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Nas celebrações do Carnaval de Madri de 2016, os membros de uma companhia 
de teatro de bonecos foram detidos e encarcerados sob a acusação de enaltecer o 
terrorismo, por apresentarem para um grupo de meninos e meninas uma peça 
que denunciava o abuso de poder das instituições (policiais, jurídicas, econômicas, 
religiosas...) do Estado que, supostamente, deveriam nos proteger.2 Se levarmos em 
consideração a tradicional, popular e contestadora arte de cachiporra,3 teremos que 
admitir que a peça não tinha nada de especial, e é difícil entender tanta confusão se 
lembrarmos não só nosso folclore obsceno e violento,4 mas sobretudo a impressão 
e os efeitos causados na nossa infância por esse tipo de aventura guinholesca que 
a sociedade inteira se dispôs a sancionar.

1 [Nota da editora] Uma primeira versão deste texto foi publicada 

em 3 de março de 2016, em El Estado Mental (disponível aqui:  

http://tinyurl.com/grat3sanchezmateos), e em outubro de 2016 foi 

apresentada no I Colóquio Infância e Exceção, em Belém (Pará), orga-

nizado pelo Grupo de Pesquisa Estudos de Narrativas de Resistência 

(narrares).

2 A companhia se chama Títeres desde Abajo e a peça em questão,  

La Bruja y don Cristobal. Seu texto pode ser consultado em: http://

tinyurl.com/clbruja

3 [Nota do tradutor] Modalidade do teatro de bonecos em que o pro-

tagonista usa um porrete (a cachiporra) para se defender ou atacar os 

demais personagens e a plateia.

4 Claude Gagnebet. El folklore obsceno de los niños.
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Apesar dos distintos matizes ideológicos da polêmica, fez-se um consenso 
social e político de que a peça era imprópria para crianças, e chegou-se a afirmar que 
ela “poderia afetar gravemente seu desenvolvimento intelectual e psicossocial”. A 
sensibilidade das vinte ou trinta crianças — às quais ninguém perguntou nada — 
que assistiram àquela peça de bonecos desobedientes foi tomada como refém para 
justificar algo que, possivelmente, elas jamais fariam: prender os palhaços. Mas o 
argumento da proteção e do bem-estar dessas crianças serviu para que a violência 
institucional se pusesse em marcha, e estamos falando de um país no qual famílias 
pobres, com seus filhos, são desalojadas de suas casas; em que o presidente [Mariano 
Rajoy] bateu no seu filho em público, “carinhosamente”; em que esse mesmo pre-
sidente, durante campanha eleitoral, apanhou de um menor de idade que agora 
mesmo se encontra encarcerado.

O debate público sobre o “caso dos titereiros” girou principalmente em torno 
da liberdade de expressão na arte — ainda que se evitasse a reflexão sobre o porquê 
de essa mesma liberdade de expressão não poder ser destinada às crianças —, mas 
é importante que nos perguntemos sobre a ideia de infância que manejamos e com 
a qual organizamos o mundo, assim como sobre as relações que mantemos com 
ela e com as crianças (ou com quem tomamos como crianças). De quem estamos 
falando quando falamos de crianças? De que estamos falando quando falamos de 
infância? Essas são perguntas que temos que fazer sempre que se recorre ao bem
-estar delas para, por exemplo, encarcerar aqueles que supostamente seriam seus 
aliados sentimentais: manipuladores de bonecos, saltimbancos, palhaços de bairro 
que praticam a arte da parrésia e da contestação, arte em que as crianças seriam 
justamente as especialistas.

Um processo como o dos titereiros nos lembra que não podemos alardear ser 
uma sociedade emancipada, adulta ou madura, porque nossa tolerância à opres-
são é praticamente ilimitada. Esperamos que as crianças façam como os adultos, 
que toleramos a falta de liberdade em troca de alguma segurança e de um suposto 
bem-estar. Essa aprovação da obediência e da violência institucional — na Europa, 
por exemplo, com a aceitação de um estado permanente de emergência policial nas 
cidades — nos converte efetivamente em uma sociedade pueril, imatura, infanti-
loide. Mas uma ideia assim só é possível se convirmos que é próprio da infância ser 
governada e que é próprio das crianças serem tuteladas; se aceitarmos o desdém que 
leva a medir a infância ou definir as crianças pelo poder que exercemos sobre elas, 
decretando sua ignorância, sua barbárie, seu embrutecimento ou sua incapacidade. 
Descrever a infância ou as crianças rebaixando-as é algo que sem dúvida favorece a 
autoridade, o mando; do mesmo modo, o consumo irracional e desenfreado, ou o 
desejo pela tecnologia que pensamos que as caracteriza, serve apenas à economia, 
que se delicia com a natureza que determinamos para nossas crianças.
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É uma compreensão bastante distorcida da infância e do infantil, articulada a 
um mecanismo estruturador por meio do qual podem exercer-se autoridade, domí-
nio, desprezo ou apreço econômico. Muitas vezes disfarçado de crítica, esse meca-
nismo vale inclusive para explicar desastres como os velhos totalitarismos, tidos 
como infantis,5 ou as novas redes econômico-afetivas do capitalismo, determinadas 
por um tipo de consumidor pueril.6 E, no entanto, nenhuma dessas atribuições da 
infância, nenhuma dessas motivações infantis que se projetam, teria sido forjada 
naquilo que a infância verdadeiramente é, e sim, como diz Jorge Larrosa, a partir do 
que “nós colocamos nela ou dizemos dela”.7 A infância nunca é a verdadeira origem 
da ideia que temos dela, nem das relações que se estabelecem em torno dela, nem 
do significado social que essa noção adquiriu.

