizada pelos discursos dos adultos. As crianças perderam espaço 

de saber-fazer, como realizado nas sociedades pré- modernas. Vale ressaltar que 

escola e família embora tivessem estatutos diferentes, ambas se ocupavam da 

socialização e valorização da individualidade. Elias (1994b), quanto à 

institucionalização, coloca que a função social das crianças, ficou restrita a família e 

escola, onde, razão e afeto, passam a moldar a vida das crianças, e a socialização 

pretensamente deveria desempenhar a tarefa de inserção das crianças na trama 

social, marcada pelas normas delimitadas por essas instituições.

Estudos históricos e sociológicos permitem uma aproximação à constituição 

das concepções de infância e criança, bem como seu lugar social na modernidade, o 

que se deu através das mudanças nas estruturas dos sentimentos como já 

sinalizado, para Elias

o indivíduo existe na relação com os outros, e essa relação tem uma 
estrutura particular que é específica da sua sociedade. Ele adquire a sua 
marca individual a partir da história dessas relações e dependências. Para o 
autor, uma criança do século XII, na estrutura maleável da sociedade 
ocidental, desenvolvia uma estrutura dos instintos e da consciência 
diferentes de uma criança do século X X . Tendo em vista que: Essas 
relações -  por exemplo, entre pai, mãe, filho e irmãos numa família-, por 
[mais] variáveis que sejam em seus detalhes, são determinadas, em sua 
estrutura básica, pela sociedade em que a criança nasce e que existia antes 
dela. São diferentes em sociedades com estruturas diferentes. 
(ELIAS,1994b, apud COSTA, 2008, p. 65)

Para o autor (1994-c), a escola e a família, são as agências mais importantes 

de civilização, a primeira, cumprindo funções para além dos seus programas, 

fornecendo meios de orientação, numa perspectiva evolutiva necessários à sua 

atuação. Conforme o interesse dessa investigação é importante considerar a criança 

em suas teias, buscando observar sua ação nestas, assim, apesar de Elias apontar 

as duas instituições como de grande importância, se diferencia da concepção de 

socialização primária e secundária que se baseia numa perspectiva passiva, ao 

considerar as relações e ações interdependentes, o que tem implicações 

civilizatórias.
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4.2 Escola e infância na contemporaneidade

A infância, como vista na modernidade foi se constituindo pelas 

transformações na estrutura dos sentimentos, o que teve implicações civilizatórias 

ao passo que, os grupos são tanto singulares, quanto co-determinados pelos 

conhecimentos produzidos e repassados entre gerações, sendo a educação, fruto 

desse processo, e elementar à orientação dos indivíduos nas suas configurações.

Para pensar infância na contemporaneidade e seus contextos ganha aqui 

contornos essenciais os determinantes históricos, que culminaram nos discursos 

sobre a infância, sobre o seu reconhecimento como categoria social, e sobre os 

efeitos desse reconhecimento no ideário do atendimento e dos serviços que se 

destinam a infância, seja nas políticas educativas ou nos discursos dos professores, 

das famílias e instituições escolares. Ainda que diretrizes e currículos sejam 

sugeridos em âmbito nacional, observamos a importância de instrumentalizar a 

comunidade educativa, para empreender um diálogo aprofundado acerca da sua 

relação com a sociedade sejam os contextos micro e macro, essenciais, para 

compreender seus limites e possibilidades, pois a escola deve estar em relação com 

a sociedade.

Ao compreender a relação escola -  sociedade, podemos contribuir na 

reflexão sobre a cultura escolar como fator significativo para pensar as relações e 

socialização dos sujeitos e a interferência recíproca sujeito -  sociedade.

Apesar de a escola contemporânea ter assumido, ao se abrir à diversidade, 

no contexto da escola para todos, ser palco dos efeitos da desigualdade social e da 

diversidade cultural, ela revela-se como um contexto que reproduz desigualdade e 

insucesso. A institucionalização da infância, na sua perspectiva sócio-histórica se 

caracteriza pela frequência das crianças em contextos escolares que vão além do 

contexto da família e que assumem a sua função socializadora, baseada numa visão 

Durkheimiana de socialização, baseadas na forma e função social de provisão e 

proteção, segregada da sociedade pautada em critérios classificatórios de idade, 

desempenho e necessidade de supervisão hierárquica de profissionais. A escola, 

desde a sua criação tida como templo da socialização pública das crianças, vive na
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atualidade o dilema da expansão e de acesso, passando a receber as camadas 

populares da sociedade, portanto, o desafio da diversidade e diferença, e ainda 

vivendo o paradoxo da educabilidade e proteção das crianças, permeado pela 

garantia de direitos e participação destas, e é nesse contexto que se constitui a 

extensão da institucionalização e desejo de normatização da infância.

Santos (2002) aponta os impasses vivenciados pelos professores de escolas 

públicas, que hoje são chamados a atender a uma série de demandas colocadas 

tanto pelo governo quanto pela sociedade atual, vindo a questionar o papel da 

escola, dos profissionais e do governo, hoje grande responsável, pela definição de 

políticas públicas, avaliação e interferência no Sistema de Ensino. O que é inviável, 

frente ao fato de que o processo de elaboração do projeto educativo deve se dar 

frente há um princípio dinâmico de construção e reconstrução, que considere o 

cotidiano das escolas, a cultura local e as necessidades locais, seja dos sistemas de 

ensino ou das escolas em seus contextos.

O fortalecimento dos espaços, de discussão, sobre essas relações tem sido a 

grande meta em nossa realidade escolar, visando qualificar a coleta, análise de 

dados, e tomada de decisões no cotidiano da escola, que deve realizar uma 

discussão aprofundada e plural sobre currículo e práticas cotidianas, sobre o 

explícito e o oculto, envolvendo e considerando todos os sujeitos nesse processo de 

discussão coletiva, rumo à efetivação diária, de um projeto educativo, compreenda a 

relação intrínseca indivíduo-sociedade, o que está intimamente relacionado com a 

prática pedagógica, as relações de poder estabelecidas, o olhar para avaliação, 

metodologia, implicando na reflexão, avaliação e qualificação das relações no 

interior da escola.

Ao discutir as Diretrizes Curriculares Nacionais (2010) e os novos desafios 

para a Educação Infantil o currículo tem sido espaço de controvérsias e disputas 

inclusive sobre as visões de criança, de família e acerca das funções da creche e da 

pré-escola, compreendendo no seu artigo 3°, currículo como, conjunto de práticas e 

articulação de experiências e saberes das crianças com conhecimentos do 

patrimônio ambiental, artístico, científico, tecnológico e cultural, respeitando as
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especificidades etárias, sem antecipação de conteúdos que serão trabalhados no 

Ensino Fundamental.

Nesse sentido, as determinações externas consolidadas por meio das 

políticas públicas vêm impelindo profundas reestruturações nos sistemas, como a já 

destacada Emenda constitucional n° 59 de 11 de novembro de 2009, que tinha o ano 

de 2016, como prazo oficial para sua efetivação, prevendo a obrigatoriedade do 

ensino de quatro aos dezessete anos. Essa política impacta diretamente a 

configuração das escolas, que receberão, não prioritariamente, mas, 

consequentemente, crianças ainda mais novas, o que implica na urgência de 

empreender esforços para pensar e elucidar as significações de receber essas 

infâncias no ambiente escolar, discutindo a sua lógica tradicional. Para Barbosa

As crianças, ao ingressarem na escola, tornam-se alunos e, dependendo da 
proposta educacional que vivenciam, são reduzidas as suas cabeças (...)As 
concepções dominantes em nossa sociedade sobre os alunos, muitas vezes 
estereotipadas, carregam em si elementos que seguidamente antagonizam 
com as de crianças, excluindo a possibilidade da experiência peculiar de 
infância. (BARBOSA, 2014, p.26)

Nesta discussão, concebemos as crianças como seres humanos concretos, 

com um corpo presente no aqui e agora em interação com outros, portanto, com 

direitos pautados no agora e partícipes da sociedade, como já destacado 

anteriormente. A ampliação do ensino fundamental obrigatório a partir dos seis anos 

requer de todas as escolas e dos educadores o compromisso com a elaboração de 

um novo projeto político-pedagógico. Para tanto, conforme as orientações do 

referido parecer, os professores de Educação Infantil e do Ensino Fundamental 

devem constituir-se especialistas em infância, já que são educadores responsáveis 

pelos sujeitos e a qualidade de sua relação com o mundo.

Ao discutirmos a visão de currículo, infância e criança, entendemos o 

currículo, numa perspectiva de diálogo com o cotidiano e seus interlocutores, 

através da reflexão sobre as concepções que permeiam as práticas cotidianas, em 

contextos escolares de educação infantil. Pooli (2001, p.8) afirma que, ”a 

configuração de uma escola sensata é produto da mais pura reflexão teórica 

pedagogicamente construída na relação com a realidade da vida social”.



38

A ausência de reflexão acerca dos processos de escolarização pode 

mascarar os impactos da influência da escola e sua responsabilidade conforme as 

discussões aqui já delineadas, a escola não vem cumprindo seu papel talvez por 

estar negando justamente o diálogo com a diversidade de experiências que a 

criança estabelece com a sociedade apresentando um patrimônio cultural 

heterogêneo, representado pelas culturas infantis, que conflita com a lógica 

homogênea da escola. Somos seres plurais, assim a pluralidade da infância também 

deve ser compreendida a partir de seus processos plurais, relacionados às redes de 

interdependência. O que implica numa imagem de infância que é singular e também 

co-determinada, sendo uma experiência pessoal e social, portanto complexa e 

heterogênea que deve ser reconhecida e respeitada no espaço escolar, essa criança 

que não é ideal e sim real, que questiona o currículo os tempos, as rotinas, que 

anuncia, conforme Sarmento (2007) que vive em diferentes espaços diferentes 

experiências, ligadas a diversidade de condições como gênero, espaço, etnia, 

classe, e acrescento, conforme Elias (2015) tensões e relações de poder.

Pooli (2009, p.163) destaca que nos estudos sociológicos é comum encontrar 

menção às possíveis crises das instituições, seja, estado, família, educação, igreja e 

sociedade, na contemporaneidade, indicando que, há que se pensar que se em 

outros tempos os instrumentos de análise das realidades estáticas tiveram que ser 

pensados, agora o mesmo desafio se coloca pelas questões das dinâmicas sociais 

serem demasiadamente fluidas, citando a exemplo a transformação no acesso ao 

conhecimento via novas tecnologias de comunicação e informação, na escola, que 

põem em questão o fato de essas mudanças contribuírem significativamente para 

reconstrução dos modos de pensar e organizar o mundo. Empiricamente já se pode 

observar que as transformações tecnológicas estão mudando a forma como a 

sociedade e os indivíduos, produzem sentidos através dos signos e significados, da 

linguagem, cultura, pensamento. Isso implicando numa enorme pressão às 

tradicionais agências civilizadoras, apontando para uma nova epidemia de 

civilização. Numa perspectiva Eliasiana, o mundo em movimento deve ser o ponto 

de partida das investigações sociológicas e dos processos sociais, que buscamos
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compreender tendo em vista que, além de não serem planejados, também são 

inacabados.

Frente aos desafios aqui destacados, concordamos com Costa (2008) ao 

afirmar que a diversidade nos modos de viver das crianças e suas relações, exigem 

outros parâmetros de análise inclusive na pedagogia, ao contribuir para elaboração 

de conhecimentos acerca da escola, infância e criança, oferecendo elementos 

analíticos sobre a velocidade e complexidade com que processos educativos e 

redes de relações das quais as crianças são sujeitos, se configuram.

Pensar, a partir da abordagem sociológica processual configuracional, como 

os processos educativos se desenvolvem, em relação a estruturas da sociedade, 

pode contribuir com uma possível ampliação quanto ao entendimento dos processos 

e elos que compõem as cadeias interdependentes das infâncias, configurando-as na 

contemporaneidade.
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5. PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS: A teoria configuracional de Norbert 
Elias como possibilidade de investigação com crianças

As considerações aqui tecidas têm como objetivo, realizar reflexões quanto à 

abordagem sociológica e a pesquisa configuracional de Norbert Elias e tencionar o 

campo da investigação com crianças, a partir de suas vozes, apontando possíveis 

aproximações com o modelo configuracional. Destaca-se elementos e caminhos 

possíveis na aproximação entre a metodologia configuracional e a pesquisa com 

crianças na contemporaneidade.

O posicionamento de Elias quanto à abordagem sociológica nega os modos 

reificantes de abordar e nomear as relações entre indivíduo e sociedade, 

classicamente baseada na dicotomia entre esses dois conceitos. O autor propõe 

uma abordagem sociológica que supere esta estrutura de pensamento e significação 

e indica uma reorientação do conceito de sociedade numa abordagem mais realista, 

na qual, "as pessoas, através das suas disposições pessoais e inclinações básicas 

são orientadas umas para as outras e unidas umas às outras das mais diversas 

maneiras” (ELIAS, 2015, p.15). Essas diferentes relações estabelecidas constituem 

teias de interdependência ou configurações de muitos tipos.

Conceitos como indivíduo e sociedade não dizem respeito a dois objetos 
que existiriam separadamente, mas a aspectos diferentes, embora 
inseparáveis, dos mesmos seres humanos, e que ambos os aspectos (e os 
seres humanos em geral) habitualmente participam de uma transformação 
estrutural. (Elias, 1994, p. 220)

A teoria de Elias tem como foco as análises sociológicas na relação indivíduo 

e sociedade, negando tanto o estruturalismo quanto o individualismo, e 

compreendendo os indivíduos como plurais, que produzem e são produzidos nas 

mais variadas relações sociais. O conceito de configuração está relacionado às 

disposições culturais individuais e de grupos ligados a estruturas históricas, 

psicológicas e sociológicas anteriores. O que confere aos seres humanos um papel 

ativo em sua formação, destacando que o modo de vida, seja em grupos grandes ou 

pequenos, será também singular e coestabelecido pela transmissão histórica de 

conhecimentos de uma geração a outra. Ao passo que, os seres humanos ao se
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relacionar com o mundo simbólico de determinada configuração insere o singular 

nesta rede de interdependência, as forças até então conceitualizadas como forças 

sociais, "são de fato forças exercidas pelas pessoas, sobre outras pessoas e sobre 

elas próprias” (ELIAS, 2015, p.17).

Pode-se dizer que Norbert Elias utiliza o conceito de configuração como visão 

de mundo e coloca um desafio à sociologia: o de procurar compreender as 

configurações humanas, considerando as relações entre indivíduo e as redes de 

relações que ele estabelece, as singularidades individuais e as relações que estas 

estabelecem entre si em um contexto plural considerando a centralidade nas 

relações.

O estudo de uma configuração social não pode ser reduzido ao estudo de um 

elemento isoladamente: não basta a compreensão de aspectos do comportamento 

ou das ações das pessoas, individualmente consideradas, é preciso acenar para a 

interdependência, para as configurações que as pessoas estabelecem umas com as 

outras. Pensar as configurações implica na consideração da significatividade do 

reconhecimento das interdependências, para identificar e compreender a 

complexidade das articulações humanas e da constituição das realidades sociais.

5.1 Considerações sobre o método

Na obra Os Estabelecidos e os Outsiders (2000), Elias e Scotson tecem 

considerações sobre o método comumente aplicado nos estudos sociológicos e 

defendem que métodos estatísticos sejam enriquecidos pela análise qualitativa 

discutindo aspectos relevantes quanto às certezas das configurações. Em seu 

modelo, observações preliminares, entrevistas, observações sistemáticas focadas 

em análise e sinopse das configurações são essenciais, ou seja, o seu método se 

refere: (a) observar e conceituar sistematicamente o modo como os indivíduos se 

agregam; (b) como e por que eles formam entre si uma dada configuração; (c) como 

e por que as configurações assim formadas se modificam e, em alguns casos, se 

desenvolvem.
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Os autores afirmam que, "os modelos das configurações, dos padrões ou 

estruturas sociais podem ser tão precisos e fidedignos quanto o resultado da 

mensuração quantitativa de fatores ou variáveis isolados” (ELIAS e SCOTSON, 

2000, p. 57), criticando o caráter de exatidão, atribuído às análises estatísticas. 

Apresenta além da sua perspectiva sobre a vida social e a própria sociologia, 

ferramentas para a abordagem sociológica, lançando mão de instrumentos como 

métodos estatísticos, entrevistas, imersão no campo através da observação 

participante e o refinamento ao observar e conceituar sistematicamente o modo 

como os indivíduos se agregam, "considerando olhar para além dos dados, os 

símbolos verbais, as palavras, pois, sem elas os dados emudecem” (ELIAS e 

SCOTSON, 2000, p. 59).

A proximidade, ou imersão no campo das relações micro-cotidianas são 

pontos essenciais para a busca da compreensão das redes interdependentes e 

configurações. A partir das relações baseadas no princípio da reciprocidade entre as 

dimensões simbólicas e materiais que se dão também de forma processual, plural e 

lenta, possibilita a construção de análises empiricamente fundamentadas, que 

explicitam tanto as mudanças nas estruturas sociais quanto a direção de seu curso. 

Nessa perspectiva permite-se buscar a compreensão das dinâmicas e das 

disposições individuais que levam as pessoas a se unirem para formar uma 

sociedade.

Esse tipo de análise (ELIAS, 2000, 2001, 2015) permite de forma estruturada 

descobrir os caminhos que levaram uma determinada figuração ao seu lugar atual, 

sendo possível nessa abordagem, compreender as verdadeiras origens de 

determinados problemas sociais e com tal consciência atuar positivamente nas suas 

soluções. A abordagem processual não se aplica apenas a sociedades situadas no 

passado, ela é igualmente válida para o estudo de processos contemporâneos.

O argumento teórico de Elias se relaciona aos fatos concretos que observa e 

neste sentido, Pooli (1998) a partir de Elias, argumenta que (a) a investigação social 

deve considerar a autonomia relativa da sociedade, (b) através do estudo das 

interdependências, (c) manter contato estreito com resultados práticos.
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O trabalho de campo realizado na cidade de Winston Parva, nome fictício 

atribuído a uma pequena cidade inglesa, embora apresentasse indicadores que 

caracterizam-na como homogênea quanto à renda, educação ou tipo de moradia, 

nas zonas 1, 2 e 3, se considerados os dados quantitativos, esta não era a 

percepção dos moradores que ali conviviam: eles apontavam para uma divisão de 

um grupo que tanto se percebia quanto era reconhecido como Estabelecido, e outro 

grupo como Outsider, “no caso das minorias de Winston Parva, como em muitos 

outros, a significação sociológica de modo algum era idêntica à significação 

estatística” (ELIAS e SCOTSON, 2000, p.59) o que não permitia compreender as 

diferenças percepcionadas pelos moradores das três zonas.

As estatísticas, embora apontassem semelhanças, não permitiam o 

entendimento de como aquelas configurações funcionavam e afetam as famílias. O 

mesmo ocorria em relação às diferenças apontadas estatisticamente entre as zonas, 

que indicava o par, antiguidade e novidade, como elementos que diferenciam os 

grupos, mas nas entrevistas a partir dos discursos que o elemento status tornou-se 

evidente. No estudo citado, ao olhar para as configurações, indicadores como 

novidade e antiguidade e na relação entre as diferentes realidades, fatores como 

coesão, anomia e status, foram identificados como elementos das relações. Assim 

como outro problema típico dos deslocamentos e mobilidade social, como o 

preconceito, que é comumente considerado isoladamente das configurações, como 

indica Elias e Scotson:

Hoje em dia, é mais comum estudar o preconceito isoladamente. A 
configuração em que ele ocorre é comumente percebida apenas como pano 
de fundo. Em Winston Parva, ele foi encontrado como elemento integrante 
de uma determinada configuração. Essa diferença talvez ajude a ilustrar o 
que se pretende dizer com ‘abordagem configuracional’. Ela esclarece o 
caráter não examinado da seletividade e dos juízos de valor da maioria das 
atuais abordagens do preconceito que limita, seu interesse -  sem dizer 
porquê- às crenças deturpadoras, aos esquemas de intriga e às percepções 
das formações sociais mais poderosas, ambos de cunho profundamente 
afetivo, que são usadas para manter subjugadas ou afastadas as formações 
menos poderosas, com as quais as primeiras convivem em alguma forma 
de interdependência. Raramente se discutem ou chegam a ser concebidas 
como ‘preconceito’ as distorções e percepções não realistas 
correspondentes, encarnadas nas imagens que, por sua vez, os grupos 
relativamente menos poderosos fazem dos grupos estabelecidos. (ELIAS e 
SCOTSON, 2000, p. 177)
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Elias e Scotson ressaltam que na abordagem configuracional um dos desafios 

e caminhos metodológicos é a estreita ligação entre estudar os seres humanos em 

suas configurações, mantendo fora da pesquisa os juízos de valor, externos ao 

objeto de investigação. Trata-se de um desafio relevante, considerando que o 

investigador é parte das teias de interdependência, o autor então sugere que se 

partirmos do estudo da anomia o par inverso desta também seja foco de 

investigação. A meta de um estudo configuracional é explicar seres humanos em 

configurações, independente de sua bondade ou maldade, função ou disfunção. 

Essa análise só faz sentido empírico se observada "em relação a”, um não existe 

sem o outro e para reconhecer isto há a necessidade de um exercício de 

distanciamento por parte do investigador.

O estudo em Winston Parva mostrou a teoria das configurações em ação, 

teve comprovação empírica o fato de que comunidades ou bairros são 

interdependentes, que não se pode deduzir o indivíduo de sua realidade, que é 

plural, e de um modo ou de outro são interdependentes. "O estudo mostrou o 

alcance e as limitações das opções que elas davam aos indivíduos que as 

compunham” (ELIAS e SCOTSON, 2000, p.184), revelou que o argumento de que o 

indivíduo é livre não é factível, visto que as configurações limitam o âmbito de 

decisões do indivíduo em suas teias, ainda que o poder seja parte dos indivíduos e 

circule nas teias por ser resultado das interdependências entre eles.

Pensar as relações de poder implica abrir mão de valores preconcebidos 

sobre o exercício deste, e questionar numa perspectiva relacional processual sua 

prática e efeitos. Quando a característica processual da abordagem sociológica das 

configurações é salientada no campo da pesquisa, cabe ressaltar que não se trata 

de compreender apenas do ponto de vista histórico os fatos que precederam o 

momento em que nos encontramos, mas sim tratar este numa perspectiva 

genealógica. Nessa perspectiva, Elias questiona as concepções que tentam 

compreender uma determinada configuração, observando a sociedade a partir de 

um conjunto de ideias, e não como a soma delas produzidas em determinado 

contexto histórico e social, passíveis de serem transformadas e ressignificadas.
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Em Winston Parva, observou-se que alguns grupos monopolizaram, 

marginalizando e estigmatizando outros grupos tidos como inferiores por serem 

moradores mais recentes daquele contexto. Há assim, uma classificação das 

famílias que desempenhavam uma posição central nos setores da vida comunitária 

e influenciavam os membros das associações religiosas e políticas, 

desempenhando/determinando um papel no agrupamento das pessoas, seja em 

bares ou clubes, bem como no agrupamento dos adolescentes e nas escolas.

O poder é fruto das ligações entre os indivíduos e das suas ações a todo 

tempo, mantendo um equilíbrio instável de forças interdependentes, que se dá não 

apenas entre dominados e dominadores, mas também, entre familiares, vizinhos, e 

expresso nos agrupamentos, nas atividades de lazer, costumes, que se manifestam 

cotidianamente nas relações. As relações de poder assumem papel central na obra 

de Elias, e consequentemente em sua análise sociológica, referindo-se a diferentes 

fontes e manifestações de poder, seja ele político, do conhecimento, econômico, 

simbólico que estão presentes e manifestos nas relações sociais.

Elias ressalta que na abordagem configuracional um dos desafios e caminhos 

metodológicos é a estreita ligação entre estudar os seres humanos em suas 

configurações, para tanto, é de suma importância: a) manter fora juízos de valores, 

b) olhar o indivíduo e sua realidade plural, c) tratar os fatos numa perspectiva 

processual, d) garantir proximidade com as relações micro-cotidianas, o que pode 

ser realizado a partir de instrumentos como, a observação participante, entrevistas e 

análise documental/estatística.

Quando a característica processual da abordagem sociológica das 

configurações é salientada no campo da pesquisa, cabe ressaltar que não se trata 

de compreender apenas do ponto de vista histórico os fatos que precederam o 

momento em que nos encontramos, mas sim tratar este numa perspectiva 

processual. Para Pooli (2019) O exercício aqui, de tornar visíveis, a) 

categorias/conceitos, b) populações/formações d) e as próprias particularidades 

estruturais e conjunturais, pretende mais do que descrever o que as crianças vivem 

no seu cotidiano, empreender o esforço de realizar aproximações e interpretações 

que evidenciem os significados que circulam em suas configurações.
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Nessa esteira de pensamento Elisiano, outra obra que trouxe elementos 

profícuos a esta investigação foi a Sociedade de Corte em que Elias (2001) buscou 

o esclarecimento das condições que tornam possível a existência de uma tal 

formação social. Desta obra destacamos a importância de contrastar as formas e os 

funcionamentos sociais, em que o essencial é a exposição das interdependências e 

das tensões ou equilíbrios presentes nas configurações.

