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RESUMO 

Carvalho, R. S (2015). Política e infância: aproximações a partir da escuta de crianças de 
movimentos sociais de luta pela terra. Tese de doutorado, Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto 
 
A presente tese tem como objetivo compreender as significações sobre política construídas 
por crianças moradoras de um assentamento rural vinculado a movimentos sociais de luta pela 
terra – Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e Movimento de Libertação 
dos Sem Terra (MLST). Historicamente, áreas que têm a criança como objeto de estudo têm 
negligenciado a discussão de sua relação com a política e, ao mesmo tempo, áreas que se 
voltam para a investigação da política o têm feito enfocando relações adultas, ocultando a 
infância desse processo. Compreendemos que vivemos um momento histórico em que há a 
emergência, em discursos científicos e práticas, de perspectivas contra-hegemônicas que 
colocam a criança como um possível sujeito de ações políticas. Baseadas nas perspectivas 
teórico-metodológicas dos marxistas Antonio Gramsci e Lev Vigostski, apresentamos a tese 
de que crianças que vivenciam espaços e relações permeados pela vinculação com 
movimentos sociais, em virtude da constante busca de efetivação de direitos desses grupos, 
possuem repertórios sobre a política, assim como uma relação ativa com esse campo, com a 
crítica de sua realidade e com a modificação de relações e contextos. Para isso, realizamos 
uma pesquisa empírica com 32 crianças de seis a 12 anos, sendo 17 do MLST e 15 do MST. 
Para a construção do corpus empírico utilizamos como instrumentos: grupos de discussão e 
conversas individuais. Todos os instrumentos foram gravados e transcritos na íntegra. A 
análise foi feita a partir de leituras exaustivas do material empírico, tendo dois eixos: (1) 
significados de política apresentados pelas crianças; (2) a política na vida cotidiana das 
crianças, no qual avaliamos, a partir dos relatos sobre suas vidas, como as relações de poder 
se estabelecem. Os significados são, por muitas vezes, ligados à política institucional, 
considerada como um campo específico de relações entre governantes e governados, sendo os 
principais: votar, figuras políticas, ordens a serem seguidas. Encontramos, ainda, 
significações ligadas à mídia, documentos, cuidado e melhoria dos contextos. No caso das 
crianças menores, elas mencionam não saber o que é política. Com relação à política cotidiana 
materializada nas relações vivenciadas pelas crianças, encontramos situações em que o poder 
é preponderantemente exercido pelo adultos. Em relações por vezes de enfrentamento, 
encontramos situações em que o poder se centraliza na criança. Finalmente, encontramos 
também situações centradas no diálogo, em que o poder é negociado e se materializa a partir 
das condições existentes em cada interação. Frente à complexidade e contradição 
características das relações humanas, encontramos campos de aproximação à tese 
apresentada, como a significação da política como melhoria dos contextos vivenciados pelas 
crianças, a qual traz uma característica de ação dos sujeitos sobre a realidade e, ainda, 
situações significadas como políticas nas quais o ator que realiza a ação é a própria criança. 
Entretanto, encontramos uma predominância de situações de poder centradas nos adultos e 
uma significação da categoria “infância” como apolítica quando perguntadas sobre quais são 
os atores aptos a realizar a política. Os resultados demonstram a potencialidade de 
significações e práticas que resultam da articulação entre os campos da infância e da política. 
 
Palavras-chave: Criança. Infância. Política. Movimentos sociais. Poder. 
 





	
	

 

ABSTRACT 
 

Carvalho, R. S (2015). Politics and childhood: approaches from hearing children who take 
part in social movements of struggle for land. Tese de doutorado, Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto 
 