O autor contribui com nossa investigação ao reconhecer o caráter 

representativo central da corte, mas que por si só não explicava a sua dinâmica que 

pode ser evidenciada pelo contexto, a corte é então uma representação dos 

moradores que a partir dos signos e símbolos que circulam ajudam a ler a ordem 

social.

Elias (2001) permite-nos em certos aspectos realizar uma analogia entre a 

corte e o bairro, ao afirmar que podemos aprender a entender melhor o contexto 

social de nossa vivência ao aprofundarmos e pensarmos outra sociedade, o que 

pode trazer indicações das relações e nexo das interdependências

Não é possível entender a estrutura de uma sociedade se não 
conseguirmos enxergá-la ao mesmo tempo da perspectiva-eles e da 
perspectiva-nós. hoje em dia, ainda parece que o único método com o qual 
conseguimos obter um alto grau de certeza a partir da perspectiva-eles é o 
quantitativo (...) existem outras vias.(...) A investigação das estruturas 
domésticas dos homens na corte, e a própria experiência que eles tinham a 
esse respeito, sua ‘auto-imagem’, é um exemplo de análise figuracional 
conduzida simultaneamente a partir de duas perspectivas. O cânone social 
da própria estrutura doméstica, ou, como se formula tradicionalmente, ‘o 
lado objetivo’ da estrutura doméstica dos homens da corte’, é o ponto de 
partida. ele é distinto, mas totalmente indissociável, dos aspectos 
‘subjetivos’ dessa estrutura, do modo como os próprios grupos participantes 
a vivenciam e fundamentam. (ELIAS, 2001, p. 80)

Ao observarmos as configurações a partir de aspectos cotidianos e símbolos 

e signos que circulam podemos compreender algumas particularidades das 

configurações em que as decisões não representam escolhas e sim fazem parte das 

configurações. A dinâmica da configuração traz implicações à mobilidade social que 

está relacionada ao equilíbrio de poder que é flutuante. É essencial aqui a 

compreensão de que a produção de sentido e significado são múltiplos a depender 

da configuração e que desvelar os sentidos atribuídos às experiências, considerados
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as estruturas de poder nas relações ajudam a evidenciar aspectos das 

configurações desse grupo de crianças.

5.2 Pesquisa com crianças

Pensar a pesquisa sociológica do ponto de vista das configurações é 

entender como uma estrutura de relações de poder entre indivíduos e seus grupos, 

influenciam as ideias de si e do outro, sendo estas introjetadas na psicogênese do 

indivíduo, posicionando-o nas teias. Analogamente podemos afirmar que as famílias 

de Winston Parva não se encontravam num vazio social, o que para a discussão 

aqui pretendida é de grande relevância, pois nas investigações com crianças 

precisamos considerá-las como parte de suas teias de interdependência.

Ao pesquisarmos crianças precisamos ir além das constatações e 

interpretações ditas autênticas por "dar voz às crianças”; é necessário explicarmos a 

complexidade e o caráter não normativo de suas vozes, visando compreender as 

redes de interdependência recíprocas em que vivem concretamente. Por meio desse 

modelo investigativo, há a possibilidade de evidenciar os processos e redes em que 

as crianças são sujeitos integrantes e se configuram. É de nosso interesse nesta 

discussão defender que as redes interdependentes nas quais as crianças tanto 

sofrem, como assumem ações que demonstram equilíbrios instáveis de poder, 

depende da cultura da qual fazem parte. Destaca-se assim, a importância de 

buscarmos uma metodologia baseada na empiria e na configuração como uma visão 

de mundo para compreendermos as configurações das infâncias.

Alanen (1988) na pesquisa centrada na criança considera essencial estudar 

as estruturas de gerações que tratam de categorias da infância e da vida adulta, 

ligadas a uma interdependência nas relações de poder e nos processos sociais, 

políticos, culturais e econômicos.

Para Costa (2008) o indivíduo tem sua existência marcada na relação com os 

outros, trazendo marcas da sociedade e constitui sua marca individual a partir das 

relações e dependências, e permite afirmar que é importante considerar, no estudo 

sobre as configurações das infâncias, além das interpretações, as formas pelas 

quais as crianças agem nas teias configuracionais da sociedade, sendo que,
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os processos que compõem as culturas nas infâncias, são circunscritos a 
uma dada época e local, desenvolvendo-se, também a longo prazo e 
relacionando-se diretamente aos processos civilizadores. (COSTA, 2008, 
p.72)

A forma como a infância se configurou na modernidade está relacionada com 

os preceitos e normas sociais que também configuraram a sociedade. As 

concepções de sociedade, indivíduo e relações sociais são preponderantes para a 

compreensão das configurações que se estabelecem na infância e de seus 

processos culturais, dos quais as crianças participam ativamente.

Com base nos pressupostos sociológicos de Elias, observamos que para 

pesquisar as infâncias a partir das vozes das crianças devemos ir além das ‘grandes 

e estabelecidas narrativas’ sobre seus cotidianos, ou da mera descrição destes, mas 

sim considerá-los a partir dos sentidos atribuídos às experiências das crianças, aqui 

as narrativas à luz das interdependências podem ser peça chave para 

evidenciarmos os sentidos que circulam, considerando as estruturas de poder que 

estão presentes nas relações que estabelecem.

As narrativas podem ser compreendidas como chave para a compreensão 

dos sentidos atribuídos às experiências, que circulam, imbricados as estruturas de 

poder nas relações. Dar visibilidade aos sentidos é parte do processo para compor 

as configurações das crianças. Dessa forma o significado se revela no que se pensa 

e faz e as configurações estariam no campo do que fazem, instituem as redes por 

meio dos tensionamentos que estão presentes nas teias, deste ponto de vista, as 

narrativas são peça chave para se desvelar os sentidos de forma que isso contribua 

para análise e interpretação das configurações.

A metodologia configuracional, por sua característica dinâmica e processual, 

permite a investigação sociológica das configurações em dado contexto que 

reconheça a interdependência como fator influenciador das representações das 

crianças nas suas relações inter e intrageracionais, sociais, econômicas, culturais, 

que influenciam nas ações cotidianas.

Acreditamos que a pesquisa pautada na metodologia processual 

configuracional de Elias, permita considerar a infância na contemporaneidade, à luz 

do significado de sociedade e indivíduos interdependentes, admitindo visualizar as
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infâncias e crianças a partir de interdependências, configuradas através de inúmeras 

cadeias invisíveis de relacionamentos.

5.3 Ambiente da pesquisa

A presente pesquisa está inserida no contexto de periferia urbana, da região 

sul da cidade de Curitiba, compreendendo o território "urbano” como constituinte das 

configurações das infâncias analisadas, não como mero recorte espacial, mas como, 

espaço relacional onde as crianças experienciam e vivenciam esses, de formas 

diferentes, atribuindo significados que são marcados pelo contexto histórico, pela 

configuração das cidades, onde se manifestam as complexidades das relações, as 

possibilidades, as contradições, os desejos e as culturas, sendo importante destacar 

que, a forma com que as crianças se apropriam e significam os espaços vividos e 

suas especificidades podem contribuir na compreensão dos elementos que 

configuram as infâncias, de determinados grupos de crianças.

É possível que, a pesquisa que encontrou nas falas das crianças referencia 

acerca dos espaços de brincar, que se dividem entre os conjuntos habitacionais e as 

áreas de reassentamento de famílias consideradas oriundas de áreas de risco 

social, bem como, equipamentos públicos, permita compreender como as crianças 

significam suas experiências através do seu encontro com a cidade.

Dentro desta complexidade relacional, o Centro Municipal de Educação 

Infantil (CMEI), é espaço de encontro com a cidade, bem como uma janela para 

pensarmos sobre as crianças e suas infâncias na periferia urbana.

O CMEI atende crianças de zero a cinco anos, enquanto equipamento público 

é fruto da pressão social por ampliação dos serviços de atendimento a infância, que 

se deu pela ampliação urbana no bairro, que originalmente era um sítio, e foi se 

configurando como, espaço de habitações populares, realocações, e em menor 

número habitações dos moradores tradicionais, mais antigos, presentes há mais de 

40 anos. As crianças atendidas residem nas imediações do CMEI, tanto nos 

condomínios de COHAB, quanto, residências de moradores mais antigos, 

loteamentos e realocações/reassentamentos, estando presentes variações quanto à 

estrutura das moradias, vizinhança, renda e costumes locais. O referido CMEI,
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atende 260 crianças, em dez turmas, entre berçários e prés I e II, sendo estes 

últimos os sujeitos da pesquisa.

O CMEI em questão foi escolhido levando em consideração a diversidade de 

relações e elementos que configuram o entorno, os sujeitos, bem como, pela 

proximidade da pesquisadora que, atua na coordenação pedagógica deste e 

vivencia as tensões entre aproximações e distanciamento da realidade local e as 

grandes narrativas estabelecidas sobre quem são as crianças. Outro fator 

preponderante foi a possibilidade de inserção da pesquisadora nesse contexto, 

permitindo tanto a aproximação quanto o desafio do distanciamento num sentido 

Elisiano em que, a proximidade, ou imersão no campo das relações micro-cotidianas 

são pontos essenciais para busca da compreensão das redes interdependentes e 

configurações.

Com relação ao processo aqui percorrido, a proximidade com o contexto da 

investigação, permitiu a inquietação quanto às relações ali estabelecidas e o realçar 

de sua pluralidade, não cabendo mais pensar esta realidade dinâmica a partir de 

bases convencionais, ou fragmentadas, a metodologia configuracional, por sua 

característica dinâmica e processual, permite a investigação sociológica das 

configurações em dado contexto que reconheça a interdependência como fator 

influenciador das representações das crianças nas suas relações inter e 

intrageracionais, sociais, econômicas, culturais, que influenciam nas ações 

cotidianas. Isso permite considerar a infância na contemporaneidade, à luz do 

significado de sociedade e indivíduos interdependentes, admitindo visualizar as 

infâncias e crianças a partir de interdependências, configuradas através de inúmeras 

cadeias invisíveis de relacionamentos. Tendo provavelmente como principal desafio 

revelar as dinâmicas que configuram as infâncias, em tempos e espaços relacionais 

tão fluidos na contemporaneidade.

Nesse contexto foram realizadas as primeiras aproximações, a partir da 

observação das crianças e os fatos marcantes da sua vida cotidiana, conversas com 

os professores e famílias e suas relações. Inicialmente os diálogos com as famílias e 

professores, gestora e pedagoga, se deram por meio de entrevistas exploratórias, a 

partir das devolutivas e manifestação da possibilidade e interesse em participarem
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desta pesquisa, em conformidade com os princípios éticos da pesquisa iniciamos 

com um universo de 120 famílias convidadas a participar. Destas, 90 famílias e 

crianças sinalizaram interesse, porém, 42 crianças e famílias efetivaram a 

participação na fase da pesquisa exploratória. Nesta fase que durou seis meses, 

embora houvesse interesse manifesto, somente 20 famílias puderam efetivar a 

participação em todas as oportunidades, por questões relativas ao tempo de que 

dispunham para encontros com a pesquisadora, embora espaços e horários tenham 

sido flexibilizados nem sempre atenderam as necessidades e possibilidades das 

famílias, e dessa forma houve o afunilamento do grupo.

As entrevistas semi-estruturadas foram realizadas então com 20 famílias, 

sendo que também autorizaram o acesso às fichas de matrícula que traziam indícios 

da localização da moradia no bairro, da rotina das famílias e das expectativas dos 

pais com relação ao CMEI, deste momento participaram seis famílias 

especificamente (conforme trataremos no item: 6.7 Crianças, infâncias, família, 

CMEI e produção de sentidos: Governamento e poder configurando as infâncias). 

Na continuidade dos diálogos a partir dos enunciados das crianças nas suas 

relações no cotidiano, observamos ser profícuo observar algumas questões 

anunciadas pelas crianças considerando o local de moradia no bairro e as relações 

estabelecidas neste contexto do qual o CMEI e outros espaços são parte, em que, 

19 crianças e famílias (incluindo as seis anteriormente citadas) seguiram 

participando até o final desta pesquisa.

Para capturar indícios dos processos e das experiências vividas no cotidiano 

das crianças foram utilizados diferentes instrumentos: entrevistas, entrevistas semi- 

estruturadas, observação e diálogos a partir dos desenhos espontâneos das 

crianças, acervo de fotografia de diferentes regiões do bairro, vídeos e observação 

das crianças em momentos de brincadeiras e observações in loco, sejam no espaço 

do CMEI diariamente ou em diferentes espaços do bairro, que a pesquisadora 

passou a frequentar aos finais de tarde e finais de semana para encontrar as 

crianças e compreender as relações por elas indicadas bem como, a pesquisadora 

percorreu os trajetos vividos pelas crianças com suas famílias na saída do CMEI até 

a casa ou espaços públicos e privados do bairro.
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Buscamos na empiria elementos norteadores para pensar as configurações 

das infâncias na periferia urbana, conforme apresentaremos nos próximos tópicos, 

dedicados a análise de dados, que versam sobre as configurações e o cotidiano.
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6. AS CONFIGURAÇÕES E O COTIDIANO

Não raro, são exatamente estes últimos, os fenômenos triviais, que nos dão 
uma noção clara e simples da estrutura e desenvolvimento da psique e suas 
relações, que nos eram negadas pelos primeiros os fenômenos 
classificados como importantes. (ELIAS, 1994C, p.125).

Compreender as configurações da infância na periferia urbana, ainda que, de 

um determinado grupo de crianças, de uma determinada escola/CMEI, é tarefa 

árdua e desafiadora, pois, ao procurar indícios de elos nas cadeias de 

interdependência que, segundo Elias, a princípio são invisíveis, impõe ao 

pesquisador a tarefa de esmiuçar o que é cotidiano. Portanto, estrutural dos fatos, 

por muitas vezes considerado de menor relevância nos grandes estudos e tratados 

sobre a sociedade ou sua relação com o indivíduo, e empreender o esforço de 

superar o pensamento dualista e todo seu sistema de verdade constituído. Outro 

desafio é se desprender dos sentidos que os termos, a linguagem e os discursos já 

carregam nos usos sociais, o que se materializa no exercício constante de pensar e 

comunicar os indícios dos significados que vêm configurando as infâncias na 

periferia urbana, numa perspectiva nós e eles, imbricados, em relação e processo, 

que mutuamente se afetam e constituem as configurações.

Nesta fase de análise e interpretação de dados, dividir o indivisível, por 

questões metodológicas, se caracteriza certamente como desafiador nesta 

pesquisa, e exige do pesquisador maior sensibilidade, ética e cuidado, para 

apresentar de forma coerente os tantos elementos que se tornaram mais evidentes e 

assumir os riscos e as limitações de, no momento, frente às características que nos 

impõe a natureza desta dissertação, deixar tantos outros elementos de fora. Como já 

indicado no item 5, para Pooli (2019) ao evidenciarmos a) categorias/conceitos, b) 

populações/formações d) e as próprias particularidades estruturais e conjunturais, 

realizaremos aproximações e interpretações que evidenciem os significados que 

circulam em suas configurações.

Com certa ressalva afirmo essa possibilidade, e reconheço as limitações 

deste esforço, pois, o próprio Elias não pretendeu estabelecer uma nova verdade, 

mas, contribuiu e muito para questionar os modos reificantes de pensar, nos 

deixando o desafio de fazer novas perguntas sociológicas e de olhar as minúcias do
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cotidiano. Assumo que todo processo de interpretação e análise é localizado, 

posicionado nas redes de interdependência. Para Foucault (1997) não existe escrita 

que seja neutra, acreditar nisso é ilusório, o pesquisador é parte da ordem discursiva 

que circula nas configurações, Pooli (2019) cita Nietzsche ao se referir a 

"interpretação,”

Nietzsche considera que toda a avaliação, ou valoração, é a imposição 
de uma perspectiva, e que qualquer resposta conclusiva sobre o 
significado é produto da interpretação em suas perspectivas. Não existe 
uma natureza humana apta a dar conta da significação, da verdade e da 
realidade, fornecendo e fixando todas as explicações (POOLI, 2019, s/p)

A partir destas considerações, reforço o sentido de busca incessante, 

entendendo que as pesquisas ampliam nosso conhecimento acerca de elementos e 

seus efeitos em dada configuração, numa perspectiva Elisiana, em que 

reconhecidamente as configurações não são estáticas, e nas palavras do próprio 

Elias, ele apresenta elementos em suas obras que devem ser colocados a prova, 

revisitados, e ampliados, buscando alargar a compreensão sobre os processos 

humanos, o que caracteriza o processo de busca desta investigação, que se lançou 

em ouvir o que dizem as crianças, e o que é significativo na vida delas, a partir de 

suas posições nas teias de interdependência, ou seja, em "perspectiva” nas 

configurações.

A seguir, trataremos os dados a partir dos enunciados que permeiam as 

discussões, e que foram apontados pelas crianças como lócus de sustentação da 

vida cotidiana, a partir da relação com a tríade bairro, família e escola, 

compreendidas aqui, como elos nas cadeias de interdependência das crianças, que, 

pelas posições e funções ocupadas, mediadas pelas relações de poder intrínsecas a 

todas as relações em processos humanos, atuam nas teias sociais tencionando e 

agindo nas suas configurações.

Conforme Elias (2015) ao pensarmos a sociedade contemporânea, o 

sentimento comum é de que encontramos seres humanos, como se fossem objetos 

apartados uns dos outros "Este sentido de separação é expresso, reproduzido e 

reforçado por conceitos e idiomas correntes que fazem com que este atual tipo de 

experiência surja como evidente e incontestável” (id 2015, p.13). O autor se refere
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às expressões, que, usualmente utilizamos e que separam o indivíduo da sociedade, 

as crianças de seu meio, havendo uma interpretação de que tudo que se refere ao 

indivíduo é externo a ele e estático, mas para Elias (2015, p.13-14) "conceitos como 

família ou escola referem-se essencialmente a grupos de seres humanos 

interdependentes, as configurações específicas que as pessoas formam umas com 

as outras.” É sob a perspectiva de indivíduos interdependentes que trataremos a 

tríade bairro, família e CMEI apontada pelas crianças, buscando, a relação entres 

estes e a configuração.

6.1 Os sentidos que se entretecem nas relações cotidianas

O presente capítulo de análise discute os sentidos que se entretecem nas 

relações cotidianas vividas por crianças de 4 e 5 anos, de um bairro da periferia 

urbana de Curitiba, a partir dos pressupostos da teoria configuracional de Norbert 

Elias, discutindo primeiramente as relações entre espaço e poder, do ponto de vista 

das crianças a partir de suas redes de interdependência, usos do bairro e 

sentimentos que constroem e na sequência trataremos das relações com a família e 

o CMEI/escola.

Os aspectos aqui tratados são fruto de dados empíricos, cujo objetivo é 

produzir uma discussão acerca dos aspectos que influenciam as configurações das 

infâncias na periferia urbana, (a produção de sentidos acerca das infâncias, e como 

estas influenciam as configurações das infâncias na periferia urbana).

Trataremos da periferia urbana e espaço como lócus de ação das crianças e 

elo nas teias de interdependência, à luz do aporte teórico de Norbert Elias em 

diálogo com a contextualização, do ponto de vista dos dados quantitativos em 

diálogo com os dados qualitativos, buscando alargar a compreensão acerca dos 

significados que circulam nesta configuração. Discute-se, a estrutura das 

habitações, a localização destas no espaço, os usos do bairro pelas crianças e a 

circulação de significados.

Ao iniciar a discussão aqui proposta voltamos a enfatizar que, para alargar a 

compreensão sobre as configurações da infância na periferia urbana, há que 

observar os significados que a criança constrói, à luz das suas redes de
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interdependência, que envolvem as relações com adultos e com seus pares, e o 

contexto em que a criança está inserida e atuando. Ou seja, influenciando e sendo 

influenciada, tarefa essencial para tal demanda, portanto, o olhar do pesquisador e 

os dados se estendem as redes das crianças.

As primeiras aproximações foram consideradas conversas exploratórias com 

as crianças, sobre vivências, experiências, e possibilidades vividas no bairro, e 

alguns espaços da cidade, os dados revelaram a relação entre o espaço e as 

relações de poder, ligada aos costumes, medos e possibilidades vividas no bairro, e 

alguns espaços da cidade.

Essa indicação permitiu traçar caminhos para as conversas com as crianças 

e famílias para melhor compreendermos a relação destas com o bairro/cidade, 

corroborando com Ferreira (2019) que citou Authier, ao afirmar que o espaço 

imprime sua marca nas sociedades, expressa poder, bem como o bairro produz 

efeitos na vida dos indivíduos a depender de sua localização, história, dos 

equipamentos urbanos que oferece e ainda dos recursos quanto a comércios, 

espaços de lazer.

Para uma maior aproximação com tais elementos, alguns dados foram 

coletados a partir de questionários enviados às famílias, e serviram de apoio para as 

reflexões e percepção de pontos de ancoragem nas discussões sobre, o cotidiano 

vivido e significado pelas crianças, contamos com conversas semiestruturadas, bem 

como, observações no espaço do CMEI e algumas visitas aos espaços vividos pelas 

crianças, que permitiram ampliar a possibilidade de compreensão sobre a relação 

entre criança e espaço mediados pelo poder.

Elias (2002, apud Costa, p. 121) nos alerta que, na pesquisa configuracional, 

há que se contextualizar as relações, e os espaços e tempos como elementos a 

serem considerados, bem como os elementos do campo empírico. As crianças não 

se encontram num vazio social, as relações de poder são estruturantes das relações 

entre indivíduos e seus grupos influenciando as ideias de si e do outro, tais ideias 

vão sendo introjetadas na psicogênese do indivíduo e indica o seu posicionamento 

nas teias.
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O ponto de atenção aqui é o poder, fruto das ligações interdependentes, ou 

seja, embora não haja negação das marcas e da presença da desigualdade, 

conforme Cardoso (2018) pretendemos destacar também, os efeitos das forças 

interdependentes no cotidiano, nas relações com a família, vizinhança, que são 

expressas nos agrupamentos/ segregação, no lazer e costumes vivenciados no 

cotidiano das crianças, a partir de diferentes manifestações sejam políticas, do 

conhecimento, econômicas ou simbólicas que estão presentes nas relações sociais.

Para tanto a contextualização, é essencial, ao assumirmos o desafio de 

pensar as configurações das infâncias, pois como já afirmamos no decorrer desta 

investigação, no intuito de percepcionar os sentidos que circulam, as 

particularidades, e entender como as crianças significam suas práticas a partir do 

que gostam e fazem, e de como estabelecem suas relações, esses aspectos 

observados em contexto, são importantes elementos de atenção. Conforme Elias 

(2001) afirma, na obra Sociedade de Corte, a corte era central, ou melhor, tinha 

caráter representativo central, mas, o contexto é que poderia explicá-la. O espaço 

em Elias não é dado, e aqui é entendido como um elo nas redes de 

interdependência, sendo uma produção humana.

O espaço do bairro em uma analogia com a corte/casa é também uma 

representação dos seus moradores seja nos usos do bairro, ou nos sentimentos que 

circulam: medo, culpa, constrangimento. Essas representações "permitem a partir 

dos signos ler a ordem social” (Chartier apud, ELIAS, 2001 p.20) A ordem social 

indica o lugar de cada um, a posição e função são relevantes na análise sociológica, 

esse aspecto aparece na obra O processo civilizador vol.I, em que Elias (1994C, 

p.196) ao tratar do urbano e as tensões vividas pelos burgueses nas cidades, 

associa as diferentes funções aos diferentes sentimentos em relação a um mesmo 

fato. A exemplo, a fé dos cavaleiros e a percepção da sua função não seriam 

comparáveis a escala de valores dos religiosos escritores, os instintos, a intensidade 

religiosa, as desavenças entre famílias e a pilhagem citadas pelo autor, seriam 

"sintomas da estrutura social e de personalidade” (Elias, 1994 C, p.198), portanto, ao 

pensar a relação espaço e poder é imprescindível pensar,
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cada formação ou figuração social a partir da rede específica das 
interdependências que aí ligam os indivíduos uns aos outros, Elias 
compreende diretamente em sua dinâmica e sua reciprocidade as 
relações mantidas pelos diferentes grupos, e com isso, evita 
representações simplistas, unívocas, petrificadas, da dominação social 
ou da difusão cultural. (Chartier, apud, Elias, 2001, p.23)

Neste sentido a analogia entre o bairro e a corte, nos impele destacar que, na 

perspectiva configuracional processual, o que muda não é apenas esse ou aquele 

aspecto, mas a perspectiva relacional entre diferentes aspectos de uma dada 

configuração, os sentidos que circulam, as relações e tensões de poder entre os 

grupos e as cadeias de interdependência. A interdependência é o nexo da 

configuração, o espaço aqui, será tratado como na sociedade de corte, em que foi 

receptor das tensões, era intencional, contextualizado, localizado e posicionado 

frente aos produtos da nobreza. A materialidade do espaço estava ligada a emoção, 

as perdas e conquistas. Essa materialidade não existe em si, o espaço é a 

apropriação que se faz deste, é a forma como a sociedade se expressa fisicamente. 

Enfim, os espaços aqui são parte e fruto da trama, a partir das relações, mas não no 

sentido de serem planeados meticulosamente e sim de se configurarem perante as 

relações de poder estabelecidas e instáveis, sendo fruto do processo civilizador, 

mas também produtor deste processo. As unidades sociais ou formas de integração 

podem ser caracterizadas por determinados tipos de configuração espacial, para 

Elias;

Todo o modo de agrupamento humano corresponde a uma determinada 
configuração do espaço onde aqueles indivíduos de fato estão ou podem 
estar reunidos, todos juntos ou em unidades menores. Assim a 
expressão de uma unidade social no espaço, o tipo de sua configuração 
espacial é uma representação tangível e -literalmente- visível de suas 
particularidades. (ELIAS, 2001, p.67)

O que justifica a importância da contextualização, espaço/tempo, merecer 

atenção no estudo configuracional, pois os valores sobre um mesmo fato se alteram 

em diferentes configurações, aqui as relações com o espaço serão tratadas, 

portanto, como elementos, que significam experiências enquanto rede e não 

isolados. Assim a periferia urbana passa a ser parte constitutiva da configuração 

observada e analisada, a partir das relações entre crianças e cidade/bairro.
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6.2 A periferia urbana

Desde a década 1950 no Brasil fora experimentado, a partir do 

desenvolvimento de um capitalismo nacional que movimentou o emprego de novas 

tecnologias agrícolas, que eliminaram postos de trabalho no campo e fomentaram 

uma intensificação do crescimento urbano e a formação das periferias, em processo 

de urbanização que foi intensificado também pela industrialização que expandiu as 

áreas urbanas centrais, mas provocou a incorporação de áreas periféricas 

(KERDER; HARDT, 2008).

Essa expansão não foi planejada, o que culminou num crescimento 

desordenado das cidades, o que ainda hoje, segundo os autores, acarreta serias 

problemáticas que dizem respeito à marginalidade econômica e social, a exemplo o 

custo de vida nos centros urbanos leva as populações de baixa renda a habitarem 

áreas periféricas, algumas vezes irregulares, à margem do espaço até então 

urbanizado. A ocupação de áreas irregulares, muitas vezes até inadequadas para 

moradia por questões de qualidade ambiental e social é assumida como 

possibilidade de sobrevivência nas cidades.

As periferias urbanas, embora definidas pela desigualdade e distanciamento 

dos centros urbanos, devem ser consideradas em sua heterogeneidade, que vai 

além da distância geográfica ou a constatação da pobreza mais localizada nestas 

áreas que nos centros, assim além do espaço físico consideramos aqui também o 

espaço social.

A denominação "periferia urbana” carrega consigo comumente a ideia deste 

como território à parte, à margem, sem a presença do estado, com forte presença da 

violência e do tráfico de drogas, palco de exclusão social, de áreas de ocupação 

predominantemente ilegais, o que é senso comum e atribui às periferias um caráter 

hegemônico, salientando estereótipos.

Para Elias & Scotson (2015) a tarefa e desafio da abordagem sociológica, 

está em observar e ir além das macro teorias e das generalizações dos sistemas 

sociais, bem como da micro-sociologia, que teria potencial de alcance reduzido, para 

o autor, o desafio está em ampliar a compreensão de que organizações sociais
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como famílias, escolas, cidades, são formadas pelas relações de interdependência 

entre indivíduos, sendo objeto de análise sociológica as dinâmicas das inclinações 

que levam as pessoas a se unirem e formarem as configurações, apontando como 

significativas tanto as análises estruturais quanto os sentimentos e padrões de 

comportamento.

6.3 Um olhar para o campo de pesquisa: crianças, contextos e periferia urbana

A presente pesquisa está inserida no contexto de periferia urbana, da região 

sul da cidade de Curitiba, compreendendo o território "urbano” como constituinte das 

configurações das infâncias analisadas, não como mero recorte espacial, mas como, 

espaço relacional onde as crianças experienciam e vivenciam o território, de formas 

diferentes, atribuindo significados que são marcados pelo contexto histórico, pela 

configuração das cidades, aonde se manifestam a complexidade das relações, as 

possibilidades, as carências, os desejos e as culturas. A forma com que as crianças 

se apropriam e significam os espaços vividos e suas especificidades, podem 

contribuir na compreensão dos elementos que configuram as infâncias, de 

determinados grupos de crianças, pois são constituídos a partir das 

interdependências, dentro de configurações.

As manifestações acerca dos espaços de brincar e de lazer, que se dividem 

entre os conjuntos habitacionais, loteamentos novos, moradores antigos e as áreas 

de reassentamento/realocação de famílias consideradas oriundas de áreas de risco 

social, áreas de ocupação bem como, equipamentos públicos e privados, apóiam a 

compreensão de como as crianças significam suas experiências nas configurações.

As crianças atendidas no CMEI residem nas imediações, que abrangem os 

bairros do Sítio Cercado e do Ganchinho, e apresentam uma significativa variação 

quanto ao tipo e local de moradia, tanto nos condomínios de COHAB, quanto 

residências de moradores mais antigos, loteamentos e 

reassentamentos/realocações, e ocupações irregulares, estando presentes 

variações quanto à estrutura das moradias, vizinhança, renda e costumes locais. O
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referido CMEI, atende 264 crianças, entre berçários e pré I e II, sendo estes últimos 

os sujeitos da pesquisa.

O mesmo localizado entre áreas que têm grande diversidade e revelam 

desigualdades dentro do contexto do bairro, o que é possível afirmar em relação ao 

tipo e local de moradia, bem como infraestrutura e ainda sentimentos e significados 

partilhados, mostrando-se o lócus da pesquisa um lugar heterogêneo do ponto de 

vista das relações e oportunidades de uso, pertencimento e sentimento em relação 

ao bairro. O que vai além do visível a partir das análises estatísticas quanto à classe, 

por exemplo, permitindo olhar para os tantos invisíveis e revelados nas relações, na 

proximidade, na contextualização e empiria, posto que, as pessoas vivem o bairro de 

diferentes maneiras. Esse olhar para os dados quantitativos e qualitativos a partir 

das relações, possivelmente aponta que o bairro é heterogêneo do ponto de vista 

das oportunidades, de forma análoga com o que nos indica Elias & Scotson (2000) 

na obra, Estabelecidos e Outsiders, em que, embora a população de Winston Parva 

tivesse padrão de renda estatisticamente parecido, viviam o bairro de maneiras 

diferenciadas no que diz respeito à diversidade de relações e elementos que 

configuraram o entorno, os sujeitos.

Quando a característica processual da abordagem sociológica das 

configurações é salientada no campo da pesquisa, cabe ressaltar que não se trata 

de compreender apenas do ponto de vista histórico os fatos que precederam o 

momento em que nos encontramos, mas sim tratar este numa perspectiva 

genealógica, compreendendo os fatos e o que nos trouxe até este momento no 

processo civilizador.

Essa decisão metodológica implica em não se deduzir o indivíduo de sua 

realidade, que é plural, e de um modo ou de outro é interdependente. Para tanto, 

foram destacados dados quantitativos acerca do contexto, dados qualitativos a partir 

das falas das crianças, sobre os significados que atribuem a diversos elementos, em 

diferentes situações do cotidiano. Os aspectos recorrentes evidenciados durante as 

conversas e observações realizadas no CMEI, e nos espaços fora do CMEI: praça, 

trajetos no bairro e cidade, condomínios, passaram a constituir os elementos de 

análise, em diálogo com os pressupostos teóricos. Esses aspectos podem nos dar
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indícios do que vem configurando as infâncias deste grupo de crianças na periferia 

urbana de Curitiba que, a partir de suas experiências, foram indicando os 

enunciados, que trataremos a partir das palavras de Foucault (2008) como, algo 

ligado a sua estrutura linguística, mas também as suas condições de produção e de 

suas condições históricas e políticas, bem como de suas relações subjetivas.

O destaque a cada aspecto indicado como relevante pelas crianças é uma 

etapa no processo de análise, pois os elementos de uma configuração só podem ser 

abordados em relação, visto que, estão imbricados no cotidiano. Conforme Elias,

o aparente caráter conclusivo de toda pesquisa estatística e o caráter 
aberto e evolutivo da pesquisa configuracional, como elos numa cadeia, 
tem uma estreita relação com algumas diferenças fundamentais entre o 
tipo de reflexão exigido por uma análise puramente estatística e o 
exigido por uma análise sociológica. Em ambos os casos analisar 
significa, concentrar a atenção num componente de uma configuração de 
cada vez- num fator, variável, aspecto, ou seja, qual for o nome que se 
lhe dê. Mas numa análise puramente estatística, o estudo desses 
elementos, isoladamente, é tratado como tarefa primária e, muitas vezes, 
principal. (...) como se de fato fossem independentes de seu lugar e 
função numa configuração. (...) A análise sociológica baseia-se no 
pressuposto de que todos os elementos de uma configuração, com suas 
respectivas propriedades, só são o que são em virtude da posição e 
função que tem nela. Assim, a análise ou separação dos elementos é 
meramente uma etapa temporária, numa operação de pesquisa, que 
requer a complementação por outra, pela integração ou sinopse dos 
elementos, do mesmo modo que essa requer a suplementação pela 
primeira; aqui o movimento de síntese não tem começo nem fim. (ELIAS, 
2000, p.58)

A proximidade com o contexto da investigação permitiu a inquietação quanto 

às relações ali estabelecidas e o realçar de sua pluralidade, não cabendo mais 

pensar esta realidade dinâmica a partir de bases convencionais, ou fragmentadas, 

para Elias (2000) a localização de um fato no espaço exige também sua localização 

no tempo, sendo elementos fundamentais para pensarmos a contextualização das 

configurações da infância na periferia urbana.

Nesse contexto foram realizadas as primeiras aproximações, a partir da 

observação das crianças e os fatos marcantes da sua vida cotidiana, conversas com 

os professores e famílias e suas relações, pois não podemos abstrair as crianças de 

suas redes, buscando na empiria elementos norteadores para pensar as 

configurações das infâncias na periferia urbana, assim a análise dos dados e
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discussão contará inicialmente com a contextualização das situações econômicas e 

sociais que permeiam a vida das crianças na configuração. Abaixo, apresentamos a 

localização do CMEI no bairro, a opção por destacar este, na imagem do Google 

maps, ilustra o contraste da densidade populacional e o avanço dessas regiões as 

áreas de preservação ambiental e de tradição rural.

O CMEI, nossa janela para os encontros com as crianças, está situado no 

bairro Ganchinho, mas a 400 metros dos limites com o bairro Sítio Cercado, 

encontra-se no que podemos chamar, do ponto de vista do espaço geográfico, área 

periférica tanto do bairro do Sítio Cercado quanto do bairro do Ganchinho, por estar 

afastado das regiões consideradas centrais de ambos bairros.

Figura 1 - Localização do CMEI

Fonte: Google (2018)

No caso, destacamos a relação mais explícita com o bairro do Sítio Cercado, 

pela sua característica de pólo de serviços, densidade demográfica e concentração 

de infraestrutura e comércio que diferem em muito das condições centrais do bairro 

do Ganchinho, de característica ainda colonial e permeado por chácaras, grameiras, 

olarias, população mais tradicional quanto à antiguidade, origem, atividade 

econômica, tradição e costumes, condomínios de padrão elevado, sendo esta área 

menos privilegiada por equipamentos públicos, CMEIs, centros de comércio, linhas
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de ônibus, redes de mercados, praças, farmácias, portanto vivida com menor 

intensidade pelas crianças no seu cotidiano, conforme as falas das crianças.

O Sítio Cercado se desenvolveu ao largo da Rua Isaac Ferreira da Cruz, 

principal polo de comércio do bairro, em que há o terminal de ônibus que dá acesso 

a outros terminais (Boqueirão, Capão Raso, Carmo, Fazendinha, Guadalupe, Hauer, 

Pinheirinho, Portão) e possui uma linha de ônibus que do acesso ao centro de 

Curitiba. Ao lado do terminal de ônibus, temos a Unidade de Saúde 24hs, e forte 

comércio central, supermercados, grandes igrejas, faculdades, polos de formação 

em nível técnico, postos de combustível, farmácias de diversas redes presentes e 

lojas de grandes redes, diversas redes bancárias, clínicas médicas, academias, 

escolas mais antigas (uma delas com farol do saber). Concentra um fluxo muito 

grande de pessoas.

A região periférica do bairro, considerada aqui se dá pela distancia do polo 

central do bairro que tem mais de 11km2 e que engloba o Bairro novo A, B, C, 

Iguaçu I, II, III, Vila Osternack, Sambaqui, e suas vilas e moradias e que 

recentemente aumentou de tamanho agregando a parte nova do Bairro Ganchinho.

Figura 2 - Região do bairro Sítio Cercado

Fonte: wikimapia
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O Bairro Sítio Cercado se enquadra no perfil de periferia urbana, aqui 

destacado anteriormente, pois a heterogeneidade está presente nas condições, 

histórias e trajetórias de vida, usos do bairro e experiência ali vividos. Assim 

destacamos os aspectos quantitativos acerca dos usos do bairro a partir dos 

questionários e pesquisa exploratória, e também os elementos das conversas 

realizadas junto a diferentes crianças e famílias que residem em áreas próximas ao 

Centro Municipal de Educação Infantil Ciro Frare, conforme imagem na próxima 

página.

Figura 3 - Campo de pesquisa

Campo da pesquisa

Moradores antigos Reassentamento/áreas de risco

Loteamentos novos Reassentamento/COHAB/PAR

Condomínios/Populares

Fonte: edição da autora.

Com relação ao entorno do CMEI, temos áreas de loteamentos novos 

(surgidas especialmente a partir da década de 90), as áreas de moradores antigos, 

pertencentes aos primeiros loteamentos que datam da década de 1950, áreas de 

ocupações e ainda regiões com acentuado crescimento a partir de 2005, através da 

COHAB com a construção de moradias populares, que se caracterizam por 

diferenças na estrutura das moradias (casas populares, apartamentos populares, e 

sobrados populares, além dos lotes para construção e conjuntos de sobrados do tipo 

condomínio) e valores de financiamento e subsídios em grande parte pelo programa
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salários mínimos, pela origem geográfica e social dos moradores oriundos de outras 

regiões de Curitiba, em áreas de vulnerabilidade social, com financiamentos do 

Programa de Arrendamento Residencial (PAR).

Em consulta ao IPPUC e ao caderno Nosso Bairro, obtive dados estatísticos 

acerca do bairro, que datam de 2010, último censo do IBGE. Os aspectos 

destacados a seguir foram trazidos e elencados frente às falas das crianças para 

compreender elementos acerca das condições que afetam diretamente as vidas e os 

significados produzidos no cotidiano destas, a saber: habitação, renda, segurança, 

áreas de lazer e comércio.

Figura 4 - Dados acerca dos domicílios
HABITAÇÃO
Domicílios1 e densidade domiciliar

Curitiba I Domicílios
S  N i  635.631 unidades

^  * Densidade domiciliar
2,76 habitantes/domicílio

Fm c  IBGE Cena» Dcuwyiáfku 2010
tUuiaki» IPPUC ■ Bm>.» 4c DuIuk

Áreas de ocupação irregular
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Sítio Cercado Domicílios 
37.198 unidades

Densidade domiciliar 
3,11 habitantes/domicílio

2000 2005 2010
Localidade N" de 

Ocupações
N° de 

Unidades População1
N° de 

Ocupações
N° de 

Unidades
1

População
N° de

Ocupações

Cuntiba 301 57333 220732 341 62267 239728 381

Sítio Cercado 14 5235 20155 15 4383 16875 18
Fonte CTtttAB c lP R t 20». 20CH E 2010 
H itu w k  IPPUC ■ Bmlu Diil»

Domicílios2 segundo tipo (casa, casa de vila, condom ínio e apartam ento) 

Curitiba I lU IIIM  Sítio Cercado

I Casa d e  Vila ou  Condom ínio 

2 2 .4 3 9  - 3 ,91%

Apartam ento 
152 802 - 26.61%

|  Casa 
3 1 .2 9 3  • 88.83%

I C asa d e  Vila ou Condom ínio 
2 0 0 - 0.57%

A partam ento 

3.734 - 10.60%

1 do m rllios particulares e  coletivos, ocu pados ou não

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. Elaboração: IPPUC, Banco de Dados

Os dados acerca dos domicílios apontam para predominância de casas, que 

variam quanto à estrutura, conforme a região e origem histórica no bairro, sobrados 

e apartamentos em condomínios, e áreas de ocupação irregulares, que ladeiam as
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demais construções, apontando para intensa desigualdade dentro do bairro em 

termos de estrutura, o que veremos mais adiante, influencia nas relações e 

possibilidades das crianças vivenciarem o bairro e nos sentidos produzidos quanto a 

diferenciação e estigma.

Quanto à composição de renda, conforme dados abaixo, a maior parte da 

população tem um rendimento médio entre meio a dois salários mínimos da época o 

que equivalia a R$ 510,00 (quinhentos e dez reais) em 2010, e atualmente é de R$ 

910,00.

Figura 5 - Composição de renda
RENDA
Domicílios4 por classes de rendimento nominal mensal domiciliar per capita em salários mínimos5 
(SM)

C u rit ib a  I
20,59%
118.582

13*«% 12.65% g92% 
77475 72.873 57137

2,65%
15.235 0 .17%

976

4 .04%

Sem Até Mas de Mas de Mas de Mas de Mas de Mas de Mas de Mas de
rendmerto 1 &  1 «  a 1/4 IA  a 1/2 1/2 a 1 1 a2  2a  3 3a  5 5 a 10 10

lUnMaVniC-kinikaai

Sitio Cercado

10.42%
3.640 4.22%

1.487 1-01«
357

Sem Até Mas de Mas de Mas de Mas de Mas de Mas de Mas de Mas de 
rendrfnento 1/8 1/8 a 1/4 1/4a 1/2 1/2a 1 1 a2 2 a 3  3  a 5 5a 10 10

IUn4ii rttIC.au>ndiD«ta

Valor do rendimento médio e mediano mensal

Local idé de 
Rendimento Do mi d  lios

Pessoas com 10 anos ou 
mais de idade

(Reais) Médio [ Mediano Miedio | Mediano I
Cuntiba 3.774.19 2.300.00 1.424,60 700.00

726.32 | 600.00 I

* dome lios M r i o J j r «  permanent et 
- aláro mH mo utiizxdo R| SI0,00

N O S S O  BAIRRO/SÍTIO  CERCADO

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. Elaboração: IPPUC, Banco de Dados

A renda média das famílias atendidas pelo CMEI se encontra parte dentro da 

faixa salarial, a saber, de % a dois salários mínimos e também apresenta 

concentração de renda de três até cinco salários mínimos. Conforme dados retirados 

das declarações de renda realizadas nos momentos de matrícula
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Quadro 1 - Renda famílias CMEI universo de 120 entrevistados

Renda famílias CMEI universo de 120 entrevistados

De 1V até um salário 45

Até dois salários 20

Três até cinco salários 45

Quatro ou mais 10

Essa condição é influenciadora das escolhas ou falta delas quanto ás 

atividades de lazer e culturais, condições de moradia, acesso a bens de consumo e 

itens de subsistência. Conforme pesquisa exploratória.

SEGURANÇA
Ocorrências registradas em 2010

Curitiba Sítio Cercado

Figura 6 - Segurança

Cuntiba Sítio Cercado

Curitiba

Sitio Cercado

I cfi] 

I n

Homicídios
42,81 homicídios por 100.000 habitantes
Total de ocorrências (homiddios, suicídios, confronto com a polida, latrocínio e lesão corporal sem morte) 
52,06 ocorrências

Homicídios
53,67 homicídios por 100.000 habitantes
Total de ocorrências (homicídios, suicídios, confronto com a policia, latrocínio e lesão corporal sem morte) 
62,32 ocorrêndas

NOSSO BAIRRO/SITIO CERCADO
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. Elaboração: IPPUC, Banco de Dados

O bairro apresenta índices elevados de ocorrências se comparados aos 

índices de Curitiba, estando comumente, relacionado à violência e criminalidade, 

tanto do ponto de vista estatístico, quanto nas falas das crianças e familiares, a 

exemplo, em buscas por: "Sítio Cercado notícias” no Google, evidenciamos a ênfase 

neste aspecto, que influencia nos sentidos que circulam no bairro (figura 7).
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Com relação ao lazer e áreas para lazer, a comunidade revela que, embora 

os dados apontem para presença de regiões destinadas a esse fim no bairro e 

entorno, os usos possíveis destes estão condicionados a mais do que a existência, e 

sim as possibilidades de ocupação e vivência nesses espaços, limitadas pela 

infraestrutura, pela sensação de perigo ou pelos perigos reais, como ocupação por 

grupos de usuários de drogas, proximidade com áreas de rio, más condições de uso 

e manutenção de parques infantis e canchas bem como a inexistência de espaços 

considerados seguros para as crianças.

Figura 7 - Pesquisa Google por "Sítio Cercado Notícias"

G o o g le  sitio cercado noticias ü l  { /  Q .

Sitio Cercado - As principais notícias do Bairro Sitio Cercado
sitocercado com *
Ultimas Noticias Sitio Cercado sentido alterado a partir desta sexta-feira (24). Duas ruas
no bairro S itio  C e rcado  terão o sentido de circulação alterado pela

Videos

Três crimes foram Mulher morta Sítio Bandidos invadem loja ^
registrados hoje no Cercado Delegado no Sítio Cercado - G1
bairro Sítio Cercado em acredita em homicídio e Paraná - Bom

não latrocínio

Cidade Alerta Paraná
01 - Giooo.com 20 de set de 201 RIC Mais 29 de iul de 2019 01 - GfoOo com 26 de ago de 201

Casal é baleado em praça movimentada do Sitio Cercado, em ...
https //ricmais com br > Notícias > Segurança ▼
22 de  ju l de 2019 - Um casal foi baleado em uma praça do  bairro S itio  C e rcado  em Curitiba, na

Fonte: Google, 2019

6.3.1 Áreas de lazer

Na pesquisa exploratória, os dados indicam que o lazer é condicionado à 

infraestrutura tanto da cidade, quanto, das condições de moradia e sua estrutura, 

indicou-se também a inexistência de espaços culturais, e propícios ao brincar, 

atividade principal da criança.
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Curitiba

Figura 8 - Areas verdes
AREAS VERDES

*
101,60 milhões m2 
58 m2 por habitante 
23,51% da área de Curitiba 
5 RPPNM7

Sítio Cercado n J P
658,96 mil mJ
5.70 m! por habitante
5,92% cia área do bairro

0,65% 
das áreas 
verdes de 
Curitiba

Áreas verdes públicas

Localidade
Bosque de 

Preservação Bosques
Eixos de 

Animação
, „  Jardim 

Jardinet es Am bienta| Largos

Curitiba 1 16 18 461 2 56

Sitio Cercado

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. Elaboração: IPPUC, Banco de Dados

O que nos interessa especialmente aqui, não seria o fato de constatar e 

descrever as condições da periferia urbana, mas, sim, a relação do espaço com a 

margem de dependência. Da mesma forma em que na sociedade de corte as 

denominações das casas (mondes, hôtels) indicavam essa margem de 

dependência, permitiam ver o que é típico da estrutura da sociedade, de como está 

se articula, assim, de forma análoga à sociedade de corte, a diferenciação nas 

habitações e seu status, também está presente na periferia urbana, influenciando as 

diferenças e a sensibilidade para diferença entre camadas. Para ELIAS (2001) ao 

pensar-se as estruturas das habitações, "essa diferença nas denominações, de 

acordo com a classe, correspondia naturalmente uma diferença na própria 

configuração das casas. Percebendo-se essa diferenciação, se ganha uma visão 

geral de como se articula a sociedade.” (Elias 2001, p.76). Assim, essa relação 

permeada por tensões deve nos levar a olhar, além dos dados estatísticos como já 

citado, o pano de fundo das tensões e coerções sociais que são estruturantes.