This thesis aims to understand the meanings on politics built by children who lives in a rural 
settlement linked to social movements that strugle for land – Landless Workers Movement 
(MST) and Landless Liberation Movement (MLST). Historically, areas having the child as an 
object of study have neglected the discussion of their relationship with politics and at the 
same time, areas that turn to research politics have been focused on adult relationships, hiding 
the childhood of that process. We understand that we are living a historical moment where 
there is an emergence, in scientific discourses and practices, of counter-hegemonic 
perspectives that put the child as a possible subject of political action. Based on theoretical 
and methodological perspectives of marxist Antonio Gramsci and Lev Vigotski, we present 
the thesis that children who experience spaces and relationships permeated by ties with social 
movements, due to the constant search for enforcing rights of these groups, have repertoires 
about politics, as well as an active relationship with this field, with criticism of their reality 
and with the modification of relationships and contexts. For this, we conducted an empirical 
survey of 32 children aged six to twelve years, 17 from MLST and 15 from MST. To build 
the empirical corpus we used as instruments: focus groups and individual conversations. All 
instruments were recorded and transcribed in full. The analysis was made from exhaustive 
readings of the empirical material, having two axes: (1) policy meanings presented by 
children; (2) the policy in the daily lives of children, in which we evaluate, from the reports of 
their lives, how power relations are established. The meanings are often related to institutional 
policy, considered as a specific field of relations between rulers and ruled, the main ones 
being: vote, political figures, orders to be followed. We still found meanings related to media, 
documents, care and improvement of contexts. For the young children, they mention not 
knowing what politics are. Regarding the daily politics materialized in the relationships 
experienced by the children, we find situations in which power is exercised mainly by adults. 
In relationships of confrontation, we find situations in which power is centralized in the child. 
Finally, we also find situations focused on dialogue, in which power is negotiated and is 
materialized from the existing conditions in every interaction. Considering the complexity and 
contradiction peculiar to human relationships, we find fields that approximate to the presented 
thesis, as the meaning of politics as improvement of the contexts experienced by the children, 
which brings a characteristic of subjects action on the reality and also situations meant as 
politics in which the actor who performs the action is the child. However, we found a 
predominance of power situations focused on adults and a significance of the category 
"childhood" as apolitical when asked about what actors are able to carry out the policy. The 
results demonstrate the potential of meanings and practices that result from the joint between 
the fields of childhood and politics. 
 
Keywords: Children. Childhood. Politics. Social movements. Power. 
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APRESENTAÇÃO 

A motivação para a realização da pesquisa de doutorado que resulta no presente texto 

se deu a partir de um episódio que emergiu na pesquisa de mestrado da pesquisadora, 

desenvolvida de 2008 a 2011, na Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto. 

O mestrado teve como objeto de investigação e análise as formas de participação de crianças 

de sete a doze anos moradoras de um assentamento rural de reforma agrária e de um bairro da 

periferia da cidade (Carvalho, 2011). Compreendendo a participação (das crianças) como 

inerente à ação humana, a pesquisa nos proporcionou um aprofundamento teórico-

metodológico em relação à criança e a infância e suas práticas sociais. Nosso foco de análise e 

discussão não foi a participação ou não das crianças, mas suas formas de participação. Dentre 

os relatos presentes na pesquisa, os construídos por duas meninas de dez anos nos chamaram 

atenção: o de Daniela, moradora de um assentamento rural de reforma agrária vinculado ao 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), e o de Gabriela, moradora da 

periferia urbana. Em seus relatos, ambas descreviam um caso de violência perpetrado por uma 

professora. Entretanto, as formas como a situação foi relatada e o desfecho do caso foram 

substancialmente diferentes para cada uma das meninas. Enquanto para Daniela a violência da 

professora encontrou resistência em uma ação coletiva dos alunos, que buscaram a diretora e 

denunciaram a professora, resultando no seu afastamento da sala de aula, Gabriela chega a 

relatar o afastamento da professora, mas atribui o fato a uma escolha dela devido a motivos 

pessoais. Gabriela apresenta um discurso de submissão, não atribuindo a possibilidade de 

ação e defesa por parte das crianças, enquanto Daniela assume um papel ativo de busca de 

mudança do contexto vivenciado.  