Na pesquisa exploratória, procuramos indícios das minúcias que permeiam a 

vida na periferia urbana, e observamos que, a disposição das habitações nas 

diferentes regiões do bairro, são elementos de tensões. Para os moradores 

participantes da pesquisa, na região do Sítio Cercado, existe uma diferenciação 

quanto ao sentimento de pertencimento e sentidos atribuídos aos grupos de 

pessoas/população, formações, o que não condiz com as estatísticas "mudas” em
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uma perspectiva elisiana, que podem vir a homogeneizar a população a partir dos 

estereótipos da baixa renda e das condições de vida.

Á exemplo, circulam no bairro outras relações, de diferenciação dos 

moradores a partir de sentimentos como medo, preconceito e costumes, que 

produzem efeito nas configurações, muitas vezes localizados por falas que 

relacionam a região e sua história de organização e composição, com estigmas, que 

passam então a ser meios de orientação. Conforme quadro abaixo, elaborado a 

partir de algumas das falas das famílias, na pesquisa exploratória, com destaque 

aos aspectos/sentidos mais comuns e recorrentes,

Quadro 2 - Sentidos mais comuns e recorrentes

Medo

“meu condomínio é muito perigoso só tem bandido ou parente de bandido, mora de tudo ali, a 
minha neta não brinca lá fora no parque tem até notícias de abuso sexual, tem que cuidar” 
(diário de bordo 2018. Avó área de reassentamento e com população mista (condomínio 
recebeu moradores do programa COHAB,pagadores de valores de mercado e moradores que 
não poderiam comprovar renda e pagar pela moradia valores de mercado sendo oriundos de 
áreas de ocupação,faixa 1)

“Eu venho a pé e vou brincando com meu irmão... moro pra Lá do carreiro... tem mato e é 
perigo! Minha mãe não gosta! Moro muito, muito longe. La só tem o mato mesmo pra brincar” 
(criança/reside em de área de reassentamento, diário de bordo 2018)

Preconceito

“La pra baixo não dá pra ir”

(se referindo à região do 23 de agosto, área de ocupação desde 1990, que tem histórico de 
lutas por moradia)
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Medo

“Vocês são pobres, maloqueiros! (Grita)

Melhor não brincar lá no ‘espação’ porque tem aqueles da invasão e não tem 
educação.”

(fala das crianças no parque do condomínio de COHAB moradia popular em relação aos 
moradores do condomínio do fundo COHAB composição mista: reassentados e renda de faixa 
1) que dividem a mesma cerca... logo após um conflito em que os meninos passaram e 

jogaram pedras em quem jogava bola, e se xingaram gratuitamente, por pertencerem a 
diferentes condomínios... uns acusados de burguesinhos, outros de favelados. (diário de 
bordo 2018)

“No CDD é tenso, uns são trabalhadores, mas a piazada nova é do tráfico ou se 
perdem, não tem o que fazer”

(CDD Cidade de Deus do Sítio Cercado, em referência a favela do RJ. Área de composição 
mista, reassentamentos e ocupação irregular. Considerada “favela” pelos moradores dos 
arredores- diário de bordo, 2018)

“Este CMEI é que bom, não perde em nada para uma escola particular, nem parece 
que é aqui!”
(se referindo ao trabalho do CMEI da pesquisa em relação à visão que tem do bairro- diário de 
bordo, 2018)

Costumes

“aqui nós somos da igreja, então tá melhor de viver, mas, lá pra baixo só festa, e 
funk... e já  viu” (diário de bordo, 2018)

“o pessoal é gente boa, alguns são trabalhadores, mas folgados, fazem festa na rua, 
na frente da casa e é o maior barulho, os nordestinos são festeiros demais”

(em referência aos migrantes da região norte do estado e também de outras regiões do país)

Fonte: autora

A pesquisa exploratória revelou significados que circulam nas redes 

interdependentes, indicando sua influência nos usos e percepções acerca do bairro 

e acerca dos seus moradores, influenciando nas relações e oportunidades de viver o 

bairro, bem como, na autoimagem e na estigmatização das populações.

Os significados desta estigmatização, como um dos possíveis efeitos nas 

redes de interdependência, também nos interessa, pois não estão relacionados de
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forma coesa a um grupo em detrimento de outro, mas circula entre grupos e 

intragrupos no bairro, entre os bairros (Ganchinho e Sítio Cercado) e intrabairros, 

observamos a circulação de sentidos, representados pelos hábitos dos moradores, 

pela organização espacial das moradias, pela localização no bairro, pela estética, 

produzindo sentidos que exercem poder através de boatos, preconceitos o que 

dissemina e demarca o distanciamento entre as populações.

A coesão aqui não está representada como em Winston Parva, entre 

moradores de diferentes regiões que alçavam e detinham oportunidades de poder 

capazes de subjugar outro grupo, em uma clássica relação do tipo estabelecidos e 

outsiders. Nesta formação a coesão está no significado que circula, porém as 

chances de poder têm uma margem muito limitada e pouco evidente, mas o 

significado gera o sentido de segregação das populações, ainda que localizadas em 

uma mesma região e a princípio, com mais elementos de aproximação do que de 

distanciamento, conforme dados estatísticos acerca das condições de vida no bairro.

Embora, se observados os significados, do ponto de vista das minúcias que 

circulam no cotidiano, estes nos dão indícios, de que, tais significados, são gerados 

e têm efeitos nas redes e consequentemente nas configurações. Estes efeitos 

trazem implicações de ordem “civilizatória” , ao tentar estabelecer certa ordem social, 

produzida na própria teia, fruto da interdependência das pessoas e que podem ser 

determinadas e determinantes nas mudanças ligadas ao processo civilizador, em 

que vão possivelmente estabelecer outros meios de orientação, que precisam 

tornar-se mais visíveis, para constituírem-se elementos que ligam os indivíduos em 

suas teias de interdependência.

6.4 A vida na periferia como elemento da configuração: que sentidos se 

entretecem nas relações cotidianas com o bairro?

Pensar como as crianças vivem nas cidades vem sendo objeto de estudos e 

pesquisas na contemporaneidade, Gobbi (2017) Mueller (2005), e em especial a 

partir de Elias a relação cidade/bairro Costa (2008) Ferreira (2016) Cardoso (2018), 

vem apontando a possibilidade de olhar para as condições de vida das crianças, as
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redes de interdependência, e as relações estabelecidas tendo a ação das crianças 

nas teias como ponto comum, evidenciando o que já apontamos a partir de Costa 

(2008) acerca da ação das crianças nas teias configuracionais.

Figura 9 - Sentidos nas relações com o bairro

Fonte: acervo pessoal

Elias (2001) na obra Sociedade de Corte procurou observar não apenas os 

aspectos históricos clássicos, que evidenciam uma história feita de vontades e 

quereres localizados nos desejos e intencionalidades de grandes figuras, mas, 

ateve-se ao que não era evidente ou convencionado como importante, esmiuçando 

detalhes pouco valorizados do cotidiano, mas que configuraram as tensões e 

coerções tais como, quem transita, o que liga as pessoas, quais os elementos que 

evidenciam as imposições coletivas? Indicando elementos inusitados, mas, 

reveladores da lógica de determinadas configurações.

As crianças participantes desta pesquisa, em suas falas sobre o bairro e a 

cidade, evidenciaram alguns aspectos cotidianos, que influenciam suas 

possibilidades, percepções, relações e significados em relação ao que vivem no 

bairro e que se caracteriza como elemento que configura processos educativos e 

processos civilizadores. Assim a cidade/bairro, é um lócus de encontro e/ou 

segregação tendo dimensão estrutural e funcional produzindo significados, atuando 

como elemento de poder que se dá na relação nós e eles.

É inegável que em Curitiba a região central da cidade é um dos centros de 

poder econômico e social, e nas regiões periféricas há que se alargar o
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conhecimento sobre os efeitos da relação: periferia/espaço e poder. Para SANTOS 

(2004) e LEFEBVRE (1974) o espaço social pode ser definido pela estrutura, forma 

e função, porém para o segundo autor, a análise deve se dar de forma global, 

tratando estes elementos em relação, de forma simultânea.

Na sociedade de corte, ao evidenciarmos a estrutura das habitações como 

indicadores de estruturas sociais podem encontrar indícios de certa aproximação 

com aspectos estruturantes da análise do espaço enquanto lócus de circulação de 

significados marcados pelas relações de poder e coerções sociais. Elias (2001) se 

refere fortemente ao aspecto relacional destas dimensões, não de forma explícita, 

mas ao pensar estes aspectos em relação, quando destaca que a corte era o 

espaço de atuação e representação primordial de Luis XIV, e elementos como, a 

estrutura tanto do palácio quanto das habitações tinha uma função de representação 

e coerção naquela sociedade. Tal qual, a sociedade de corte, observamos que,

resguardadas as devidas diferenciações relacionadas ao espaço-tempo, ao olhar

outra sociedade podemos pensar a nossa, conforme Elias (2001, p. 93),

Aprendemos a entender melhor o contexto social de nossa própria vida 
quando nos aprofundamos no de pessoas pertencentes à outra
sociedade. A investigação da sociedade de corte revela (...) que nossa 
escala de valores constitui um elo na corrente de interdependências a 
que estamos submetidos (ELIAS, 2001, p.93)

Nesta perspectiva, podemos inferir que, os valores, se compreendidos 

como elos nas correntes de interdependências, são variáveis, conforme sua função 

no espaço/ tempo e permeados pelas coerções sociais demonstrando que, estes 

valores não são heranças cristalizadas ou à priori, e sim, fruto e produtores das 

tensões, a que as pessoas ficam submetidas, e dos juízos de valores dos quais se 

apropriam, tendo sentido conforme as estruturas de poder vigentes. Essa 

interdependência dos valores dirige os homens a buscar oportunidades que os 

limitam aos significados que circulam, e os impele na busca por metas que são 

consideradas valiosas em determinada sociedade, exemplificando a pouca margem 

de manobra com relação às coerções sociais. Este efeito nos interessa 

especialmente, ao pensarmos a relação, forma, estrutura e função do espaço, a
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partir do local de moradia e estrutura das habitações na periferia urbana, bem como 

que significados circulam a partir desta relação.

Elias cita que, na sociedade de corte a denominação e classificação das 

moradias quanto ao tipo e estrutura eram mais diretamente mediadas, e que em 

sociedades em que o público e o privado são mais demarcados, este aspecto fica 

menos evidente. Mas embora na nossa sociedade, em especial na periferia urbana 

lócus de nossa pesquisa, a mediação e determinações acerca da estrutura 

habitacional são menos evidentes, porém estão presentes quando há interferência 

do poder público (político e econômico) quanto à determinação do lugar e da 

moradia, demarcando a que tipo de moradia esta ou aquela população tem direito.

No caso do nosso lócus de pesquisa, buscamos indícios destas relações 

destacando entre as estruturas das habitações os efeitos e significados que 

circulam, pois, conforme Elias (2001, p. 67):

As formas de habitação dos cortesãos oferecem um acesso seguro e 
evidente para compreensão de determinadas relações sociais 
características da sociedade de corte. ELIAS (2001, p.67)

Assim, a partir das indicações das crianças, em seus desenhos espontâneos 

foi marcante a presença da estrutura das habitações, ligadas às expectativas, 

possibilidades e limitações quanto às relações familiares, o brincar, e o status do 

ponto de vista da estética como expressões das qualidades sociais.

Para ilustrar esses aspectos, das conversas com as crianças destaco o 

percurso de Bella, que ao folhear seu caderno de desenho e páginas do seu acervo 

(portfólio e desenhos que carregava consigo), conta sobre os sentidos que circulam

a partir das representações de aspectos variados de seu cotidiano. Aqui

discutiremos a relação com a estrutura de moradia. Ao retratar a nova casa para a 

qual se mudou no bairro, o quintal da casa, visto como espaço de relações e do 

brincar se trata de antigo sobrado destinado às famílias reassentadas, oriundas de 

áreas de risco social e/ou ambiental situadas em outras regiões da cidade, e as 

relações com o entorno/vizinhança. Em ambos os espaços de moradia, ela vai 

contando dos significados que circulam.
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Figura 10 - Relato de Bella 1

Fonte: Diário de bordo, 2019

E continua a contar ao folhear o caderno de desenho rapidamente:

Eu gosto que daqui agora posso brincar mais tem um matinho do lado da 
minha casa! Essa sou eu de botas, meu irmão, e uma joaninha que 
agora tem pra gente brincar, e também posso visitar a Yasmin que é 
bebê ainda e meu irmão brinca com irmão dela. Eu ia morar no lugar do 
parquinho, sempre tem mais crianças lá, mas ainda não fui, aqui tá 
melhor né... Agora tem quintal bom. E meu pai tá fazendo um jardim, vai 
ficar bem bom daí, bonito e vai ter joaninha. (diário de bordo, 2019)

Figura 11 - Relato de Bella 2
/ i r k

“Eu morava aqui, tinha essa escada, e r V Y ^ \ \
meu cachorro na frente, mas quase / T '
não cabia, era ruim dos lados, ai
minha mãe quis mudar, pra ser melhor /  '. /V — \  ^

,

pra nós né, eu gostava da escada. / r \  *
mas agora ter casa é melhor porque
vão gostar mais. é mais bonita com
quintal, meu pai vai fazer bem bonito,
vai ficar muito bom e no outro lado que
é melhor agora... Lá “(se referindo ao
desenho que representa a antiga
moradia em outra região do bairro, de > \
reassentamento) “Era mais feio e
perigo das pessoas, eu não brincava
na frente, só meu cachorro! “ 1—
Bella, 5 anos.

r—-K \ \

m  s w r '' '■ v p m
Fonte: Diário de bordo, 2019

Ao observar os relatos acima, evidenciamos o movimento de circulação das 

famílias no próprio bairro, em que ela se muda de uma região para outra que, pelas



78

suas indicações, está associada a um caráter de ascensão dentro do bairro. Agora 

terá melhores condições quanto ao espaço, e oportunidades de brincar, e acerca 

das relações com a vizinhança que agora ganha contornos de maior proximidade, 

ainda que relate a convivência com apenas uma família, este já é um fator de 

proximidade, ainda que restrita, que não existia na outra casa. Segundo sua fala, o 

que se dava pelo medo, e por sentirem-se não pertencentes àquele grupo, por 

diferenciação, aqui, observo a presença de um sentimento de diferenciação social, a 

princípio baseada numa representação de prestígio, ligado à forma e região em que 

se localiza a sua habitação, essa representação do aspecto exterior e do entorno, 

caracteriza não só as casas, mas também a organização da vida no bairro.

De forma análoga a sociedade de corte, ascender dentro do bairro, pode ser 

um forte aspecto de distinção, agora imediatamente visíveis, em que algumas 

famílias elevam-se da massa de homens ordinários, porém em relação de vínculo e 

distanciamento que os liga, produz-se uma consciência de prestígio que demarca as 

relações e revela a organização desta população a partir da contradição, em que os 

estigmas vão se consolidando a partir do "sentimento de estabelecido” no anseio de 

que o contato com o grupo, aqui considerado digno da sua convivência transforme 

seu ethos social a partir da construção de uma nova sensibilidade, sobre o que é 

adequado, seguro, aceitável. Segundo Elias (2001) essa exigência de se destacar, 

de se diferenciar, daqueles que não fazem parte daquele grupo social, de se 

evidenciar socialmente, encontra sua expressão linguística em conceitos como 

‘valor’, ‘consideração’, ‘distinção’.

6.5 Os valores e a moral configurando as infâncias na periferia urbana

Essa sensibilidade que circula nas teias, está representada tanto pela estética 

como qualidade das casas e regiões, quanto ligada aos valores e modos de ser a 

partir da diferenciação e prestígio, isso nos conta sobre a estrutura desigual de 

nossa sociedade, em que mesmo sem grandes chances de ascensão a postos de 

poder, o caráter de se diferenciar do outro, que implica em meios de orientação e 

modos de pensar, sustenta que, o lugar de origem e tipo de moradia, o status
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sustentado pelos boatos sobre o outro, configuram as relações e os significados que 

circulam, ou seja, a escala de valores é um elo na corrente de interdependências.

O que pode ser observado também em outros relatos, e na analogia à 

sociedade de corte em que, a diferenciação entre a sociedade de corte e a 

burguesia era instrutiva, pois como aqui na periferia urbana, os contatos sociais têm 

a ver com a estrutura social, permeados pelos atributos que permitiam a distinção 

entre as moradias e consequentemente os moradores, o que evidencia que para 

além dos aspectos de percepção meramente estética, essas diferenciações são 

expressões das qualidades sociais. À época da sociedade de corte a arquitetura era 

planejada para tornar visível, na configuração e ornamentação, a posição social de 

seus habitantes. Na periferia urbana, esse efeito instrutivo e que posiciona os 

sujeitos, possivelmente se manifesta e produz sentidos que circulam nas teias.

Nas manifestações de Bella e em outros relatos quanto à estética e 

decoração, evidencia-se o desejo tanto de maior qualidade de vida quanto de 

produção de um efeito de diferenciação em que temos "ilhas estéticas” não só nos 

condomínios de alto padrão, mas nos condomínios de COHAB/ destinados às 

moradias populares, e nas casas e sobrados. Essa diferenciação está permeada 

tanto pela lógica da composição das formações populares, por critério de renda, 

origem territorial, quanto pela estrutura dos condomínios populares, sua 

infraestrutura interna e localização no bairro e menção aos costumes e modos de 

viver das populações, havendo referências constantes às atitudes e 

comportamentos aceitáveis ou não.

O próximo diálogo é entre Luca, Matéo e Jé, descrito na próxima imagem 

(figura 12). O primeiro, reside em condomínio destinado às famílias com renda mais 

alta, o segundo no condomínio com mescla na composição da população entre 

renda média e algumas unidades destinadas ao reassentamento, a terceira em 

condomínio também mesclado mas com número mais significativo de moradias 

destinadas a reassentamento.

Nesse diálogo as crianças contam sobre os espaços onde vivem, em 

destaque fazem referência aos espaços de brincar, em que evidenciam o que para
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eles é mais aceitável e melhor para brincar e conviver, regidos pelos usos possíveis 

dos espaços e pelas imagens que circulam em suas teias.

Figura 12 - Diálogo entre Luca, Mateo e Jé
“A li no meu prim o é meio arrumado,do  
meu primo é bom até mas, ele gosta 
mais de brincar e ir no m eu” (Luca)
O meu é pouco até, vou nele 

brincar... (complementa Mateo 
apontando para o Luca) eu vou vir pra 
cá, meu pa i quer garagem e também  
mais bom sem brigas lá do lado ”
Você brinca Jé? (pergunta Luca à 
colega) ela diz:
“não, só na sala, lá no meu tudo tá 
quebrado, os maloqueiros estragam e 
eu não posso sa ir lá, m inha mãe vai 
m udar também aqui no teu, o meu tá 
longe e ru im ” (Jé)

Fonte: Diário de bordo, 2019 

Figura 13 - Relato de Nico

Fonte: Diário de bordo, 2019

Em outro momento de observação, em uma situação de jogo, ao construir sua 

representação do bairro, Nico constrói uma casa, cercada por grades e com 

câmeras de segurança, representadas por canos brancos, em vários pontos do muro
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alto que protege a casa, pois, ali no caso, conforme detalhe a imagem acima, as 

pessoas precisam se proteger do lobo que come pessoas, e na sequência faz 

menção às falas de sua mãe, de que precisa na casa dele de câmeras de 

segurança, mencionando que a sua casa foi reformada.

Os aspectos visíveis das moradias, como muros, ampliações, grades, janelas 

e sacadas em estilo moderno, jardins, garagens, e espaços de brincar, bem como a 

decoração interna, estão relacionados tanto ao bem estar e segurança quanto a 

diferenciação e pertencimento a outra classe de moradores, reforçando a presença 

de um ethos de prestígio e valor, aproximando alguns da "boa sociedade”, mas, 

essa presença, da estética do belo ou do desejável, como qualidade social em 

contraponto à casa sem benfeitorias e que se destinam por exemplo a atividades 

como criação de animais, ou depósito de resíduos fruto do trabalho dos coletores de 

lixo, também gera a coerção de viver nestas aqui denominadas, ilhas estéticas, e 

lograr êxito em viver no bairro, limitado a determinada região evitando se “misturar” o 

que para vida de adultos e crianças traz impactos relevantes nas suas dinâmicas no 

cotidiano, sentimentos de pertencimento e nos direitos das crianças aos espaços de 

brincadeira e convivência com outras crianças, como nos indica o relato de Sophi.

Figura 14 - Relato de Sophi

Fonte: Diário de bordo, 2019
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Observamos que, a localização das moradias nas diferentes regiões e a 

diversidade quanto à origem e costumes dos moradores, implica nos sentidos de 

viver em cada região influenciando na experiência dos sujeitos quanto a sua posição

nas teias de que são parte, em que o aspecto objetivo das estruturas é indissociável

do aspecto subjetivo, como afirma Elias,

Considerada assim, a investigação da estruturação das casas e do 
espaço na sociedade de corte possibilita uma primeira visão, ainda que 
restrita, da estrutura social com que tais configurações têm a ver. Desse 
modo, enxergamos as coisas tanto a partir da perspectiva - eles quanto 
da perspectiva- nós. ELIAS (2001, p.80)

Os sentimentos de prestígio e os significados que circulam são relações de 

poder e valor que direcionam, e são produzidas também pela composição das casas 

e localização no bairro, havendo aproximação com a diferenciação pela forma, 

análoga à que ocorria na sociedade de corte, isso caracteriza não apenas as casas, 

mas a organização da vida, ou ao menos de alguns aspectos da vida na periferia 

urbana, especialmente no modo como vivem as relações de vizinhança, o bairro, o 

fazer e o brincar.

Embora a sensibilidade dos homens na contemporaneidade esteja ligada aos 

aspectos exteriores, estes encontram sua raiz também nos ethos da moral, 

expressas na forma de viver, seja pelos gostos ou pelos hábitos, pelas ocupações e

relações de trabalho, em que a aparência e seus efeitos se distanciam da

necessidade do “luxo” como lócus de sobrevivência, como na sociedade de corte, 

mas se aproximando desse ethos moral como razão de pertencimento e 

diferenciação dentro dos valores que circulam quanto ao que é desejável nesta

configuração. Fica evidente que as decisões e ethos social não são escolhas

individuais e sim parte da configuração ainda que está na atualidade seja 

notadamente mais aberta e marcada pela fluidez.

As crianças como atuantes nas teias também indicam e sentem as coerções 

sociais ligadas ao pertencimento, a partir da busca por prestígio no seu grupo, e do 

que é aceitável, desejável, e circula enquanto valor social, conforme demonstra o 

episódio da brincadeira entre três crianças, que ao resolverem um conflito quanto ao
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tipo de brincadeira que realizariam, buscaram argumentos para manter apenas 

determinada dupla na "casinha”, conforme trecho do diário de bordo:

parte dos argumentos para definir quem sairia do grupo naquele 
momento, advém do relato do quanto determinados comportamentos de 
determinada criança foram em outras ocasiões observados como 
inadequados, pela dupla que pretendia permanecer na brincadeira. 
Esgotados os argumentos quanto à inadequação de uma delas, que não 
cedeu, um novo critério surge, e está relacionado a posse de uma 
boneca ‘baby alive’ que fala, chora, come, faz xixi, e inspira cuidados no 
manuseio por ser muito cara, havendo a indicação de que uma delas 
teria duas e traria para a amiga para fazer a casa no outro dia, a criança 
que não cedeu, disse: "eu tenho tal boneca”...se referindo a outra boneca
com roupinhas, e a dupla fez que não adiantava. No outro dia, encontro
as meninas no refeitório, na hora do almoço, e uma delas exibe a 
referida boneca ‘baby alive’ que está sentada à mesa com elas, 
recebendo cuidados. Pergunto como resolveram brincar no dia de hoje, e 
uma delas diz rapidamente eu trouxe duas! A outra disse, eu pedi pra 
comprar na lojinha das roupas tem umas lá, estava sem a roupa, mas, 
minha mãe deu. (diário de bordo, 2019.)

A relação de consumo neste episódio, frente à aquisição da boneca como 

signo de pertencimento, demonstra que, além dos comportamentos desejáveis no 

micro cotidiano, das relações entre as crianças, também circulam os efeitos das 

teias, e que, portanto, a produção de conceitos, que para Varela (1995) são

representações coletivas relacionadas de algum modo com as formas de

organização social. Muitas vezes por seu aspecto trivial e rotineiro nas 

configurações, os processos de produção de conceitos não são pontos de atenção, 

obscurecendo as tensões e conflitos que circulam nas configurações e estão ligadas 

a dinâmica do equilíbrio de poder.

Em outros momentos de observação, uma das meninas que mora em área 

de ocupação irregular, e que participou do episódio referente à boneca "baby alive” 

como objeto de prestígio, relaciona a moradia e sua organização também a uma 

forma de prestígio, no grupo, ao insistir que seus comportamentos estarão regulados 

por seus pais ao brincar em casa e que, sua casa também é um lugar mais seguro e 

esteticamente se aproxima dos desejos e do que é aceitável nesta configuração, 

ainda que pela presença da "cerca nova e de pedrinhas no quintal” convidando as 

amigas a estarem na casa dela para brincar, relato de Mila (figura 15).
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No episódio destacado, os costumes e formas de se comportar, de dar 

visibilidade aos modos de viver, também configuram as relações, e estas menções 

foram observadas em muitos dos relatos das crianças.

Figura 15 - Relato de Mila

“Meu pai também pro 
na rua, agora ele cerc 
terreno e colocou tudi 
pedrinhas na frente p, 
lixo e mato, mas meu 
E vai na praça da frer 
bica, as vezes ele me 
nele... Agora vai dar f  
mais e vocês podem ,
(■■■)”

Fonte: Diário de bordo, 2019

Ao brincarem as crianças indicam que, há também uma diferenciação quanto 

aos que “são de fora” se referindo aos migrantes, presentes na região vindos tanto 

de regiões do estado do Paraná quanto das regiões norte e nordeste do Brasil, que 

apresentam costumes diferentes, dos locais. Esse aspecto já foi destacado na 

pesquisa exploratória, nas conversas com as famílias (conforme quadro 2: sentidos 

mais comuns recorrentes) e surgem nos diálogos das crianças também, ao 

significarem os gostos e jeitos de viver.

O que pode ser ilustrado pelo episódio, em que, ao brincarem no redário 

(espaço do CMEI que abriga um conjunto de redes de balanço), as crianças 

comentavam sobre gostar ou não de ficar na rede, sobre os lugares de dormir e 

passear, quando Ane, relata a experiência de sua tia de que não costumava dormir 

em camas e sim redes quando viviam em outra cidade, Vivi a interpela, e logo diz 

(figura 16, próxima página);

ibiu de correr 
:ou iá o 
d de
ra ficar sem 
irmão sai. .. 
ite, lá da 
' bate se vou 
ira brincar 
ir lâ amigas
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Na sequência, Ane se posiciona frente ao comentário demonstrando que 

gosta dessas festas e que a tia também, mas que, não são nordestinos, a tia morava 

na outra cidade, bem longe, e ela mora aqui, procurando demarcar a distância da 

origem "nordestina”. Os diálogos das crianças são marcados pela imagem de si e do 

outro com frequência, seja quanto ao local e tipo de moradia ou aos gostos e 

costumes, havendo inclusive uma menção a relação direta entre estes dois 

aspectos, permeando as vidas das crianças as situações de preconceito e ideias 

discriminatórias, que vão formando conceitos.

Figura 16 - Relato de Ane

Fonte: Diário de bordo, 2019

Elias (2000) faz menção á questão da herança sociológica e sua relação com 

a transmissão de preconceito e das atitudes discriminatórias de uma geração para 

outra nos chamando a atenção para a relevância de compreendermos a extensão 

sociológica dos problemas de identificação, para o autor,

Mesmo sem um estudo sistemático, é fácil observar, na vida cotidiana, 
que, a imagem que as crianças fazem de si é afetada não apenas pela 
experiência dos pais, mas também pela experiência do que os outros 
dizem e pensam sobre seus pais. A consciência que as crianças têm do
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status, embora mais carregada de fantasias, é, se possível, ainda mais 
aguda que a dos adultos. (ELIAS, 2000, p.188)

Esse sentimento quanto aos que vêm de fora, como denominados pelas 
crianças, apareceu quando se referiram também aos usos do bairro/região, em que 
sinalizam que:

Lá os adultos jogam bola, mas, podem dar brigas, porque são mais 
nervosos e com os que vieram de fora as brigas são piores, então meu 
pai não me leva na praça também. (Luca, diário de bordo, 2018)

Observamos que, as decisões, as falas, e as ações cotidianas, ou seja, os 

hábitos revelam que circula um sentimento e movimento de identificação e 

diferenciação constantes, nesta configuração, e produzem efeitos de sentido na vida 

das crianças.

6.6 Espaço, poder e produção de sentidos: Medo, configurando as infâncias.

Em busca de mais elementos acerca dos efeitos do espaço e seus usos nas 

experiências vividas pelas crianças, procuramos observar as redes de 

interdependência das crianças que fizeram parte desta investigação, e trataremos 

com destaque aqui, para fins de síntese, de aspectos relevantes e mais comuns a 

maioria das crianças, representadas em parte, por um grupo de dezesseis crianças, 

que residem nas diferentes regiões dos bairros. Os dados aqui tratados são fruto de 

pesquisa junto às crianças e famílias, através de observações e diálogos com as 

crianças tanto no CMEI, quanto em visitas ao bairro, e através de questionário e 

entrevistas semiestruturadas com famílias. Destacando elementos que circulam nos 

usos e sentidos que atribuem nas relações cotidianas com o bairro/cidade com 

relação aos espaços que frequentam, em especial de lazer posto que não 

identificam a presença de espaços culturais consolidados na região, dentre outros.

Observamos que as relações de poder estão presentes nos usos dos 

espaços, e que sentimentos como, pertencimento, medo, insegurança, estigma, 

causam influência nos deslocamentos, nos usos do bairro, no imaginário urbano,
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nas narrativas do cotidiano da periferia, nas indicações relacionadas ao prestígio, 

consumo e tempo.

Reiteramos que o espaço não é mera região geográfica, e sim, 

compreendida como fruto das relações, interdependentes, em que a cada ação dos 

indivíduos estes se tornam integrados, conforme Elias (1993), ou seja, é a 

manifestação cotidiana dos processos de subjetivação e objetivação, espaço de 

relações em que se manifesta nas palavras de Nietzsche (1996) "o humano, 

demasiado humano.” Há uma dimensão civilizatória circulando, produzindo e sendo 

produzida no espaço a partir dos sentidos compartilhados. Para melhor 

compreensão mapeamos as redes de mobilidade e interdependências das crianças 

pesquisadas, e apresentaremos uma síntese destas, a partir do agrupamento por 

região de moradia no bairro, expressa nos quadros, que destacarão, a região de 

moradia e as redes de mobilidade, a partir das quais de posse dos dados 

quantitativos e qualitativos procederemos à descrição e interpretação dos 

significados que circulam.

6.6.1 Loteamentos antigos

Figura 17 - Rede de mobilidade, interdependência espaço e poder

REDES DE MOBILIDADE , INTERDEPENDÊNCIA ESPAÇO E PODER

LUa:

Fonte: autora

As crianças que residem nas áreas de loteamentos antigos indicam boa 

infraestrutura de ruas quanto ao piso asfáltico, indicam que em alguns lugares 

existem calçadas e outros não. Tem unidades de saúde, CMEIs e Escolas públicas,
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e pré-escolas e creches públicas e particulares, comércio fortalecido, mercados, 

bancos e farmácias. As crianças citam a presença de três praças, sendo uma com 

academia ao ar livre, parque de madeira danificado, cancha de futebol, e 

escorregador. Mencionam um Bosque, atribuído a este o caráter de local de 

passagem, sendo, não um espaço de encontro e permanência, mas ponto de 

acesso pelo “Carreiro” até outra extremidade do bairro ainda da região de moradores 

antigos, porém, com maior proximidade com as populações de ocupação irregular e 

reassentados.

Os deslocamentos das crianças são em grande parte realizados sob a 

supervisão de adultos, a pé ou de carro. O Parque Lago Azul, na região tradicional 

do Ganchinho, aparece como opção de lazer e espaço de encontro com familiares 

para realização de churrascos e passeios.

A infraestrutura do Parque lago Azul é indicada como boa, e transmite 

sensação de segurança, já os parques (se referindo as áreas de praças e bosque) 

próximos à região dos loteamentos antigos no Sítio Cercado não são frequentados 

por esta população, o que se manifesta tanto nas vozes das crianças quanto de 

adultos que, indicam, uma atitude mais restrita quanto a abertura de convivência 

com os moradores de outra regiões sejam elas, de reassentamento ou áreas de 

ocupação que rodeiam a região e que tem na praça e bosque locais, seu principal 

ponto de encontro, especialmente de adultos e adolescentes aos finais de semana.

Justificam a distinção entre a vizinhança, pelo tempo de moradia e história de 

constituição dessa população e pelos costumes que consideram pouco adequados a 

sua convivência, conforme relato de um morador abaixo, a rua conta com terrenos e 

casas mais amplas, são arborizadas e conforme o detalhe à direita, ilustra a 

presença de um balanço para as crianças brincarem naquela vizinhança, conforme 

exemplifica a imagem na próxima página.

As crianças deste grupo têm a oportunidade de conviver com a vizinhança e 

brincar na casa dos colegas, bem como, recebê-los, algumas vezes indicando-os 

como primos e tratando alguns vizinhos como tios e tias.

Este é o grupo que apresenta maior proximidade e coesão quanto à 

convivência, possivelmente pela história de sua formação enquanto comunidade,
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permeada pelas lutas por moradia, e pela convivência acirrada há algumas décadas 

em torno de objetivos comuns na regularização de suas moradias e busca pela 

presença do poder público e equipamentos públicos quando da constituição do 

bairro a partir das ocupações históricas, já destacadas na contextualização do 

campo de pesquisa.

Hoje não se reúnem mais em torno das associações para empreender lutas, 

mas nas associações religiosas, festas das escolas, conversas no cotidiano, e 

assim, mantém certa coesão com relação ao contato com vizinhos.

Figura 18 - Relato de um morador

“A q u i as  crianças brincam  nas  
casas, pode  ir  nos am igos daqui 
do lado  e nos vizinhos que são  
com o da família, um  o lha o 
outro, m as na rua  s ó  aq u i nos  
nossos olhos, m e lho r assim, 
porque  a li p ra  frente  e lá  pro  
bosque  sem  condições, povo  dá 
m au exem plo e é outro  tipo, 
m uita gen te  n o va ”

Fonte: Diário de bordo, 2018

De forma análoga ao ocorrido em Winston Parva, conforme Elias (2000) em 

que, ao referir-se a constituição da comunidade, embora não fosse possível precisar 

os deslocamentos populacionais, distribuição de moradias por ausência dos 

arquivos locais acerca do número exato dos que haviam chegado e dos que 

tornavam partir, indica que:

A configuração com a comunidade da ‘aldeia’ era bastante clara. Uma 
comunidade industrial de um tipo que vem desaparecendo aos 
poucos, vivendo em relativo isolamento, com um grau bastante 
elevado de autonomia e coesão no que concernia aos contatos entre 
vizinhos, e, talvez, por essa razão, na imaginação de seus membros, 
semelhante a uma aldeia, confrontou-se com grupos de imigrantes
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vindos de diferentes partes (...). Os aldeões tinham raízes profundas 
no lugar; todos os imigrantes, a princípio eram pessoas 
desenraizadas (...). (ELIAS, 2000, p.67-68)

As crianças desta população vivem experiências de convivência com a 

vizinhança de forma diversa das dos demais grupos, o nexo aqui é permeado em 

especial pelos costumes e laços estabelecidos frente á situação de antiguidade na 

região, o que impõe uma tutela dos afetos, e autocontrole e disciplina, para manter a 

coesão nas relações. Conforme ilustra o relato abaixo, de Jonas, que ao observar o 

acervo de fotografias de diferentes regiões do bairro, reconhece nas proximidades 

de sua casa, a horta comunitária que fica ao lado da praça, e ao se referir aos seus 

deslocamentos e espaços para brincar diz:

Figura 19 - Relato de Jonas

Fonte: Diário de bordo, 2019

O bairro para ele é um lugar agradável, em que gostaria de brincar e circular, 

bem como encontrar os amigos, mas suas relações e usos do bairro são 

diretamente influenciadas pela necessidade de manter a coesão com determinado 

grupo e distanciamento de outro, e ficam restritos às moradias e terrenos, as redes 

de mobilidade e interdependência também se revelam pouco elásticas.

É possível que, os moradores desta região não tenham consciência de que 

essa sensibilidade circula, e segundo Elias (1993) pretende uma auto- imagem de
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classe/grupo superior que se manifesta por meio de seus contatos internos no 

grupo, e que geram certo grau, de supervisão recíproca, assim a estigmatização que 

impõem a outros também os afeta, comprovando que tais relações não são

planeadas, mas, são condições de suas redes de interdependência. Outro aspecto

significativo que podemos destacar, além do estigma, é o medo, que é provocado 

pela condição de grupo em manter-se numa posição de "prestígio” a partir da sua 

autoimagem, agindo como força capaz de manter um;

código de conduta, o cultivo do superego em seus membros. Ela é 
convertida em ansiedade pessoal, no medo do indivíduo degradar-se ou 
simplesmente perder o prestígio (...) que garante a reprodução habitual 
da conduta característica, e como sua condição um rigoroso controle de 
pulsões em cada pessoa. (ELIAS,1993, p.213)

Esse processo nos diz da população em questão, mas também, da estrutura 

e conjuntura da nossa sociedade, ao observarmos que, estas relações estão 

presentes também em outras regiões do bairro.

6.6.2 Loteamentos Novos

Figura 20 - Redes de mobilidade, interdependência espaço e poder
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Fonte: autora
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As crianças que residem na região dos loteamentos novos moram em região 

com boa infraestrutura de ruas asfaltadas, mas consideram a falta de calçadas um 

aspecto ruim, porque precisam andar no barro ou perto dos muros e tem cachorros. 

Contam com três CMEIs e uma Escola pública na região, têm mercado, academia e 

lojas próximas, e ainda uma farmácia. As crianças destacam a presença de uma 

praça, que chamam de "Praça da Bica”, que têm uma cancha de futebol, dois 

bancos, um brinquedo de subir e gangorras, queixam-se da ausência de 

escorregador e balanço. Esse grupo já visitou a praça com as professoras e famílias, 

e duas crianças costumam buscar água na bica, com seus familiares. A praça é um 

local de desejo de permanência, mas não é utilizada no cotidiano pelas crianças. Em 

parte por não ter manutenção e segurança. Esse grupo de crianças, por ocasião de 

morar em casa ou sobrados com terreno, garagem, indica que o espaço de brincar é 

preferencialmente o quintal, mas diferente das crianças dos loteamentos antigos, em 

que a presença dos vizinhos era constante, estas brincam sem a companhia dos 

vizinhos e quando há menção à possibilidade de receber as crianças vizinhas esta é 

esporádica e condicionada à presença dos pais.

Os deslocamentos das crianças são em grande parte realizados sob a 

supervisão de adultos, a pé, ou de carro. Citaram visitas a Parques centrais e na 

região ao norte da cidade de Curitiba em que, a infraestrutura é indicada como fator 

de relevância assim como a segurança e conservação, aqui as crianças fazem uma 

comparação com a Praça da Bica, indicando que esta é muito suja ao redor, porque 

jogam muito lixo e tem mato.

Os espaços do bairro são pouco frequentados por esta população, no que se 

refere ao lazer, o que se manifesta tanto nas vozes das crianças quanto de adultos 

que indicam o medo como fator de distinção entre o lazer no bairro e fora do bairro, 

citando que na praça tem muita população adolescente, não tem condições 

adequadas de uso, justificando a compreensão de que os shoppings são mais 

seguros embora a visita a estes seja esporádica. Assim o medo da violência, e falta 

de infraestrutura, limitam as experiências das crianças no bairro. Como exemplifica 

Jean ao contar sobre o desejo de ir à praça, pois teve uma experiência positiva lá
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com a família e o CMEI, mas que não pode fazer essas visitas devido ao medo, 

assim brinca de tarde na garagem de casa, mas sem a presença dos amigos.

O excerto dos diálogos com Jean (figura 21, próxima página) evidencia que 

novamente circulam estigmas com relação a outro tipo de pessoas, distintas das que 

ele convive, essa percepção produz o sentimento de distanciamento, Jean e as 

crianças deste grupo, não presenciaram situações de violência, roubo, diretamente, 

e ao irem à praça e encontrarem grupos nesta, não foram capazes de identificar o 

comportamento citado em referência aos usuários de drogas, mas este sentimento 

circula, sustentado pelos boatos e pelas notícias acerca da violência no bairro.

Outro diálogo entre crianças deste grupo acerca do Bosque, nas 

proximidades da região da sua moradia, demonstra que, as crianças significam o 

local onde moram, garantindo o pertencimento, ao atribuírem novos significados e 

reconstituir histórias que influenciam em suas vidas cotidianas. Esses significados 

são permeados pelo que está representado no espaço social. Para Costa (2008) 

todas as histórias que as crianças escutam, estão relacionadas à associação de 

sentidos, havendo um espaço de negociação que evidencia as crianças como parte 

das redes de interdependência recíproca, na próxima página, segue imagem da 

entrada do referido bosque e diálogo.

Figura 21 - Relato de Jean

“Fui na praça já, levamos os brinquedos 
e tudo, foi bem bom, mas sabe né? 
Outras vezes nem dá, tem os que usam 
drogas, são de lá daquela parte do rio, e 
do mato também. Minha vó não gosta, 
aqui ela me vê, e posso andar de 
bicicleta lá da até medo de levar. Já 
teve uma mulher morta e pegaram uma 
menina por lá, de roupinha nova , minha 
amiga me contou.”

Fonte: Diário de bordo, 2019
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Para Silva, (2001) as narrativas do ser urbano estão permeadas, por 

elementos como, a imaginação, a fabulação, o segredo ou a mentira, os relatos 

urbanos focam a cidade e admitem diferentes perspectivas.

Figura 22 - Diálogo entre Tati e Jonas

“A li é mesmo um perigo... Já foi 
uma criança levada pelo homem  
mau da mala. po r isso que venta 
muito e faz um barulho 
estranho..." (Tati)

“É  mesmo eu já  vi ele lá... M elhor 
nem ir, eu corro sempre..." (Jonas)

Fonte: Diário de bordo, 2019

Esse episódio da criança encontrada em uma mala ocorreu na cidade há uma 

década, porém a repercussão da prisão do autor do crime, em 2019, reavivou a 

relação com o fato que ligado aos sentidos que circulam nas redes das crianças, 

passou a fazer parte do imaginário urbano, que adensa fatos que circulam e 

significados atribuídos, demonstrando que, uma notícia real, o medo, o estigma da 

região como lócus de violência, e as histórias contadas pelos amigos, ganham força, 

e as crianças compartilham esses sentidos entre elas e possivelmente com os 

adultos. Os significados que circulam, influenciam diretamente nos espaços e 

tempos de brincar, assim os sentidos produzidos acerca do medo influenciam nas 

configurações das infâncias.
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6.6.3 Áreas de reassentamentos

As crianças que residem na região dos reassentamentos apresentam maior 

variação quanto ao tipo de moradia na região, e composição da sua população, pois, 

residem em sobrados e casas que contam com pequenos terrenos, destinados a 

famílias reassentadas, que viviam em áreas de vulnerabilidade social e condomínios 

de apartamentos que têm sua população composta por famílias oriundas de 

reassentamentos.

Figura 23 - Redes de mobilidade, interdependência espaço e poder
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Fonte: autora

Mas, também, contam com a presença de famílias do programa de habitação 

da COHAB para rendas de três salários mínimos. As condições objetivas aqui 

descritas, são importantes para compreensão das questões subjetivas que circulam, 

como trataremos a seguir. Essas regiões de reassentamentos estão localizadas na 

parte nova do bairro do Ganchinho, por toda sua extensão e fazem divisa tanto com 

a rodovia que divide a área antiga e considerada nobre do ganchinho, quanto a área 

nova que faz divisa com o bairro Sítio Cercado.
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As crianças indicam diferenças quanto à infraestrutura nas regiões, que 

embora contem com asfalto, não têm calçadas, o que dificulta a sua mobilidade com 

segurança. Os deslocamentos são realizados na companhia de adultos ou irmãos 

mais velhos, e há maior variação quanto ao tipo de transporte, sendo utilizados 

bicicleta, carro, ônibus ou as caminhadas.

Na região do Ganchinho, encontram-se as moradias (1,11 e III) próximo ao 

Contorno Sul, rodovia que divide o bairro, há ausência de equipamentos públicos, 

como escolas, públicas e CMEIs, tanto que, se deslocam a pé até o CMEI lócus da 

pesquisa que se distancia em média de 1,5 a 2 km de suas moradias.

Não fazem referência a farmácias comércios, e mercados de porte médio, 

indicando que, recorrem à região mais próxima do Sítio Cercado que apresenta 

melhor infraestrutura, na região do Sítio Cercado, nas Moradias Bairro Novo (IV e V), 

a infraestrutura é melhor, mas as relações dentro dos condomínios são fruto de 

tensões quanto aos costumes, ocorrem brigas, bem como relatam desorganização 

por parte dos moradores ao não conseguirem fazer com que normas do condomínio 

sejam cumpridas. Na pesquisa exploratória foi indicado que para acesso a linhas de 

ônibus locais, até recentemente, os moradores tinham que caminhar por mais de 15 

minutos, e que a rua não estava iluminada e asfaltada.

Quanto aos espaços de lazer, essa população, indica na sua maioria que não 

costuma utilizar praças, canchas e inclusive o bairro, frente às condições de 

insegurança, e condições precárias em que se encontram. Aos finais de semana, 

frequentam parques fora do bairro, citando os Parques do bairro Fazendinha, 

bosque do Tatuquara, o Zoológico e Parque Náutico, indicando a visita aos parentes 

nestas regiões como lazer. Apenas uma criança mencionou a visita aos Parques 

Centrais e na região ao norte da cidade de Curitiba em que, a infraestrutura é 

indicada como fator de relevância assim como a segurança, e conservação, 

indicando que não vai com frequência.

Os espaços de brincar das crianças são limitados, seja ao pequeno quintal, 

sem a companhia de vizinhos, ou até a sala da casa, mesmo no caso dos que 

residem em apartamentos com parque interno e comumente condicionado à
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presença dos pais ou um adulto. No diálogo da figura 24 (próxima página), as 

crianças, comentam sobre estes aspectos:

Novamente o medo da violência e falta de infraestrutura, e na fala de Val, a 

menção ao lugar de prestígio ao indicar, "trabalhadores” como oposto de outra 

população que, não o seja, limitam as experiências das crianças no bairro e nos 

próprios condomínios.

"Não vou nem no parquinho porque minha 
mãe não deixa... Porque fa lam  que tem um 
homem que rouba, já  estuprou... E eu concordo 
com ela. Sá que eu concordo com ela, mas eles 
deveriam tirar esse homem do apartamento..." 
(Mario)
"A minha mãe deixa eu ir no oarauinho lá não tem

O relato de um morador demonstra outro aspecto de tensão presente no cotidiano 

das famílias reassentadas, as constantes disputas ou acertos de pendências entre 

famílias advindas de outras épocas, frente à composição de populações oriundas de 

locais com rivalidades e disputas de poder, que se encontram reassentadas na 

mesma região:

Figura 24 - Diálogo entre Mario, Val e Igor

Fonte: Diário de bordo, 2019

A ideia ali era arrumar para as crianças, mas os que pagam o 
condomínio são poucos, outros nunca pagaram, compramos aqui porque 
é muito mais barato e o financiamento aceita um salário mais baixo, mas 
não tem muito acordo, são pessoas diferentes demais, nem dá pra 
insistir. Teve um morador que estava na janela, do lado de dentro do 
apartamento dele e o traficante que mora ali nas casas da rua de trás do 
conjunto, passou, e atacou ele com a faca, ele estava dentro do
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apartamento, dizem que tinha problemas com o irmão do traficante. 
(diário de bordo, 2018)

As crianças, desta população, convivem com episódios cotidianos de 

conflitos, sentem as influências dessas tensões em seu cotidiano, e por sua 

característica de agência nas teias, opinam, reelaboram as situações e procuram 

indicar possibilidades de resolução de alguns destes conflitos, compreendendo a 

dimensão política presente, enquanto detentora de uma ordem legal, atribuindo a ela 

o sentido de ’’instância” com real poder de atuação, afirmo tal posicionamento frente 

à menção feita por Mário, de que "eles deveriam tirar esse homem do apartamento”, 

se referindo, a figura política do governo, visto que o diálogo se deu numa situação 

de brincar de debate político, em que o convite era falar e brigar:

Vamos falando e às vezes brigando... minha mãe votou nele, mas eu 
acho um erro ela votar nele, sou contra o porte de armas, minha mãe 
está errada (...) não sou bandido pra ter arma. (...) um dia lá na minha 
casa um piá foi atingido por uma arma. (Diário de bordo, 2019)

O processo civilizador atua sobre o controle da violência muitas vezes 

contando com o monopólio de mecanismos de violência. O bem e mal não seriam 

fim, posto que o processo civilizador é contínuo, inacabado e processual, e provoca 

preocupações quanto ao processo civilizatório em curso. Mas, adverte Elias (1994), 

que as sociedades ainda irão criar mecanismos de domínio da violência que sejam 

eficazes quanto a esse domínio, mas isso depende de um dos fatores cruciais na 

obra elisiana: o decurso do tempo histórico.
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6.6.4 Área de ocupação

Figura 25 - Rede de mobilidade, interdependência espaço e poder
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Fonte: autora

Na região de ocupação temos uma criança, no recorte desta mostra. Ela mora 

em uma região que faz vizinhança com área de reassentamento e loteamentos 

novos, usufruindo da infraestrutura e proximidade com o Sítio Cercado e, portanto, 

indica boa infraestrutura, ruas asfaltadas, embora na frente de sua casa não seja 

asfaltada, tem proximidade com três CMEIs e uma Escola pública na região, tem 

mercado, academia e lojas próximas, e ainda uma farmácia. O destaque para o lazer 

é a "Praça da Bica”, que tem uma cancha de futebol, dois bancos, um brinquedo de 

subir e gangorras, e o vínculo com o espaço é positivo, relacionado a vivências com 

outras crianças e maior frequência, talvez pela proximidade, visto que mora quase 

em frente à praça.