As significações que emergiram na pesquisa de mestrado retratam, portanto, 

subjetividades marcadas por diferentes concepções acerca da potencialidade da ação das 

crianças e delas mesmas como sujeitos modificadores de suas realidades. Essa diferença de 

concepção em relação às posturas, mas principalmente de papéis assumidos pelas crianças, 

nos intrigou. E uma pergunta surgiu: Por que Daniela assume um papel social ativo, no qual 

internaliza seus direitos, luta para que eles se efetivem e escolhe este tipo de situação para 

relatar à pesquisadora? O que faz com que Daniela, enquanto criança, exerça esse papel? Tais 

questionamentos nos levaram a delinear nosso projeto de doutoramento. O caso de Daniela 

deixou evidente a dimensão política do ato das crianças no interior da escola e nos provocou a 

questionar as ausências desse debate nos estudos sobre a infância. Uma das hipóteses 
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levantadas foi de que as experiências propostas pelo MST, de ação e inserção política direta e 

indireta, poderiam estar favorecendo a constituição de papéis e subjetividades mais críticos 

em relação às interações e relações que estabelecem com adultos e crianças. Estudar crianças 

cujas famílias pertencem a movimentos sociais poderia, portanto, ser um caminho para 

encontrar formas mais visíveis da presença da política na vida das crianças.  

Assim surge a proposta dessa tese, que se propõe a realizar aproximações teóricas e 

metodológicas para compreender a relação entre criança e política, buscando investigar as 

significações sobre política e os posicionamentos assumidos pelas crianças de movimentos 

sociais.  A tese sustentada nesta pesquisa é de que crianças que vivenciam espaços e relações 

permeados pela vinculação com movimentos sociais, em virtude da constante busca de 

efetivação de direitos realizada por esses grupos, possuem repertórios sobre a política ligados 

a uma relação ativa com esse campo, com a crítica de sua realidade e com  a modificação de 

relações e contextos. Isto é, com significações da política como ação social, sendo elas 

possíveis sujeitos de realização dessas ações.  Defende-se que a escuta das crianças pode 

favorecer o conhecimento de situações marcadas por papéis e contrapapéis em um jogo 

complexo que revela as negociações características da ordem da política e que, nele, podem 

existir processos em que as crianças se reconheçam como sujeitos capazes de transformar as 

relações e as condições que se dão nos espaços em que  circulam.  

A política é por nós discutida a partir de dois diferentes níveis de compreensão: a 

política institucional e a política cotidiana.  

Baseadas em Gramsci (Coutinho, 2007) e Rosa (2013), consideramos a política 

institucional como “o conjunto de práticas e de objetivações que se referem diretamente ao 

Estado, às relações de poder entre governantes e governados”. Pode-se dizer que trata-se do 

“espaço público e institucionalizado no qual se realizam discussões, negociações e decisões 

sobre os objetivos e valores da vida coletiva” (Castro, 2013, p. 85). 

Para a compreensão da política cotidiana, remetemo-nos à proposição de política 

ampla, que Rosa (2013), a partir de Gramsci, define como a: 
[...] forma como o poder está distribuído em determinadas relações humanas e como tal distribuição 
afeta a tomada de decisões referentes àquele contexto. Se defendermos o poder aqui como a capacidade 
de influenciar ou decidir sobre as pessoas, concluiremos que as relações de poder, e consequentemente 
a política, estão presentes nas mais diversas esferas de nossas vidas. Assim, a política se manifesta 
desde a capacidade que temos de decidir sobre nós mesmos até o quanto podemos influenciar nas 
decisões estatais, passando pelas esferas das relações interpessoais, familiares e comunitárias (Rosa, 
2013, p. 69). 

Assim, a política ampla remete ao caráter político que perpassa nossas vivências 
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sociais e que compõe nossas interações intersubjetivas cotidianas. Como aponta Rosa (2013), 

o poder se efetiva nas possibilidades de “influenciar ou decidir”, ou como adiciona o 

sociólogo Thompson (2009), refere-se a “uma capacidade conferida socialmente ou 

institucionalmente [aos indivíduos], que dá poder a alguns para tomar decisões, conseguir 

seus objetivos e realizar seus interesses” (Thompson, 2009, p. 79-80). 