Aqui a praça é lugar de encontro, diversão, Mila cita o desejo de fazer um 

parque na praça, mas usufrui dos recursos presentes com entusiasmo. Quanto aos 

seus deslocamentos normalmente os realiza sob supervisão de uma companhia, às 

vezes o pai/mãe, o irmão de cinco anos ou a tia, utilizam, carro, bicicleta, ou 

circulam a pé. Mas comenta que agora está proibida de andar pelo bairro.
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“Eu moro lá, bem na frente, meu pai 
ma/s pra lá ele tem o bar, eu vou na 
frente na praça da bica, tem água 
geladinha, e a gente se molha, tem 
bancos de sentar e conversar, vou 
com a tia, tem escorrega, e já  
brinquei de comidinha lá, e achei 
uma amiga a Aline, e ando de 
bicicleta as vezes mas meu pai não 
deixa sozinha mas eu fui e ele bateu, 
mas ele não bate, meu irmão que 
bate, pedi pro pai fazer um parquinho 
lá, e lá pra frente já  vi uma balança... 
Eu voei! Pedi pra ele fazer uma! É 

•m legal na praçal”

Figura 26 - Relato de uma criança da região

“ 1

Fonte: Diário de bordo, 2019

Eu tava brincando com Mateus e daí um cara apareceu e correu atrás de 
nós, daí o Marcos falou: ‘papai ó tem um cara correndo atrás de nós’. 
Meu tio e o pai pegou o carro desceu correndo e fechou o bar, eu tava 
brincando na casa e daí eu fui para casa da minha avó, e daí me 
avisaram que o homem tava estuprando a menininha. Já tem um 
tempinho e a menininha tava sozinha e ele tirou a roupa da menina, tudo 
novo até o tênis. E aí a polícia encontrou o sangue, e já achou ela e 
levou a menina para a mãe dela. Estuprar não sei o que é, é uma 
maldade, será... é ele fez uma maldade (...) (Diário de bordo, 2019)

Citou como alternativa de lazer visitas ao Pesque-pague do Sr Renato. Os 

espaços do bairro são pouco frequentados por esta criança, no que se refere ao

lazer, indicando que a família não tem tempo de sair com ela e os irmãos e que não

pode mais ir sozinha, indicando o episódio de perigo, acima, para justificar.

6.6.5 Áreas de condomínios populares

As crianças que residem nas áreas de condomínios populares indicam boa 

infraestrutura de ruas quanto ao piso asfáltico, calçadas. Tem unidades de saúde, 

CMEIs e Escolas públicas, e pré-escolas e creches públicas e particulares, comércio 

fortalecido, mercados, bancos e farmácias.
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Figura 27 - Redes de mobilidade, interdependência espaço e poder 

REDES DE MOBILIDADE , INTERDEPENDÊNCIA ESPAÇO E PODER
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Fonte: autora

Os deslocamentos das crianças são em grande parte realizados sob a 

supervisão de adultos, a pé ou de carro. Os Parques Barigui, Náutico são citados e 

no bairro o Parque Lago Azul, na região tradicional do Ganchinho aparece como 

opção de lazer. A infraestrutura do Parque lago Azul é indicada como boa, e 

transmite sensação de segurança, já os parques próximos à região são 

frequentados por esta população, o que se manifesta tanto nas vozes das crianças 

quanto de adultos que, indica, uma atitude mais restrita quanto aos usos do bairro, 

para lazer, indicando que as crianças brincam no condomínio que tem cancha, 

parque e é bem tranquilo e seguro. Indicam ainda que no bairro e fora dele, 

frequentam o comércio e sorveteria aos finais de semana, indicando a frequência a 

dois Shoppings, um na região do Xaxim, e outro no Portão.

As crianças deste grupo têm a oportunidade de conviver e brincar com outras 

crianças no condomínio, embora relatem que existem muitas limitações, com relação 

ao uso da quadra de esportes que é destinada aos responsáveis ou pessoas com 

mais de quatorze anos. Conforme os relatos das crianças, elas só podem brincar no 

parque até dez anos e citam que é pequeno. As crianças gostariam de andar de 

skate, patins e bicicleta, mas é proibido, elas gostam de correr ao redor dos blocos 

de apartamentos, o que é proibido, mas o fazem e ainda brincam entre os carros no
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estacionamento por ser melhor para se esconder, ou brincam em casa. Esse grupo 

cita certa diferenciação quanto às crianças das casas e sobrados da região de 

reassentamentos e dos condomínios de COHAB, de composição mista, localizados 

á rua de trás de sua moradia, conforme relato do Michel, na próxima página (figura 

28).

As impressões que circulam sobre estes ou aqueles, em muito se referem às 

falas dos pais que comentam sobre o comportamento dos moradores de outros 

condomínios, aos fundos deste, e que ao se dirigem a estas regiões, passam 

gritando de madrugada na rua, deixando o som alto e observando que quase 

sempre tem brigas acontecendo na rua.

A partir dos diversos relatos tratados neste bloco de análise e interpretação 

de dados, podemos inferir que os usos do bairro e os deslocamentos estão 

intimamente relacionados à insegurança e ao medo, configurando a relação 

crianças, espaço e poder.

Figura 28 - Relato de Michel

“lá no espagão é mais legal de brincar, já  
fui com bicicletinha, e dá pra jogar bola 
sem os grandes, mas às vezes eles vão 
lá, tem que ficar mais quieto o dono do 
condomínio briga (referência ao síndico), 
já  vi uns piá lá de fora, e gritaram pra 
nós, xingaram, e nós corremos(...)
Minha mãe não deixa tanto eu ir lá, mas 
quando não tem aula eu vou, todo dia, 
tem os que moram lá, lá, atrasão... 
(mostrando o condomínio dos fundos) 
eles ficam vendo também”

Fonte: Diário de bordo,2019

6.7 Crianças, infâncias, família, escola e produção de sentidos: Governamento 
e Poder configurando as infâncias
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Trataremos a seguir, da produção de sentidos a partir das relações, na família 

e escola. Apresentaremos dados que abarcam os significados partilhados pelas 

crianças nas suas teias, ressaltando que o destaque à família e à escola foi 

apontado pelas crianças, como elementos significativos das vivências em seu 

cotidiano. Os dados foram coletados, através da observação das suas falas e 

desenhos, bem como, entrevistas semi-estruturadas com professores e familiares, 

buscando compreender as ações das crianças nas relações de interdependência e 

os sentidos que são construídos, em relação aos papéis e ações destas e seus 

pares. A Investigação demonstrou que os sentidos atribuídos às crianças em 

diferentes contextos têm implicações civilizatórias.

A discussão aqui pretendida estará focada primeiramente, nas relações com 

as famílias, e posteriormente, nas relações com a escola. Teremos como base 

teórica principal as considerações de Norbert Elias no texto A Civilização dos Pais, 

em que aponta a complexidade da constituição da infância, discutindo as relações 

de poder entre pais e filhos.

No intuito de analisar as relações pais e filhos, a partir de questionamentos 

sobre o sentido que os pais atribuem ao papel das crianças nas relações familiares, 

suas representações acerca das crianças e infância e as relações e 

responsabilidades das famílias junto às crianças/filhos, e dos significados 

expectativas que atribuem ao ingressarem na instituição, de Educação Infantil, foram 

realizadas (1) entrevistas semiestruturadas com os pais nos momentos de matrícula, 

e conversas no CMEI, onde se deparam com a formalização das suas expectativas 

quanto à escola e no cotidiano, e (2) das manifestações das crianças acerca das 

relações com as famílias, a partir de desenhos, vídeos e observações in loco. Tendo 

como referência a possibilidade de identificar aspectos que influenciam a produção 

de sentidos acerca das infâncias, a produção de cultura e configurações da infância, 

buscamos evidenciar as teias de interdependência em que as crianças atuam para 

além das discussões acerca dos processos de socialização tradicionais como a 

família, a escola, a igreja, na perspectiva Durkheimiana.

Conforme Elias, o indivíduo, assim como suas ações, sistemas de valores e 

conhecimentos, deve ser considerado em relação ao contexto histórico e social ao
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qual pertencem. Toda formação societal sofre transformações em suas estruturas, 

transformações estas que são colocadas em movimento pelas ações conjuntas, 

recíprocas de indivíduos interdependentes.

Norbert Elias, em seus estudos acerca do processo civilizador, demonstra que 

as redes de relações interdependentes dos indivíduos constituem configurações, 

que em relações recíprocas, porém instáveis e por vezes antagônicas, constituem 

formas de estar, ser e conviver, bem como influenciam em uma nova sensibilidade, 

acerca dos comportamentos, vestir, falar, por vezes compreendidos como naturais 

aos seres humanos, são na verdade construções históricas, sociais e culturais.

No estudo sobre os processos civilizadores, Elias identificou que a margem 

de distanciamento entre os comportamentos instintivos de adultos e crianças foram 

se diferenciando a partir do autocontrole e da regulação. "Para compreender as 

configurações das infâncias de determinados grupos um dos aspectos importantes é 

que as crianças sejam vistas e ouvidas a partir do grupo do qual fazem parte” 

(COSTA, 2008, p.65) nas relações intergeracionais, onde estão presentes as 

relações de poder aproximando-se da perspectiva configuracional adotada nesta 

discussão.

Nas relações de poder entre pais e filhos, as implicações deste status de 

infância e criança como partícipes são eminentes, conforme Elias (2012) coloca os 

pais frente ao paradoxo de proteger e educar, porém sob um alto grau de reserva e 

autocontrole, que não foram experimentados em tempos passados, caracterizando 

uma transição entre relações estritamente autoritárias para mais igualitária. Não há 

uma justaposição de uma sobre a outra, ambas coexistem nas mesmas famílias, e 

trazem certa medida de insegurança tanto para pais quanto para filhos. As 

mudanças nas balanças de poder, nos sentimentos e representações sobre infância, 

e a relação pais e filhos, não é natural e sim fruto de construções culturais.

A infância e sua configuração moderna estão intimamente relacionadas com 

as normas e preceitos sociais que configuram nossa sociedade, o que se deu ao 

longo de um processo social. Elias (2012) ao abordar a temática da infância, 

demarca as mudanças na relação pais e filhos, ou adultos/crianças. "Dentre outras 

análises defende que, até mesmo o simples fato de que em outros tempos a
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autoridade dos pais sobre as crianças era bem menos circunscrita, têm implicações 

civilizatórias” (ELIAS, 2012, p.17).

Atualmente é inegável que as crianças têm maior poder de decisão e 

participação que em outros tempos, o que denota a transição entre uma e outra 

época. Para Costa (2008, p.85) "a compreensão dos diferentes significados dados 

às representações e sistemas simbólicos construídos pelas crianças sobre suas 

vivências”, deve considerar que as relações de autoridade entre adultos e crianças 

sofreram significativas mudanças.

Só agora, na era que tem sido chamada de o século da criança, surge o 
entendimento de que, dado o aumento da distância entre uns e outros, 
crianças não podem se comportar como adultos que lentamente iriam 
penetrando no círculo familiar com os apropriados conselhos e instruções 
pedagógicas. No longo período precedente, prevalecia a atitude mais 
severa. (ELIAS, 1994, p.168-169)

Para Elias (1994) muitos dos problemas da relação entre pais e filhos do 

presente são problemas da civilização, o que para nós se relaciona à cultura e aos 

processos configuracionais, sendo relevante olhar as significações produzidas 

nesses processos para compreensão das configurações das infâncias na atualidade.

Os dados empíricos a seguir foram obtidos junto a crianças e familiares, 

embora haja referencia a área de moradia esta não será o foco de análise aqui, 

sendo que, os pais compartilharam (a) suas representações acerca das crianças e 

infância e as relações e responsabilidades das famílias junto às crianças/filhos, (b) 

papel das crianças/filhos nas famílias e significados para os pais, e (c) expectativas 

quanto ao papel do CMEI. As crianças compartilharam (d) suas significações sobre o 

papel da família e relações cotidianas com seus familiares. Os dados foram obtidos 

por meio de análise das fichas de matriculas das crianças investigadas, sendo um 

universo inicial de 120 famílias, na fase exploratória da pesquisa, e posteriormente, 

de um universo de 90 crianças em que os aspectos acima foram mencionados, das 

quais, delimitamos a 42 crianças e 20 famílias, frente à disponibilidade em participar 

desta fase da pesquisa que contou com observações, realizadas nas práticas 

cotidianas no ambiente do CMEI, durante propostas dirigidas e momentos de livre 

escolha e/ou brincar, entrevistas semi-estruturadas, junto às famílias, e
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observações acerca das produções cotidianas das crianças. Deste universo foram

analisadas vinte fichas de matrícula no CMEI, e entrevistadas seis famílias, e seis

crianças pertencentes a essas famílias. Alguns dos dados e apontamentos obtidos 

serão compartilhados a seguir, ressaltando que a fim de preservar a identidade dos 

participantes faremos referências a nomes fictícios.

Com relação (a) as representações dos pais, acerca das crianças e infâncias 

e as relações e responsabilidades das famílias junto às crianças/filhos, a maioria dos 

entrevistados declararam um constante sentimento de preocupação com a educação 

de seus filhos, entendendo como ato de educar a promoção de valores, cultura, 

limites, diversão e cuidados. Afirmando a insegurança quanto às formas para obter 

êxito no que consideram ser a responsabilidade dos pais/família, conforme ilustrado 

no relato, da família Orquídea (residente nos loteamentos antigos) que dialoga com 

as representações das demais,

Às vezes não sei o que fazer para dar educação, não posso bater, a lei
proíbe! Os tempos são outros, eu apanhava e respeitava meus pais mesmo
assim, mas as crianças não são as mesmas. Elas questionam, são 
inteligentes, provocadoras e não se acostumariam com castigos físicos. Se 
você repreender uma criança hoje, parentes e vizinhos desaprovam (...) E 
tem também a televisão que mostra, os vídeos do whatsapp... (entrevista, 
jun, 2018)

Essa manifestação ocorre possivelmente por associarem o poder ao emprego 

da força. Nota-se que as representações dos pais estão intimamente ligadas à 

violência. Isso pode ser motivado pelas representações sobre a violência que 

circulam na sociedade, seja demarcada na sociogênese e psicogênese do ponto de 

vista elisiano, ou ainda em comparação às suas próprias experiências nas relações 

que viveram com seus pais, conforme relato da família girassol ( residente na área 

de reassentamento);

No meu tempo, a gente pisava miudinho, o pai olhava e pronto, já sabíamos 
que a coisa estava feia! Eu sempre apanhava e nem aprontava tanto. Mas o 
respeito era outro, nunca respondemos e nem pedimos nada, cada um tinha 
sua tarefa. (entrevista, jun, 2018).

Alguns colocam ainda que familiares e vizinhos desaprovam ações mais
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ríspidas junto às crianças, e que a partir do conteúdo veiculado na mídia e na 

legislação que visa a proteção das crianças tratam, sobre não bater nas crianças, 

entendem que esse poder de coação que se manifesta pela força e disciplina não 

cabe mais. Embora alguns sinalizem já terem lançado mão de castigos físicos no 

trato com as crianças, como alternativa, e demarcam o sentimento de constante 

insegurança sobre o procedimento de atender, ou refrear os desejos das crianças, e 

a que meios recorrer para tanto. Esses fatores nos levam a considerar que:

Atualmente temos espécies de manuais de civilidade, ditando as regras de 
comportamentos, facilmente encontrados em vários modelos expressos 
através da mídia, mas, ao mesmo tempo em que são esperados vários 
comportamentos das crianças, há um distensionamento das relações de 
autoridade entre adultos e crianças, possibilitando a estas últimas, certo
grau de independência, em suas atitudes e relacionamentos. (COSTA,
2008, p. 65)

Essas tensões de poder modificam as relações intergeracionais, a atuação 

das crianças tem efeito nas teias configuracionais, perturbando os adultos quanto 

aos seus sentimentos e percepções sobre as crianças.

Com relação ao (b) papel das crianças/filhos nas famílias e significados para 

os pais, o fator mais destacado foi a graciosidade das crianças, e sua função na 

satisfação dos afetos na família. Isso pode indicar que as crianças cumprem um 

papel lúdico e de símbolo do amor familiar, sendo a presença das crianças/filhos 

como essencial à representação do que consideram uma família estruturada e 

tradicional, muito embora algumas das famílias entrevistadas, não atendam ao 

próprio ideal de uma família tradicional. Neste tópico as responsabilidades das

famílias para com as crianças, são citadas com forte apelo dos pais a se colocarem

prioritariamente responsáveis pela satisfação das demandas emocionais e afetivas 

das crianças, além da guarda e proteção. Sinalizando que as crianças têm suas 

especificidades respeitadas, tendo seu próprio espaço para dormir, com elementos 

de seu interesse, seja, nos que têm quartos para crianças o que é mais recorrente 

nas famílias que pertencem aos loteamentos novos, condomínios novos e 

moradores antigos, equipados com aparelhos eletrônicos e brinquedos do interesse 

das crianças, atendendo as suas especificidades e desejos, ou ainda quando as
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crianças dividem o espaço com adultos ou adolescentes o que é mais recorrente as 

crianças que moram em regiões de reassentamento. Conforme exemplifica, 

fragmento do relato da família, Begônia (área de condomínios novos) é reiterado o 

desejo de atender as especificidades das crianças;

Hoje a gente esta mais para cuidar e trabalhar para dar as coisas e amar 
eles, atender as vontades, gosta de tudo, são espertos, a gente se 
preocupa, trabalha por eles. (Entrevista, mai, 2018)

Nas representações dos pesquisados, família é lugar de conforto emocional 

dos indivíduos, aproximando-se da democratização na distribuição de poder entre 

homens e mulheres, pais e filhos que está mais equilibrada do que em tempos 

passados, e as novas configurações da infância acabam por influenciar e serem 

influenciadas por essas relações e representações, tendo efeitos também na busca 

por novas identidades.

Frente aos relatos acima, observamos que, a circulação de significados acerca
da infância, e da criança, vem conferindo elementos para pensarmos as
configurações da infância na contemporaneidade.

A crescente sensibilidade com o emprego da violência física no trato entre
os seres humanos modernos revela justamente a complexidade da
transformação civilizatória em nossos dias, com relaxamento das barreiras 
de respeito no tratamento de pais e filhos [...] a complexidade do movimento 
civilizatório o que demonstra a interdependência nas sociedades. (ELIAS, 
2012 p.25)

Em relação a (c) visão e expectativas dos pais quanto a função do CMEI. Esse 

processo de democratização no balanço de poder, observado nos significados 

partilhados pelos entrevistados, também influencia, pois ao sentirem-se inseguros 

quanto à educação dos filhos, passaram a confiar no estado como responsável pela 

educação destes. Sendo apontado o CMEI como espaço adequado e privilegiado 

para tal tarefa, segundo a família Tulipa (área de reassentamento COHAB/PAR),

Esperei muito essa vaga, ele estava terrível, já era difícil educar antes meus 
filhos, ele que é neto, tô criando e não posso bater, e também não dá muito 
tempo de olhar eles, o que faço é por no castigo e dava o celular ou 
colocava os desenhos dele o dia todo, agora graças a Deus, brinca aqui e 
as professoras cuidam, ensinam comer direitinho, pôr as roupas, até saiu da 
fralda agora, já está com quatro anos, era hora e ainda, vai brincar muito...
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(Entrevista, jun,2018).

Em geral as famílias entrevistadas, compartilham das demandas e expectativas 

da família Tulipa, alegando contarem com a educação que o CMEI vai dar, pois tem 

que cumprir outros compromissos mais necessários, segundo relatos, como o 

exercício de atividades produtivas. As jornadas de trabalho ampliadas pela 

necessidade de complementação de renda, e os deslocamentos entre periferia e 

polos de trabalho, são apontados como elementos de distanciamento dos pais, das 

relações de cuidado e educação ou até de lazer junto aos filhos, conforme relato da 

família Lírio (área de reassentamento):

O meu pequeno vejo só pra dormir, saio às cinco, trabalho lá em Pinhais, 
chego quase às oito da noite, o meu do meio pega ele, eles chegam, 
comem, e ficam assistindo, na tv ou celular, dou janta, as vezes até assisto 
com eles, outras não, e dormimos. Não dá tempo pra nada, então já 
mandou ficar de banho tomado, mas sabe como é, o do meio não sabe 
cuidar direito. É difícil, no final de semana trabalho e depois tem tudo pra 
fazer, ele brinca na sala, não gosto que saia, ainda bem que tem o CMEI
porque fico mais tranquila, sei que come direito, até está querendo se servir
sozinho... e tem os amiguinhos. (Entrevista, jul, 2018).

Esses fatores podem indicar um possível deslocamento do papel da família na 

modernidade, principalmente em relação aos processos de escolarização das 

crianças, além de sinalizar para uma diminuição da desigualdade na relação entre 

pais e filhos.

As crianças (d) nas relações familiares cotidianas reconhecem a autoridade 

dos pais, porém sinalizam que influenciam em várias decisões dos pais, em vários 

aspectos, como: aonde ir ao fim de semana, o que comer ou comprar no mercado, o

que assistir, o que vestir e o que comprar? Todas essas questões passam pela

atenção aos desejos das crianças. Ressaltamos que as crianças não atuam nesses 

setores de forma explícita e autoritária, mas exercendo nas balanças de poder certa 

autonomia, relacionada aos sentimentos dos pais com relação a sua presença nas 

famílias, conforme a fala da Violeta, que reside em área de reassentamento, ao 

contar sobre seu desenho, aonde retratou a família, corações e o quarto pintado de
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rosa, contou que o quarto é dividido com os pais, mas a parede dela será rosa, e 

apontando no desenho descreveu:

Essa é minha mãe, meu pai, eu e no meu quarto novo, vai, ele tá pintando 
de rosa, porque eu fico feliz, meu pai gosta que eu fique feliz! Sempre peço 
e ele faz! (diário de bordo, jun, 2018).

Observamos que em suas manifestações, a grande maioria das crianças se vale da 

sua função, já indicada pelos pais, de graciosidade e papel central na constituição 

do ideal de família, conforme suas representações. O poder exercido pelos filhos 

sobre os adultos se relaciona à função que os filhos têm para os pais representando 

o cumprimento de determinados desejos e necessidades. (ELIAS, 2012)

Assim, podemos inferir que, os significados atribuídos às crianças nas 

configurações familiares resultam em novas relações de poder, que não se dão de 

forma natural, são construções culturais. Os adultos se incomodam com a 

percepção das crianças, o que pode ser identificado nas falas dos adultos e ilustrado 

pelas significações das crianças frente ao poder destas, junto às dinâmicas 

familiares, o que só é possível a partir das transformações sociais em direção à 

redução das desigualdades, num processo de "democratização funcional” (ELIAS, 

2012, p.19). Podemos afirmar, preliminarmente ainda, que, as relações familiares, as 

relações de poder e os papéis das crianças influenciam nas configurações da 

infância.

As implicações de reconhecer as transformações vivenciadas hoje nas 

relações entre pais e filhos, se articulam à possibilidade de êxito da relação ou um 

funcionamento mais satisfatório para os implicados, que precisam trabalhar 

conscientemente em suas relações que são notadamente processuais, e precisam 

ser repensadas constantemente.

A partir de análises realizadas, percebemos que podemos estar vivendo um 

período de transição entre relações mais autoritárias para relações menos 

autoritárias, identificadas por novos gradientes de poder.

Os dados empíricos apresentados indicam uma aproximação entre as 

concepções dos pais sobre as crianças e suas infâncias, com as análises de Elias, 

explicitadas no texto "A Civilização dos pais” . As crianças e suas infâncias se
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configuram em processos de inter-relacionamento, que tem caráter processual, 

histórico e cultural. Sendo que o diferencial de poder experimentado atualmente, traz 

implicações civilizatórias importantes e exige a elaboração de "um modo de viver” as 

relações familiares em suas teias, exigindo maior consciência dos processos e 

significações, que configuram as relações pais e filhos.

A família não pode ser vista como uma configuração autônoma dentre outras, 

pois, está em diálogo com as relações estabelecidas no bairro, na escola, dentre 

muitas outras. Assim, na dinâmica social ela se encontra com a escola, ao ter desde 

o berço da modernidade suas funções entrecruzadas com esta configuração, como 

já abordamos no capítulo quatro. A família tem experimentado dentro da 

configuração o exercício de coparticipar muitas de suas funções, na 

contemporaneidade, a outras instituições, sendo como já apontado aqui lócus de 

afeto e conforto emocional, em que há uma democratização funcional das relações 

de poder, ainda que esta não seja simétrica, há um afrouxamento em curso, essas 

transições exigem como já citado alto grau de autorregulação tanto de adultos 

quanto de crianças, e esses efeitos influenciam nas teias, assim, tanto a família 

quanto a escola experimentam os efeitos dessa democratização.

A escola vive um momento de circulação de novos significados, seja pela 

indicação do que as famílias esperam desta, enquanto instituição e sua função, 

conforme indicaram os dados tratados acima, ou ainda, por receber as crianças que 

vivem diferentes experiências em suas teias e que atribuem à esta, diferentes 

significados e funções como espaço de: brincar, viver a infância, de afetos e 

relações, de aprender, de circulação de poder, de regulação de tempos e espaços, 

de circulação de costumes.

Na perspectiva conceitual aqui abordada, a escola é contextualizada, e ainda 

que não tenha clareza disso, influencia e é influenciada pelas configurações de que 

faz parte. Para Orce;

El debate acerca de si la escuela en la actualidad puede seguir pensándose 
como aquel lugar de la modernidad en términos de integración social no 
puede quedar al margen de la pregunta acerca de integración a qué. Los 
discursos que circulan en el espacio social tienen un impacto en la forma de 
sentir, actuar y  ver el mundo de los sujetos. Es por ello que prestar especial 
atención a los contenidos de los discursos sociales nos puede dar algunos
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elementos para entender las formas singulares de apropiación por parte de 
los actores sociales. (ORCE, 2009,p. 134).

Para a autora a relação com os significados que circulam, deve estar 

presente nas problematizações sobre a escola, para alargar a compreensão de suas 

demandas, limites e possibilidades, como lugar de encontro, de relações e 

codeterminado por estas. Varela e Üria (1992) tratam da relação entre a constituição 

de diferentes saberes sobre as crianças e o tratamento destinado a estas, que 

contam com um aparato didático, metodológico, pedagógico, demonstrando que os 

significados e discursos produzem efeitos.

A escola vive o paradoxo de proteger, educar e ao mesmo tempo, ao garantir 

esses direitos, ser agente da institucionalização da infância. Para mover-se em 

direção a compreender suas demandas a escola tem que estabelecer diálogo com 

as configurações em que o sujeito está imerso, portanto indo além dos discursos 

normatizadores e se aproximando da vida cotidiana, desvelando elementos das 

diferentes realidades que se encontram na escola.

Os valores que circulam e a autoimagem, as alterações nos espaços e tempos 

do brincar e nas interações que observamos nas relações com o bairro, 

possivelmente tornam o CMEI lugar de encontro, as relações familiares também 

influenciadas pelos efeitos dos elementos que circulam, imprimem à família uma 

reorganização, havendo uma ambivalência entre proximidade pelo desejo de guarda 

e proteção, e pelos tempos reduzidos de convivência e opções quanto a variedade 

de rituais e tempos de troca, em muito permeados pelas funções e desejo de êxito 

social e sobrevivência, que implica na dedicação dos pais ao mundo do trabalho e 

que, produz em certa medida distanciamento, implicando novas demandas a 

escola.

Ao pensarmos a escola é essencial problematizar as implicações das 

interdependências, e dos elementos que configuram as infâncias. Na busca por 

compreender alguns dos sentidos que circulam na configuração escolar em diálogo 

com o cotidiano das crianças, apresentaremos alguns dados obtidos junto aos 

professores, gestores, e crianças, em observações no cotidiano e entrevistas semi- 

estruturadas.
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Ante a percepção de que os discursos e concepções podem influenciar no 

aparato e tratamento destinado às crianças, discutimos junto aos professores, a) a 

concepção de criança e infância; b) quais desafios observam como influenciadores 

de suas práticas e c) se consideram importante saber mais sobre as crianças e suas 

realidades e por quê?

Quanto às concepções, desafios e importância de conhecer elementos das 

realidades das crianças, observamos a recorrência dos seguintes relatos que 

representam as concepções que circulam no CMEI, conforme quadro a seguir:

Quadro 3 - Síntese concepções que circulam no CMEI 
Concepções

A infância é a melhor fase da vida! Eles não tem infâncias fora daqui, tadinhos!

Nossas crianças são diferenciadas... mais calmas, gostam de explorar e brincar... e 
compartilhar curiosidades, são incriveis!

As crianças estão mais espertas, sabem de tudo e questionam tudo, hoje me dia sabem mais do 
que nós.

Crianças são puras, não tem maldade, estão aprendendo, a infância é a melhor fase.

Desafios

Salas muito cheias não dá pra dar tanta atenção!

Nossa muitas coisas novas, tem que correr atrás estudar muito pra entender as crianças de hoje. E
falta tempo pra tudo que tem que fazer.

A mistura, eles brigam, tem os que falam besteiras e cantam músicas que os evangélicos não
gostam, aí as mães já vem reclamar.

Saber mais sobre as crianças e suas realidades e por quê?

Eu sou do conselho de cmei faço visitas, acho bom conchecer a realidade deles, onde moram, com 
quem, o que passam e como é a família, pois assim podemos acolher melhor a criança.

Acho importante conhecer a realidade sim, para poder até planejar melhor, o que trazer, as múscias, 
as brincadeiras, o que eles gostam e o que fazem, saber a rotina em casa, porque aqui, tentamos 
faazer o melhor mas como são muitos, vão se adpatando e conhecer melhor faz a família talvez 
apoiar e nós podemos pensar nisso tudo para planejar as práticas e tudo.

Entrevistas, ago, 2018
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As entrevistas contribuíram para compreendermos quais (a) concepções e 

sentimentos circulam, pois eles produzem efeito no cotidiano dos sujeitos 

interdependentes, as concepções implicam na imagem de criança que embora 

apareça idealizada, como pura e ingênua, é marcada pelo reconhecimento da sua 

potência em atuar, questionando, explorando, aprendendo. Há também uma 

ambivalência presente entre o reconhecimento da criança como atuante nos seus 

contextos, sendo esperta e capaz e a criança que precisa aprender a se portar de tal 

maneira, no sentido do bom comportamento, circulando também a moral.

A infância aparece como uma fase da vida que deve ser respeitada, embora 

os sentimentos e memórias das professoras sobre esta fase estejam mais 

relacionados a sua própria experiência de infância e não a das crianças concretas, 

que quando é mencionada, surge no sentido de carência de experiências.

Os (b) desafios, versam sobre as questões estruturais, como a quantidades de 

crianças e o tempo escolar que não permite que o trabalho se desenvolva a 

contento, frente às demandas de atuação e necessidade de estudos acerca das 

crianças e suas aprendizagens, outro aspecto citado é a diversidade, quando se 

refere à "mistura” que indica costumes, valores e experiência de ser criança e viver 

seus processos culturais de diferentes maneiras, o que implica em aprender a 

conviver.

Com relação a (c) conhecer as realidades das crianças para além do CMEI, os 

aspectos mencionados estão relacionados a melhor compreender e acolher a 

diversidade e apoiam-se na importância dessa aproximação para planejar o projeto 

educativo bem como estabelecer vínculo com as famílias Há expressão de um 

projeto educativo entrelaçado com as famílias o que, possivelmente, se, passível de 

ser realizado no cotidiano, contribuiria para a superação da dicotomia entre família e 

CMEI.

Até o momento observamos que escola e família contribuem 

significativamente ao oferecer meios de orientação nas configurações, embora já 

tenhamos explicitado no decorrer desta pesquisa que vivemos momentos de 

transição e reconfiguração de funções e novas demandas, e nas balanças de poder, 

estas instâncias se constituem nas relações de interdependência.
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Observamos relação entre as concepções e o projeto educativo anunciado 

tanto no CMEI quanto nas DCNEIs, bem como, a preocupação com diferentes 

fatores que influenciam o atendimento. Os discursos que circulam na esfera macro, 

aqui estão imbricados com os que circulam no cotidiano. Varela (1995) ao tratar dos 

aparatos pedagógicos, cita três modelos que surgiram em diferentes períodos 

históricos: as pedagogias disciplinares, as corretivas e as psicologizadas. Cada qual 

produziu concepções e influenciou as práticas e nas palavras da autora, ainda hoje 

influenciam a pedagogia e o trabalho educativo.

As atuais DCNEIs, ao expressarem que a criança é sujeito histórico e de 

direitos, que constrói significados a partir de suas experiências e de seus contextos 

sociais, apontando esta como produtora de cultura e atuante nestes, parece 

reconsiderar o papel das interações e das relações na vida do sujeito, agregando 

uma visão psicologizada mas cultural. Nas observações junto às crianças, elas 

também expressam suas concepções e percepções sobre o CMEI, e sobre a 

infância e o ser criança, conforme o relato de Julie;

Figura 29 - Relato de Julie

“Criança tem que brincar e ser 
fe liz! Tem que correr, se d ivertir 
com os amigos a q u i e  pode se 
sujar... Porque aproveita mesmo! 
Depois vai lá lava a mão e pode  
almoçar!”

J u lie , 5 anos.

Fonte: Diário de bordo, 2019

A partir do relato da Julie acima, a relação da criança e infância com o brincar 

é fortemente demarcada, inclusive sobre um brincar livre, em que até "pode se
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sujar” , o brincar aparece como desejo nas relações com o bairro, está presente na 

família embora restrito enquanto espaço e interações com pares, mas no CMEI 

surge como linguagem expressiva e parte da infância, sendo o CMEI espaço 

privilegiado de encontro, lócus de interações entre crianças, o que pode ser 

observado a partir dos dados acerca da relação com o bairro. Ainda na fala de Julie, 

ela demarca que a liberdade para brincar é negociada, e regulada, pois menciona 

um lugar de brincar, uma forma aceitável, e o cuidado ao parar de brincar e lavar a 

mão para ir almoçar.

Essa concepção de criança brincante, circula entre crianças, pais e 

professoras, conforme relato abaixo,

Privilegiamos o brincar pois brincando eles aprendem, investigam, e os 
espaços são planejados, temos diferentes materiais, eles podem escolher, 
cada um inventa uma coisa diferente, tem grupos, tem quem faça duplas, e 
os que constroem coisas e os que preferem correr, esconder, e sempre 
dessas brincadeiras surgem coisas para saber mais e pesquisarmos. (Diário 
de bordo, 2018)

Os discursos têm uma dimensão de linguagem, as formas, os gestos, as 

palavras, comunicam sentidos que circulam, na fala da professora há liberdade de 

escolha, espaço da inventividade. Mas existe um caráter de poder presente, que a 

criança prontamente reconhece, o professor planeja e reconhece a importância do 

brincar, dá visibilidade aos arranjos das crianças em grupos ou duplas e a tomada 

de decisões, mas o brincar tem uma dimensão civilizatória, ao fornecer meios de 

orientação sobre jeitos de estar e conviver com o outro em espaços coletivos. Ao ser 

mencionado como espaço de pesquisa demonstra, a dimensão do conhecimento 

como marca das relações na instituição, bem como da regulação como orientadora 

das práticas, conforme, Barbosa (2012, p.21) Nossa sociedade está permeada de 

discursos pedagógicos que realizam tarefas de controle ou regulação social, 

afirmando-se como verdades e estando em uma constante luta pelo poder.

A escola contemporânea, ainda é um aparato da modernidade, pois, nas falas 

acima temos a presença de uma pedagogia disciplinadora, conforme Varela (1995), 

ao perpetuar sua função de instrução cognitiva, a escola perpetua também as 

dimensões de governamento e regulação, dos indivíduos e das populações.

Existe aqui, também, a presença da autorregulação, das crianças em meio a
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liberdade, ao fazer as escolhas mais aceitáveis à convivência e manutenção de sua 

permanência no grupo, bem como a professora passa por este processo também 

pois, na medida em que circulam novos sentimentos sobre a infância e o tratamento 

destinados às crianças, o papel da professora também é posicionado, implicando na 

construção de um novo modo de viver a docência, a formação, a relação com o 

conhecimento, o poder aqui assume sua dimensão relacional.

Em outra situação de brincar, Pedro ao realizar uma construção com blocos 

de madeira e dinossauros, posicionar os blocos isolando cada dinossauro, que 

permanecem lado a lado, e no centro há um único espaço aberto e ocupado por um 

dinossauro, ao contar à sua professora sobre o contexto de sua construção, relata 

apontando com o indicador apresentado na imagem da próxima página (figura 30).

A professora compartilha que ficou preocupada com a representação que ele 

fez da outra escola quando Pedro indicou que as crianças ficavam nos seus lugares 

bem delimitados, todos em carteiras, em uma composição diferente da concebida no 

CMEI em que atua, onde as crianças tem maior mobilidade na sala e escolhas de 

contextos de interesse.

Figura 30 - Relato de Pedro

“Aqui tá, o aluno, o aluno, o 
aluno, e aqui no meio ... tá a 
professora!
(...) Era assim lá na minha 
outra esco la ”

Pedro, 5 anos

Fonte: Diário de bordo, 2019 

Mas, também ficou aliviada, pois, no CMEI vem procurando diversificar as
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propostas, garantir respeito à criança, seus modos de agir, pensar e conhecer o 

mundo, garantindo as interações, e os direitos, pensando o espaço de forma que 

acolha a ação da criança, e tem garantido uma proximidade enquanto professora 

pois, eles permanecem por mais de oito horas na unidade, os tempos e as rotinas 

tem que ser flexíveis.

Neste relato, circula a dimensão psicologizada da pedagogia, centrada no 

sujeito, em seus tempos e interesses, e se comparado com os relatos acima, há um 

ambivalência circulando, pois temos a presença da dimensão disciplinadora e até 

elementos da corretiva, pela ordem, no relato da criança, e o reconhecimento desta 

como algo a ser superado, no relato da professora, o que indica aqui uma nova 

presença, que visa a centralidade no sujeito, mas também auto reguladora, que 

impõe coerções, o que Varela (1999) e Bujes (2010), a partir de Foucault, tratariam 

como um novo dispositivo de governo a serviço do neoliberalismo, ao produzir o 

sujeito autônomo, no âmbito das personalidades flexíveis e autorreguladas.

Para Elias (1997) as coerções são centrais na civilização, e o exame das 

coações a que as pessoas estão expostas é central na abordagem eliasiana dos 

problemas da humanidade, portanto da civilização. O autor destaca quatro tipos de 

coações, e em especial destacamos aqui as coações sociais ou externas, e a 

autocoação. As coerções externas têm caráter de interdependência, e as pessoas 

exercem mutuamente no decorrer de suas vidas, se vivemos em sociedade e 

dependemos do outro, vivemos esse tipo de coação. Elias (1997) Ressalta ainda, 

outro tipo de coação, individual, derivado das demais, que chama de autocoação, e 

que pode ser "designada pelo conceito de autocontrole, mesmo o que chamamos 

‘razão’ é entre outras coisas um mecanismo de autocontrole, como é também 

consciência” (ELIAS, 1994, p. 43).

O autor afirma desconhecer uma sociedade em que, a repressão de impulsos 

animais se assente apenas na coação externa. Em todas as sociedades, a partir das 

coações externas é formada a autocoação, que depende de muito reforço das 

coerções externas por membros anteriores para que se alcance a autocoerção, 

apontando este como elemento chave para a sobrevivência própria ou do grupo com 

quem se tem que viver.
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Assim a presença de uma ou de outra pedagogia coexistindo, numa instituição 

ainda calcada na organização estrutural disciplinadora, aponta que também na 

escola vivemos processos de transição, que marcadamente tem a ver com as 

relações de poder.

Ao pensarmos as relações de poder, poderíamos discutir as implicações da 

democratização funcional, observada na família, no ambiente escolar, que em certa 

medida aparece, conforme relato de uma professora,

Tem uns que não estão acostumados a seguir as regras, em casa ficam 
soltinhos só na tv, celular, dormem tarde, e não gostam de dividir, temos 
que ficar de olho, ajudar eles, senão os outros não querem ficar no grupo 
deles, tanto na sala quanto lá fora. (Diário de bordo, 2019)

Considerando a democratização funcional de poder que vem tornando as 

relações entre adultos crianças menos autoritária, a exigência de auto regulação ou 

auto controle são cada vez maiores, em inúmeras instâncias, mas na escola espaço 

em que esse padrão civilizatório de informalização é almejado essa transição há que 

ser evidenciada, ao afetar adultos e crianças, mas como compreender essa função 

civilizadora, posto que ela está em relação direta com as configurações atuais da 

escola, segundo Elias:

É evidente que o processo de democratização funcional, o impulso no 
sentido de diminuir o gradiente de poder entre governantes e governados, 
entre instituições estatais como um todo e grande massa dos que vivem à 
margem delas, tinha algo a ver com essa transformação no código de 
comportamento. (ELIAS, 1994, p.41).

Elias discorre no trecho acima sobre civilização e informalização, trata das 

formações do estado, mas esses códigos que circulam nas teias, implicam na ordem 

civilizatória, a escola como disciplinadora, hierarquizada recebe gerações que vivem 

sob novos códigos de comportamento, que como na fala da professora acima, 

colocam novos desafios, tanto que, a família é relegada aos afetos e conforto e 

Cmei/escola a toda ordem de comportamentos aprendidos inclusive na visão das 

crianças, conforme o diálogo entre duas crianças pouco antes do momento de sono 

que se dá logo após o almoço.
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Figura 31 - Diálogo entre Lica e Marcos

“Vou desenhar mais aqui, então, posso 
brincar ali, se você quiser, é que não tô 
com sono.. Vou tentar ficar por aqu i.. 
Até a prof chamar... “
(risos)
Lica, 5 anos

“Eu tô indo... Tem que ir, eu sinto sono, 
não gosto de acordar cedo, queria ficar 
dormindo bem no sono bom, sair cedo 
eu não gosto não . Mas minha mãe foi 
trabalhar, e de noite e vi no celular dela 
ai não dormi tanto" \
Marcos, 5 anos

Fonte: Diário de bordo, 2019

O diálogo entre as crianças versa sobre as condutas e rotinas no CMEI e as 

vivenciadas em casa, a fala da professora também coloca em pauta as rotinas e 

comportamentos, diferenciadas em um e outro espaço, resguardadas as devidas 

diferenciações e funções destes, o que pode ser visto a princípio como um problema 

de afrouxamento de regras, de comportamentos bons ou ruins, adequados ou 

inadequados, porém conforme indica Elias (2015) temos que olhar o pano de fundo, 

assim, estes elementos poderiam ser pensados, na perspectiva das mudanças em 

curso, das relações de poder entre adultos e crianças, da influência dos costumes 

como meios de orientação na rede. As crianças participam, mas o professor delega 

muito, por ser um aparato institucional que formata o indivíduo para determinada 

sociedade, numa perspectiva de socialização que prepara para tal vida, ação 

formatada para tal sociedade.

A dimensão espaço temporal, as rotinas, as proposições estão dadas na 

instituição, conforme aparato de governamento dos corpos, dos tempos, da 

produtividade. Na família essa dimensão é permeada pela democratização nos 

gradientes de poder, embora na escola já circula um discurso sobre participação e 

um sentimento de acolhimento às crianças e seus tempos e necessidades, mas a
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escola tem na sua organização estrutural, a tradição e a hierarquização, modernas. 

Porém como já mencionado, as mudanças na balança de poder tem implicações no 

cotidiano do CMEI/escola, assim a escola provavelmente necessite se ver como 

parte da configuração, porque o que ela realiza junto das crianças, os significados 

que circulam também influenciam na configuração. Assim, olhar para essas relações 

do ponto de vista sociológico, possivelmente permita alargar a compreensão acerca 

das configurações que são muito fluidas na contemporaneidade.

A flagrante tendência à individualização experimentada na escola frente às 

pedagogias escolarizantes também está presente nas relações com o bairro, porém 

se manifesta pelo distanciamento, ausência de vínculo e oportunidades de viver o 

bairro, o lazer e as interações, nesse processo a autoimagem é afetada o medo e a 

estigmatização, predominam, orientam os sujeitos.

Aquilo que era convencionado como função da escola, de transmitir 

conhecimentos e disciplinar, não cabe mais, ao menos não somente, ao ser 

questionada pelas realidades que ali se encontram, influenciando a sua organização, 

e sendo influenciadas por esta, entre discursos de maior liberdade, com vistas a 

centralidade na ação da criança e seus interesses e práticas e rotinas tradicionais 

com estruturas ainda rígidas e fortemente vinculadas à modernidade, na 

ambiguidade, tem suas funções educativas atravessadas pelos significados que 

também se configuram como meios de orientação.

Ainda que logrem à escola a função de compartilhar e transmitir 

conhecimentos de fundo social, do patrimônio cultural acumulado, às novas 

gerações, para que compreendam e atuem na sociedade de que são parte, e se 

desenvolvam conforme os modelos de desenvolvimento vigentes, esta instituição 

não está imune aos efeitos dos significados que circulam, e possivelmente teria mais 

êxito ao se reconhecer numa perspectiva civilizatória, em que, a escola se ocuparia 

de, mais do que transmitir o fundo social expresso pelos programas de ensino, 

legislação , currículos e projetos, favorece a aprendizagem de conhecimentos, 

desenvolvimento da consciência.

Essa consciência, é forjada, de forma sistemática e não planejada a medida 

que o sujeito age nas teias de interdependência, por sua experiência que está
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interligada a rede, em que circulam enorme variedade de fatos, costumes, 

tecnologias, crenças, conhecimentos de ordem científica ou mágico-míticos, 

exercem influência nas formas viver, nas formações de populações, nas normas, 

formas de produção, se aproximando do conceito de processo de civilização, que é 

dinâmico por sua característica de ritmo, e que se refere ao desenvolvimento global 

da humanidade.



123

7. Considerações: Tecendo sentidos

Observar as configurações é em certa medida, como observar um 
grande tecido social, que, se apreciado a certa distância, é uma trama de 
fios reunidos, planos, urdidos e convenientemente arranjados. Mas este 
mesmo tecido, se pinçado, em qualquer dos pontos da trama, revela 
detalhes do entrelaçamento de dois ou mais conjuntos de fios que se 
cruzam em ângulos variados... Quanto maior a proximidade do olhar,
mais se revelam os detalhes, as minúcias, que tornam este tecido um, e
não outro, esse olhar aproximado revela, mas ainda assim, a escolha do 
ponto a ser pinçado, é sempre uma escolha em perspectiva, que 
desvenda algo, e convida e inquieta a olhar outros tantos fios 
entrelaçados. (A autora, 2019)

O exercício de realizar pesquisas, numa perspectiva processual 

configuracional, é um desafio permeado pela proximidade e pelo distanciamento,

constantes, a partir da análise e síntese que não findam e acompanham a dinâmica

processual das configurações, portanto, não admite conclusões ou categorizações 

estáticas. Face a processos dinâmicos, não há verdades absolutas, e sim o 

exercício de, possivelmente, contribuir com outros olhares, sobre aspectos 

cotidianos, desvelando camadas, significados e relações interdependentes, sempre 

localizados, e em muito limitados pela condição do pesquisador como parte das 

teias de interdependência.

Assim salvaguardados os limites e possibilidades deste processo de 

pesquisa, apresentarei considerações acerca do que é significativo para a vida 

daquelas crianças, naquela configuração, a partir de suas ações nas teias, tecendo 

pontos de ancoragem, entre dados empíricos e teóricos intencionando contribuir 

para, compreensão das configurações das infâncias de crianças que vivem em um 

bairro popular, que frequentam uma escola pública da cidade de Curitiba.

Como na metáfora que inicia este tópico, ao olhar as configurações das 

infâncias de um grupo de crianças, qualquer ponto do tecido social a ser pinçado, 

trazia consigo a base do tecido, ou seja, tornava mais visível a estrutura deste, 

porém indicava inúmeras possibilidades, de investigação e aprofundamento, assim 

conversar com as crianças e conhecer o seu cotidiano, permitiu refinar, o que, olhar 

nas configurações ao longo de todo o processo.

As imersões no cotidiano e a escuta às vozes das crianças foram indicando 

os caminhos e instrumentos de pesquisa que melhor atendessem ao que viria se
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delineando a partir das experiências destas, em suas redes de interdependência. A 

investigação processual configuracional garantiu essa flexibilidade e reflexividade, 

conforme Elias (1992) uma pesquisa cumpre seu objetivo ao tornar conhecido algo 

previamente desconhecido, visando alargar o conhecimento humano. Em certa 

medida essa afirmação permitiu ao pesquisador, se aproximar do campo de 

pesquisa ciente de que, juízos de valor e categorias pré-estabelecidas não 

atenderem às perspectivas desta investigação.