Para o desenvolvimento de nossa tese, o texto está organizado em seis capítulos: 

No primeiro capítulo, realizamos uma discussão e análise sobre a infância e a política. 

Recorrendo às concepções socialmente disseminadas, marcos científicos e jurídicos e práticas 

sociais, analisamos os possíveis discursos em relação à criança e a infância, e a possibilidade 

de pautar as crianças como sujeitos de ações políticas no momento histórico atual.  

No segundo capítulo, embrenhamo-nos na compreensão de como a ciência tem 

abordado a relação entre a criança e a política. Elegemos para essa discussão os conceitos da 

socialização política e da participação política. Tem como objetivo de analisar a forma que a 

relação criança e política é apresentada, mas, principalmente, como a criança é pautada nesses 

conceitos, se lhe são atribuídas possibilidades de ação em sua relação com o campo político.  

Após uma aproximação e análise dos conceitos científicos que abarcam o tema, 

apresentamos, no capítulo 3, nossa proposta da forma de compreender a relação criança- 

política, baseando-nos, preponderantemente, em Vigotski e Gramsci. Discutiremos, ainda 

nesse capítulo, o contexto por nós pesquisado, os participantes, os métodos e os 

procedimentos realizados na construção de nosso material empírico. 

Os capítulos 4 e 5 são destinados à apresentação e à discussão de nosso corpus 

empírico com o intuito de aprofundar na tese aqui apresentada, a partir da fala das próprias 

crianças. No capítulo 4, discutimos as significações de política construídas pelas crianças e, 

no capítulo 5, focamos as relações cotidianas vivências e relatadas pelas crianças, analisando 

as formas como a política se materializa nas relações estabelecidas com seus parceiros em 

suas vidas, buscando compreender as possibilidades de exercício do poder. Com a realização 

desses dois níveis de análise, buscamos abranger os pontos por nós apresentados em nossa 

tese, na tentativa de compreendê-la e discuti-la na complexidade e na consideração às 

contradições das relações humanas concretas. 

O último capítulo é destinado às considerações finais.  
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CAPÍTULO 6 – Considerações finais 

O texto construído buscou traçar um caminho que apresentasse, discutisse e 

localizasse nossa tese no momento histórico, no campo científico, no contexto que se propôs a 

aprofundar, amarrando, ao final, com os conhecimentos e significações de seus principais 

sujeitos – as crianças. Ao longo dos primeiros capítulos, buscamos demonstrar as 

(im)possibilidades colocadas nas atuais configurações históricas, econômicas e sociais, que 

permitem ou não pautar a criança em sua relação com a política, seja a cotidiana, pelas formas 

de efetivação do poder nas relações que estabelecem com seus parceiros, seja a institucional, 

por meio de propostas e práticas para que os direitos de participação da criança sejam 

ampliados.  

No campo científico, deparamo-nos com dois conceitos – a socialização política e a 

participação política da criança – que se apresentam como potências para a discussão da 

infância, da criança e de seu desenvolvimento, principalmente pautando aspectos sociais e 

políticos, os quais são, por vezes, negligenciados, principalmente quando consideramos as 

crianças pequenas. Entretanto, nosso interesse de investigação e a tese por nós construída não 

encontraram morada nos conceitos científicos discutidos e fez-se necessário recorrer a novos 

autores para a reflexão, construção e embasamento das concepções que compõem nossa tese. 

Gramsci e Vigotski foram nossas fontes teóricas, e os pesquisadores que avançaram e 

trataram de suas teorias nossos interlocutores na construção conceitual de nossos objetos 

investigados. Buscando encontrar na realidade respaldo à tese por nós construída, recorremos 

ao auxílio das crianças que, conosco, dividiram suas vidas e experiências. 

Nossa tese de que crianças que vivenciam espaços e relações permeados pela 

vinculação com movimentos sociais, em virtude da constante busca de efetivação de direitos 

desses grupos, possuem repertórios sobre a política, assim como uma relação ativa com esse 

campo, com a crítica de sua realidade e com a modificação de relações e contextos, encontrou 

amparo a partir da articulação com conceitos dos autores acima citados. As contribuições dos 

entendimentos de política ampla e restrita e de Gramsci, em diálogo com autores mais 

recentes, auxiliaram-nos na construção de nossas compreensões de política cotidiana e 

institucional, de forma a permitir um olhar para as significações acerca das situações 

vivenciadas pelas crianças e, ao mesmo tempo, instrumentalizar o debate sobre a relação 

política e infância. Em Vigokski, apoiamo-nos nos seus pressupostos que dão ancoragem para 

a centralidade dos processos interativos no desenvolvimento humano, que ocorrem em 
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contextos situados e entre sujeitos concretos, de modo a atualizar, reafirmar, negar, resistir 

e/ou renovar as práticas culturais que (im)possibilitam compreender a dimensão política das 

relações que as crianças mantêm com seu meio.  Assim, seus conceitos de vivência (Vygotski, 

2012), significação (Vigotski, 2001) e drama (Vigotski, 2000) mostraram-se como 

orientadores de um olhar que procurou ser não reducionista ao abordar a dinâmica que se dá 

na relação entre infância e política quando tomamos como objeto as falas das próprias 

crianças. A partir desses conceitos, foi possível compreender se crianças que vivenciam 

espaços e relações permeados pela vinculação com movimentos sociais possuem repertórios 

sobre a política, assim como uma relação ativa com esse campo, com a crítica de sua 

realidade e com a modificação de relações e contextos, as possibilitando também assumir um 

papel ativo nesse processo. O material construído junto com as crianças encontrou pontos de 

convergência com o que havíamos hipotetizado na construção da problemática que compõe a 

tese, mas também de distanciamento da realidade concreta descrita pelas crianças. Como 

esperávamos desde o início, as relações sociais e a vida se mostram sempre mais complexas, 

ricas e contraditórias, de modo a abrir novos horizontes para investigação da relação infância 

e política.  

As significações sobre política realizadas pelas crianças por vezes se aproximam de 

uma compreensão de política institucional, campo de relações especificas, notadamente entre 

governantes e governados, como destaca Gramsci (Coutinho, 2007), por meio de práticas 

como o voto, da personificação da política em suas figuras de autoridade, ou ainda como 

ordens a serem seguidas. Por meio dessas significações, as crianças identificam claramente 

quem são os sujeitos que dominam esses espaços, de forma a afastá-las da política. As ações 

dos governados se mostram pontuais e, como parte da possibilidade da política institucional, 

próprias da racionalidade e do mundo adulto, sendo vetadas às crianças; Megan, ao trazer a 

voz de sua mãe, deixa este aspecto bastante claro: “política não é pra criança”. O lugar social 

de criança não comporta a experiência da vida política institucional. Ao analisarmos os 

significados das próprias crianças sobre os sujeitos que realizam política, o adulto é 

considerado como o membro primordial e, por vezes único, para a realização dessa ação. 

Mesmo destacando, ao longo de seus relatos, a possibilidade de realização de política 

pontuais por parte das crianças, a categoria geracional infância é apontada como  apolítica e 

as crianças como não aptas ao seu exercício. Encontramos, assim, entre as crianças, a 

concepção socialmente disseminada de afastamento delas do campo da política. Nesse 
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sentido, como aponta Qvortrup (2010), ao analisarmos a posição assumida pelas crianças, a 

partir do trabalho, acerca das significações de política, elas aparecem como “sujeitos 

visados”, isto é, objeto de políticas públicas elaboradas e efetivadas por outros, notadamente 

adultos. Entretanto, algumas crianças reivindicam uma aproximação da infância da política 

institucional, como sujeitos, uma vez que consideram a importância das ações desenvolvidas 

em seu âmbito nas condições e formas de vivência de suas vidas. Esse é o caso de Megan, que 

reponde à afirmação da mãe, reproduzida acima, da seguinte forma: “Porque se tá falando que 

tudo a [...] ver com a cidade, com o povo, então tem tudo a ver com a gente...”.  