No diálogo com as crianças, os elos nas redes de interdependência foram, 

por elas, indicados, bem como, os enunciados com os quais trabalhamos provocou 

certo refinamento do objeto de pesquisa que foi se delineando no cotidiano e os 

significados partilhados pelas crianças, indicaram os elos: bairro, família e CMEI, 

como produtores de meios de orientação e por onde circulam efeitos civilizatórios, 

estas instâncias são estruturais dos fatos, na vida cotidiana dessas crianças. Reitero 

que, a tríade bairro, família e CMEI, foram abordadas do ponto de vista das relações 

vividas e não como instituições descoladas dos indivíduos, com uma existência e fim 

em si mesmos, estas foram abordadas a partir das interdependências.

Para compreender as configurações das infâncias, precisamos compreender 

a produção de sentidos/significados, que as crianças constroem no seu cotidiano. 

Para Elias (1995) o cotidiano se vincula a padrões de experiência e vivência de 

sentimentos, ao problematizar a noção de cotidiano como ligado às rotinas e 

repetições, o autor afirma que na sua obra a noção de cotidiano se constituiu na 

observação e relação entre aspectos objetivos e subjetivos e que por essa razão 

tem que ser observados nas configurações.

A partir das considerações acima enunciadas, e da compreensão de que ao 

ouvir as crianças, acessamos o que é significativo na vida delas, a partir das 

posições que ocupam nas teias de interdependência e com base nos dados 

apresentados, destaco a seguir alguns aspectos que configuram as infâncias, deste 

grupo de crianças, vividas na periferia urbana.

A relação das crianças, com o espaço urbano, influencia nas configurações 

das infâncias, sendo relevante pensar interdependência, espaço e poder, pois os
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dados revelaram a relação entre o espaço e as relações de poder ligadas aos 

costumes, medos e possibilidades vividas no bairro.

A materialidade do espaço está ligada à emoção, sendo o espaço aqui 

definido a partir da apropriação que se faz deste, sendo a expressão física da 

sociedade. Enfim, os espaços aqui são parte e fruto da trama, a partir das relações, 

mas não no sentido de serem planejados meticulosamente e sim de se configurarem 

perante as relações de poder estabelecidas e instáveis, sendo fruto do processo 

civilizador, mas também produtor deste processo.

A apropriação e significação do espaço pelas crianças contribuem para 

compreensão do que circula na sua configuração, com relação à periferia urbana, e 

as relações com o bairro, significados como valor, consideração e distinção estão 

presentes nas relações, e estão ligadas ao local de moradia e estrutura das 

habitações, produzindo uma sensibilidade, quanto à presença de um ethos social 

que indica o que é aceitável, adequado e seguro nas relações, indicando que (a) os 

valores e moral configuram as infâncias.

Ainda com relação às experiências vividas no bairro, especialmente quanto 

aos usos destes, em relação aos espaços de brincar e o lazer, observamos que (b) o 

medo vem configurando as infâncias, em diferentes gradientes referentes a 

presenciarem ou saberem de situações nas proximidades de sua moradia que 

causem este sentimento que estão relacionados também a região de moradia do 

bairro, gerando diversidade de efeitos como, pertencimento, insegurança, estigma, 

ligados a situações limitadores dos deslocamentos no bairro e das redes de 

mobilidade e interdependências.

A partir dos sentidos que se entretecem no bairro, os elementos mais 

salientes no universo que conseguimos abarcar, em perspectiva, nesta pesquisa, 

portanto, nos impelem outro desafio, que é buscar evidenciar de que forma, a 

compreensão destas questões relativas à moral/valores e ao medo aqui apontadas 

por determinadas populações, pode apoiar a produção de análises que contribuam 

na compreensão do processo civilizador corrente.

Para Elias (1994-b) há um caráter excepcional no processo civilizador no 

Ocidente que tem na divisão de funções e nos monopólios de força e tributação sua
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base, e a interdependência e a competição de largo alcance tanto com relação à 

extensão física quanto ao número de pessoas envolvidas, sem precedentes na 

história. O que impeliu a necessidade de haver uma padronização da conduta 

humana, através do fortalecimento do autocontrole,

Uma das características que tornam muito clara essa conexão entre o 
tamanho e a pressão interna à rede de interdependência, por um lado, e 
à constituição psicológica do indivíduo, por outro, é o que chamamos de 
'ritmo' de nosso tempo. Esse ritmo nada mais é que uma manifestação 
do grande número de cadeias entrelaçadas de interdependência, 
abrangendo todas as funções sociais que os indivíduos têm que 
desempenhar, e da pressão competitiva que satura essa rede 
densamente povoada e que afeta, direta ou indiretamente, cada ato 
isolado da pessoa. Esse ritmo pode revelar-se, no caso do funcionário ou 
empresário, na profusão de seus encontros marcados e reuniões e no do 
operário, na sincronização e duração exatas de cada um de seus 
movimentos. (...) O ritmo é a expressão do enorme número de ações 
interdependentes da extensão e densidade das cadeias composta de 
ações individuais, e da intensidade de lutas que mantém em movimento 
toda essa rede interdependente. (ELIAS 1994-b, p.207)

Ao atender de forma não planeada a esse ‘ritmo’ imposto, o autocontrole 

torna-se contínuo frente à noção de tempo mais alargado, como símbolo da divisão 

de funções, que conforma as pessoas e suas pulsões imediatas em virtude das 

interdependências de larga escala. Há uma chamada para uma sincronização da 

conduta, ou seja, quem ocupa as diferentes camadas mais baixas ou mais altas, 

sente a pressão social e acostuma a controlar as emoções de momento, rumo a 

disciplinar suas formas de agir e pensar, frente à exigência mais intensa da 

sociedade e com relação à posição nesta.

Essa pressão por lugar, status, vai constituindo significado, justificando o 

controle das pulsões e sentimentos, a necessidade de distinção entre este e aquele, 

o que gera a busca por prestígio, e ocorre frente a uma mistura de padrões de 

conduta entre classes, e diferentes níveis sociais. No caso de nossa população, os 

processos de sociogênese influenciam a psicogênese e vão constituindo a 

configuração, e vice-versa.

Para Elias, (1994-b) olhar as conexões em nossa época é uma tarefa a ser 

realizada, mas indica que as mudanças nas instituições e nos relacionamentos
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interpessoais interferem na estrutura da personalidade. Ao comparar nossa época 

com as mudanças estruturais de outras épocas, comenta:

Um período de incerteza precedeu a consolidação de um novo padrão, 
padrões de comportamento foram transmitidos não só de cima para 
baixo mas, em conformidade com a mudança no centro de gravidade 
social, de baixo para cima. (...) no curso da ascensão da burguesia, por 
exemplo, o código de conduta aristocrático de corte perdeu parte de sua 
força. As formas sociais tornaram-se mais relaxadas e, de alguma 
maneira, mais rudes. (...) As grandes mudanças que atualmente vivemos 
diferem em estrutura de todas as precedentes, por mais que possam 
prossegui-las e basear-se nelas. (...) certas semelhanças estruturais com 
a mudança que acabamos de descrever são encontradas também em 
nosso próprio tempo. Nesse caso também encontramos um relaxamento 
dos padrões tradicionais de comportamento, a ascensão a partir de 
baixo, de certos modos de conduta, e uma crescente interpenetração 
dos padrões de classes diferentes. Notamos maior severidade em 
algumas esferas e certa vulgaridade em outras. Períodos como este, 
períodos de transição, proporcionam uma oportunidade especial à 
reflexão: os padrões mais antigos foram contestados, mas os novos 
ainda não surgiram. As pessoas se tornam mais incertas em matéria de 
conduta. (...) Convenções que foram aceitas durante gerações passam a 
ser problematizadas. (ELIAS, 1994-b, p. 267)

Aqui possivelmente ao olhar as interdependências, nos aproximamos do 

exercício de problematizar, as relações, que têm muitas camadas, penso que, nos 

aproximamos da percepção de que as condições objetivas dizem algo das 

configurações mas, não tudo, as subjetividades sim são elementos de ligação entre 

os indivíduos, sem haver consciência ou planejamento destas. Ou seja, esses 

movimentos não se dão pela razão, se dão a partir de processos e pulsões bem 

como regularidades, que indicam ou convidam a pensar o que leva uma porção de 

pessoas quererem algo semelhante para si.

Aqui no nosso caso, há uma fala comum que impõe determinado sentido a 

todos, seja através da moral e valores ou do medo em todas as suas dimensões, 

expressos a partir da busca pelas chances de status e distinção, e pelos símbolos 

que circulam: estigmas, preconceitos, boatos, hábitos, afetos, costumes.

Estes sentidos que circulam, tem efeitos de orientação nas teias, impactam 

as relações vividas no bairro e na auto-imagem. Assim compreender o que liga as 

pessoas e tornar evidente a autonomia relativa destas na rede, pode também 

constituir meios de orientação que revelem ao menos alguns aspectos do tecido
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social, e a posição que os indivíduos de dada configuração ocupam e influenciam na 

tessitura de suas finalidades de vida, compreendendo que este tecido e seu curso 

não são de autoria de indivíduos isolados, mas do movimento recíproco entre estes.

Para Elias, (1994-b) a teia de relações influencia significativamente o 

indivíduo na fase mais impressionável, a infância, ao imprimir em sua personalidade 

em formação os símbolos compartilhados, e o controle de pulsões, que vai orientar 

como as crianças vão se relacionar na teia, a partir dos gostos, hábitos, e estrutura 

da personalidade. Mas, ao reconhecer que o entrelaçamento não tem fim, inclusive 

frente à autodeterminação da pessoa passe por um processo de sedimentação, 

durante a vida desta, à medida que cresce ela não deixa de ser afetada pelas 

relações mutáveis com outras pessoas durante a vida, assim, podemos dizer que, 

ao alargar as suas redes de interdependência a criança, no decurso de sua vida terá 

mais oportunidades de aprendizagem de autocontroles. Frente às redes das 

crianças de nossa pesquisa, não podemos dizer que há determinismo ou liberdade, 

mas relações reciprocamente orientadas na configuração.

Observar e conceituar sistematicamente o modo como os indivíduos se 

agregam de diferentes formas em uma mesma localidade, permitiu observar 

implicações de estigmatização e de prestígio, de consumo de uma dada forma 

desejável de ser e estar, de se mostrar de determinada maneira para ser parte. 

Fatos que informam não apenas sobre o cotidiano dessa formação, mas nos traz 

chaves importantes para compreendermos os efeitos civilizatórios que circulam na 

configuração.

Ao evidenciarmos os sentimentos e significados que circulam nas diferentes 

regiões dentro do bairro encontramos elementos da estrutura que vem se 

desenvolvendo em longo prazo e que se referem à industrialização, a urbanização 

globais e em Curitiba, em que uma das principais características da formação da 

comunidade em questão foi à pressão por espaços de moradia ante a necessidade 

de abandonarem o trabalho no campo ou as antigas moradias em busca de 

oportunidades melhores de vida na cidade de Curitiba, efeito vivenciado a partir dos 

processos de industrialização em Curitiba vivenciados nas décadas de 80 e 90. O 

que levou a intensificação dos processos migratórios, especialmente de pessoas
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vindas do interior do estado e que devido ao grande fluxo de ocupação da cidade 

foram impelidos a buscar refúgio na região periférica da cidade de Curitiba em 

ocupações na região do sítio cercado e Ganchinho.

Essa formação com o passar do tempo sustenta a distinção entre moradores 

antigos, novos e ainda indica outro fator de diferenciação, a origem quanto ao local 

de moradia dos que chegam ao bairro, o quê também nos indica que processos 

dessa natureza ocorreram e continuam a ocorrer e as pessoas são impelidas a 

instalar-se em outros lugares ocupando o bairro e diversificando a população deste, 

quanto aos costumes, à moral e os valores que circulam.

O que nos interessa destacar aqui de forma sintética é que muitas dessas 

decisões são impelidas aos sujeitos por condições econômicas ou governamentais e 

que os problemas desta comunidade são problemas paradigmáticos e demonstra 

que as pessoas não têm consciência ou planejam as situações conflituosas por 

vezes observadas, reafirmando a autonomia relativa nas redes de interdependência, 

pois estes têm relação com processos de longa duração. Elucidar elementos das 

configurações permitiu compreender as tensões e relações de poder vivenciadas no 

bairro e que adquiriram algum poder capaz de influenciar as experiências dos 

grupos e das crianças que ali vivem. Segundo Elias e Scotson (2000) a interação 

entre o lugar da família na ordem hierárquica de um bairro e a formação da auto- 

imagem dos filhos dessa família são exemplos de interdependência entre o que 

podemos considerar um problema puramente individual e um problema puramente 

social, o que indica o caráter processual das configurações que envolvem tanto o 

indivíduo quanto, desenvolvimento do bairro e dessa comunidade que também estão 

ligados aos processos de longa duração. O reconhecimento de que as 

configurações limitam o âmbito de decisões do indivíduo e tem uma força de 

coerção é fator importante a ser desvelado, pois segundo autor:

Não se pode evitar o reconhecimento de que as configurações limitam o 
âmbito das decisões do indivíduo e sob muitos aspectos tem uma força 
coercitiva ainda que esse poder não resida fora dos indivíduos, como muitas 
vezes se leva a crer, mas resulte meramente da interdependência entre 
eles. O medo de que se possa magicamente privá-los de sua liberdade, pela 
simples afirmação, pelo simples enfrentamentos do fato de que as 
configurações de indivíduos podem ter um poder coercitivo sobre os
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indivíduos que as formam, é um dos principais fatores que impedem os 
seres humanos de reduzir essa força coercitiva, pois somente 
compreendendo melhor sua natureza é que poderemos ter esperança de 
adquirir algum controle sobre ela. Talvez, através de uma melhor 
compreensão das forças coercitivas que atuam numa configuração como a 
dos estabelecidos e outsiders possamos conseguir, no devido tempo, 
conceber medidas práticas capazes de controlá-las. (ELIAS & SCOTSON, 
2000, p.186-187)

Outro aspecto a se pensar e problematizar é como e por que eles formam 

entre si uma dada configuração, essa questão metodológica ajuda a compor os 

nexos das interdependências e configurações, a exemplo dos dados empíricos, nos 

loteamentos novos há diversidade no meio do homogêneo pobreza que comumente 

é atribuído ao bairro, mas ainda assim encontramos a mesma diversidade em outras 

regiões como os condomínios de moradias populares, o que nos leva pensar que as 

condições econômicas e materiais são parte mas não explicam o todo da 

configuração e segundo os dados já apresentados na discussão, os sentidos e 

significados atribuídos também são fator importante e agregam ou não pessoas, 

pelo estigma, pelo prestígio a partir de sua autoimagem que determina um código de 

conduta partilhado pelos membros de tal grupo, ainda que implícito e não planeado, 

este exerce poder nas redes de interdependência.

Essas configurações assim formadas se modificam e em alguns casos, se 

desenvolvem, como se desenvolveram nos estabelecidos e outsiders, mas nunca 

apartando o que é cotidiano dos processos civilizatórios em curso nas configurações 

e redes de interdependências das crianças. A busca por prestígio não passa pelo 

desejo consciente de subjugar outros grupos, mas por diferentes gradientes de 

sentir-se melhor, se colocando em melhor condição ao mudarem de moradia dentro 

do próprio bairro e veem valor em ascender no bairro, tanto pelas condições 

objetivas quanto subjetivas permeadas pelos costumes, e consumo de uma dada 

estética como categoria de prestígio para ser e fazer parte de algo que circula como 

condição ideal no bairro. Isso tem implicações no status dentro de uma configuração 

e traz também efeitos a formação da autoimagem, segundo Elias e Scotson (2000) 

autoconfiança adquirida por uma pessoa na infância por acreditar que tem um status 

superior ou até inferior vai influenciar sua autoconfiança nos anos posteriores de



131

vida mesmo que a sua situação sofra mudanças ela carregará em si, as marcas em 

sua autoimagem relacionada ao status de sua família que se imprime no decorrer de 

sua vida.

Do ponto de vista dos processos civilizatórios a partir da relação 

estabelecidos e outsiders, das quais reitero aqui nesta pesquisa identificamos um 

sentimento de estabelecido e outsider circulando, os autores afirmam que as 

desigualdades entre os grupos e indivíduos estão entre as marcas distintivas 

recorrentes das sociedades humanas e têm importância para a compreensão das 

sociedades humanas. Examinar e questionar seus nexos e suas razões, visto que, 

esse tipo de relação se dá em diferentes nuances, sejam por extrema violência ou 

de forma amena, investigar sistematicamente esses fatos, nos dá indícios dos 

processos civilizatórios presentes nas configurações e interdependências das 

crianças.

Nas discussões sobre as relações das crianças na família, e no CMEI, 

observamos(c) Governamento e Poder configurando as infâncias, observamos 

mudanças significativas nos gradientes de poder, na família, e que há uma nova 

sensibilidade acerca da função das crianças nesta configuração, os pais 

experimentam grande insegurança quanto a educação dos filhos, e inclusive sobre 

as maneiras de fazer isso, existem discursos acerca das relações ideais, a moral o 

medo, os costumes , circulam e produzem sentido , é flagrante que as relações pais 

e filhos passam por transições.

A flexibilização das relações e funções na família ou democratização 

funcional, impactam diretamente nas relações vividas no CMEI, assim como, as 

restrições nos deslocamentos e redes das crianças que não brincam entre pares, 

influenciam nos tempos e costumes vivenciados nas famílias com relação ao bairro 

e vizinhança.

A educação frente à complexidade da vida em sociedade, as mudanças nos 

gradientes de poder, nas funções e pulsões, na produção de sentidos que figuram 

nas cadeias de interdependência e produzem diversos atravessamentos nas 

infâncias vividas na periferia urbana, mediadas pela diversidade seja de constituição 

histórica, moral, espacial, social e cultural, provavelmente, se consideradas como
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instituintes de ordem e meios de orientação, poderia, oferecer referenciais que 

ampliem a compreensão acerca das infâncias e dos processos que configuram 

estas, em sua complexidade relacional e mediante a sua fluidez na 

contemporaneidade.

A ação e função que as crianças exercem nas teias, comunicam a síntese 

processual e simbólica que configura a sociedade da qual fazem parte. A ordem 

discursiva na educação institui campos, formas, em que o poder é sentido na 

prática, os significados implicam em constituir novos modos de vida social. 

Interessa-nos aqui, problematizar, a ordem moderna instaurada desde a 

modernidade, com sua maquinaria, bem como os aparatos salvacionistas que vem 

influenciando o campo da educação ao apresentar uma discussão, de outra ordem 

que reconheça na educação, seja ela escolar, ou a que se dá no território, na 

família, considere a interdependência como nexo da configuração, em que os 

processos educativos se dão nessa rede, no jogo de poder, do qual as crianças são 

integrantes, assim como os tantos outros. Portanto, a partir de análises de cunho 

configuracional, talvez possamos pensar a configuração escola, entendida do ponto 

de vista das relações e que seja compreendida e dialogue com a realidade social.

Como indicado na análise de dados, a separação dos elementos de uma 

configuração, são apenas parte do processo de análise, pois, nos interessa, numa 

perspectiva elisiana, compreender a interdependência e os efeitos dos elementos 

que configuram as infâncias, nas sociedades. Ao afirmarmos que a criança não se 

encontra em um vazio social, entendemos que as relações dela no bairro, na 

família, no CMEI, posiciona os indivíduos nas teias e produz efeito civilizatório.

Dessa forma, o esforço em compreender as configurações das infâncias, a 

partir dos significados que são produzidos e circulam como meios de orientação nos 

indicam o que circula no contexto simbólico das suas configurações, ao observar a 

organização da família, do CMEI, das relações no espaço/território, à luz do que as 

crianças, gostam, fazem, criam, brincam, percepcionam, percebemos a ordem que 

orienta determinada configuração.

Quando temos a moral, o governamento e o medo configurando as infâncias 

podem entender que o que circula nas redes dessas crianças, e de seus pares
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interdependentes, é a relação de poder fixada, esse conjunto de enunciados, 

símbolos, significados, e efeitos, forma a configuração, e produzem efeitos de ordem 

civilizatória, como observamos ao longo da análise e interpretação de dados, os 

indivíduos muitas vezes não têm consciência sobre as transições, mudanças ou 

continuidades de determinadas ordens, mas sentem os efeitos desta.

O que uma pesquisa de cunho sociológico vai ter a ver com uma 

reconfigruação da escola, do currículo? O que fazer na escola para tratar das 

crianças, da comunidade, da vida cotidiana, vai ter como ação e efeito uma 

reconfiguração do que fazemos na escola. Portanto no campo da educação 

poderíamos problematizar como nós podemos rever o currículo da escola para dar 

conta do processo civilizador em curso, das configurações, das redes de 

interdependência, como fazer a pedagogia ser configuracional? Como 

argumentamos apesar de toda expansão de matriculas, formulação de aparatos, 

como diretrizes curriculares é possível afirmar que a escola tem efeitos civilizatórios?

Para nós tem efeitos civilizatórios e a questão central seria pensar como a 

escola pode fazer a diferença para essas crianças? Ao conhecer as crianças desta 

configuração, e buscar chaves de compreensão dos processos civilizatórios a partir 

do que circula possivelmente possamos pensar a configuração escola e infância na 

periferia urbana, sob outros meios de orientação. Por exemplo, o medo como 

processo civilizador é elemento muito mais palpável de ser tratado como fruto de 

realidade, do que tratar da proteção como conceito de certa forma abstrato, pois não 

é experimentado da forma como o medo circula. Assim o medo por estar presente 

na vida, nas relações, no cotidiano, deveria estar no currículo. A máxima da escola 

como instituição comprometida com a proteção, participação e provimento poderia 

ser abordada a partir do medo e das diferentes experiências quanto ao medo, 

através do currículo, das histórias com o medo, já que, as crianças e os pais falam 

do medo a escola poderia tratar desse elemento: medo, assim como tantos outros 

elementos que configuram as infâncias aqui evidenciados e de tantas outras 

camadas presentes nesta configuração e vice-versa.

A contribuição da pesquisa vem no sentido de apontar que as crianças são 

parte das redes, que quando fazem parte das diferentes configurações trazem
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elementos que nas brincadeiras revelam o que circula na rede, e que se esses 

elementos não forem acolhidos, problematizados e tratados vão circular, sem a 

devida problematização como a exemplo do preconceito e estigmas presentes que 

vão tendo efeitos na sociogenese e psicogenese, produzindo efeitos civilizatórios, 

que as crianças percepcionam em tudo que vivenciam, pois têm camadas de 

questões mesmo dentro bairro.

Aqui nos propusemos em certa medida, pensarmos diferente, das bases 

sociológicas convencionais, frente à constatação de que quando chegam ao CMEI 

às crianças trazem e levam vivencias, o encontro com o bairro esta marcado pela 

possibilidade ou impossibilidade de alçarem tempos e espaços de brincar, circular, 

vivenciar o bairro, que são delimitados pelo medo, prestigia e estigmas.

Observamos que as crianças têm ficado restritas em suas teias às famílias e 

CMEI, o bairro requer maior tutela para ser experienciado, embora figure com 

destaque nos enunciados indicados pelas crianças.

O CMEI tem sido então espaço de brincar, aprender e conviver, de forma 

institucionalizada, isso tem impacto na vida e meios de orientação das crianças e 

deveria ter impacto em como esta estruturada o currículo no CMEI a partir do que 

circula: o desejo de brincar, a forma com que lidam com as rotinas, que impactam 

dentro e fora do CMEI na perspectiva das interdependências. As crianças percebem 

as relações de poder no cotidiano, para além dos discursos, logo a escola tem a ver 

com os efeitos do que circula nas redes ao passo que isso tensiona as relações 

dentro da escola que é parte da configuração. A escola deve se entender enquanto 

configuração e compreender suas redes de interdependência e nexos.

Aqui temos uma importante chave para compreendermos que a escola não 

deve criar fronteiras e apartar as crianças e a comunidade, mas sim, a escola deve 

estar atenta ao desafio da diversidade e diferença presente nas configurações. Para 

construirmos projetos congruentes com as necessidades das crianças e 

respondermos a dimensão da escola como agencia civilizadora, o que demonstra a 

interdependência e a importância de compreendermos ao menos em parte os 

processos sociais em curso, para fornecer meios de orientação para atuação nas



135

teias construindo projetos pedagógicos que considerem as configurações das 

infâncias.

A consciência destes processos que se dão em rede de interdependências 

pode contribuir com um campo de possibilidades educativas, ao considerar os meios 

de orientação e propor projetos educativos que compreendam as configurações, e a 

partir deste diálogo, ampliar a compreensão sobre os processos civilizatórios em 

curso, o que permitirá acesso a meios de orientação que favoreçam a sua atuação 

nas teias.
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