No material aparecem também elementos que falam a favor de uma competência das 

crianças para a identificação dos problemas em seus contextos e sobre certo funcionamento da 

política, mesmo que pelos seus desvios, como o clientelismo, as promessas não cumpridas e a 

necessidade de coletivização da luta para a conquista de direitos.    

Na discussão sobre o tema, as crianças, notadamente as do MST, remetem 

significações de política como uma forma de mudança das condições concretas de suas vidas, 

indicando instrumentos como manifestações, construção de cartazes, dentre outros, para essa 

efetivação. A política assume aqui um caráter de ação de membros da sociedade e que pode, 

por esse motivo, ser realizada pelas crianças. Nesse movimento, as crianças se colocam em pé 

de igualdade com os adultos, uma vez que se implicam em alguns desses processos, o que 

aparece no relato de ações que buscam a melhoria das condições na escola e no ônibus, por 

exemplo. Por vezes, essa implicação consiste não na ação direta, mas na busca pelas pessoas 

que podem se posicionar em igualdade, que tenham autoridades atribuídas pelo lugar social 

semelhantes, no jogo de poder das relações que se travam nos contextos e que atravessam os 

diferentes papéis neles desenvolvidos. Em outras ocasiões, surge pela reivindicação de 

aproximações entre seus mundos e a política, mesmo que em atenção às suas demandas, como 

alvo das ações e decisões realizadas pelos adultos que gerem os tempos, as atividades, as 

materialidades físicas e os disciplinamentos dos espaços onde circulam Nesse momentos, 

compreendemos que as crianças buscam em sua relação com a política a assunção do papel de 

“sujeitos”, na denominação de Qvortrup (2010).  

Destacamos, ainda, que, em praticamente todas as crianças, independentemente do 

movimento, encontramos um forte senso crítico tanto de suas realidades, como da própria 

política institucionalizada, apontando para nuances vivenciadas pelas crianças; o uso da 

mentira para a obtenção do voto, a não escuta da população, por exemplo, são trazidos na 
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construção de significações bastante pessimistas sobre a própria política. Há nesse aspecto um 

caráter pedagógico, formador da vivência direta ou indireta das crianças com os 

representantes que ocupam cargos públicos, disputados em processos eleitorais.  

Ao analisarmos as relações cotidianas das crianças e a forma como a política se 

materializa em suas interações face a face, são as contradições que mais chamam atenção. 

Deparamo-nos com situações de dominação, tutela, subordinação e abuso de poder, 

vivenciadas pelas crianças em seus cotidianos, mas também, no movimento de exercício de 

poder no cotidiano, são encontradas situações centradas na criança e situações de negociação 

No caso do centradas nas crianças, também se depreendem movimentos de dominação do 

outro, podendo as crianças assumir o papel de “pequenos tiranos”.  

Relações dialógicas possibilitam a expressão, escuta e consideração de seus diferentes 

membros em  consideração ao outro como um sujeito. Nessas situações, o poder é flutuante e 

pode ora se materializar com um membro da relação, ora com outros, independentemente dos 

fatores de autoridade ou etários.  

Como verificamos, as significações de política como ação e o exercício desta pelas 

crianças são encontradas nos discursos infantis, sendo que as experiências vivenciadas e 

significadas no contexto dos movimentos sociais podem ser as responsáveis por tais 

significados. Encontramos relatos de crianças que se referem à política enquanto ação social e 

são significadas, elas próprias, como possíveis sujeitos políticos, mas não temos elementos 

suficientes para afirmar que as experiências que as possibilitam construir tais significações se 

devam a vivências ocorridas devido a sua inserção nos movimentos sociais. Outras pesquisas, 

que abordem tanto as significações sobre os movimentos sociais pelas crianças que os 

vivenciam, quanto realizadas com crianças de outros contextos, seriam necessárias, pois 

avançariam na compreensão sobre se as experiências do assentamento são internalizadas 

como de ação política, e também se crianças de outros contextos sociais apresentam as 

mesmas concepções de política como ação social e delas próprias como sujeitos possíveis de 

ação política, não sendo, portanto, algo específico desse contexto.  
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