Fundamento do exercício de poder

Se, como diz Agamben em um texto inédito publicado nesta mesma revista 
(e que o autor teve a generosidade de escrever em 2010 para os filmes do coletivo 
Luddotek),8 “todo poder começa com o poder sobre as crianças”, devemos admitir 
igualmente que todo poder começa, se fundamenta e age também sobre aquilo ou 
aquele que se quer entender como criança, classificar como infantil, considerar como 
menor ou tratar como pequeno ou insignificante. Se reparamos em quem é tratado 
ou foi tratado desse modo (como menor e, portanto, como incapaz, ignorante e 
bárbaro), encontraremos a grande maioria dos povos, as pessoas que chamamos 
de estrangeiras, as mulheres, os operários, os pobres, os oprimidos em geral. Assim 
como com a criança, todos esses sofrem de maneiras distintas esse mecanismo de 
diminuição, de apequenamento, e todos os autoritarismos, paternalismos e violên-
cias. Seus levantes e revoluções, além disso, sempre parecem infantis para aqueles 
que querem apagá-los ou dirigi-los.

Em geral, não estamos dispostos a incluir as crianças dentro do status de 
oprimidos (que exagero! Afinal, “passam o dia brincando”, “têm tantas coisas”, 
“são uns privilegiados”, “não têm nem ideia do que passam outras crianças” ou 
“do que as espera quando virarem adultos”); mas, se não as incluirmos, teremos 

5 Francesco Cataluccio. Inmadurez. La enfermedad de nuestro tiempo.

6 Jaime Cuenca. Peter Pan disecado. Mutaciones políticas de la edad.

7 Jorge Larrosa.  Pedagogía profana.

8 [Nota da editora ] Este texto de Giorgio Agamben foi publicado em: 

Gratuita 3 – Infância. (Belo Horizonte: Chão da Feira, 2017). A revista 

está disponível para download no site da editora: http://chaodafeira.

com/gratuitas/)
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que ignorar as violências de todo tipo e a intensidade com que se exercem dia a 
dia em cada um dos espaços que se supõe serem próprios delas, e nos quais elas 
estão a salvo de perigos — ainda que, com frequência, as crianças mesmas sejam 
tratadas como o perigo mais ameaçador. Lembremos, com Christiane Rochefort, 
o status do menor: privado de direitos civis e jurídicos fundamentais; sem autori-
zação para vagar sozinho (proibição que compartilha com as pessoas escravizadas 
e com os povos ocupados: um menor longe de casa sem permissão é um fugitivo); 
com acesso vetado a determinados serviços e espaços públicos, mas obrigado a 
frequentar outros (como a escola); sem direito de ganhar a vida (embora trabalhe 
e obedeça todos os dias) nem a dispor de renda; não pode ter amor infantil; nada 
lhe pertence, nem mesmo ele se pertence a si mesmo, mas aos seus pais, que são 
responsáveis por suas andanças e pela avaliação permanente que a sociedade fará 
dele, apesar dele mesmo.9

Talvez esse lugar excepcional onde metemos as crianças e tudo aquilo que 
atrapalhe ou questione um pouco o estado das coisas seja o mesmo onde permanece 
a nossa própria infância — única história e passado compartilhados por todas as 
pessoas da Terra, de todos os tempos e épocas, de todos os lugares. Onde ela foi 
parar? A pergunta não tem nada de sentimental, e é difícil que não suponha um 
interrogante de primeira, pois, ao que parece, abandonamos a infância, mas só para 
nos agregarmos a uma existência mais pueril que, paradoxalmente, chamamos de 
maioridade.

O mundo das crianças

Enquanto nos regozijamos com os direitos da infância ou nos lamentamos por 
causa da terrível puerilidade que impera, as crianças continuam por aí, no mundo 
delas, em uma espécie de ilhota da realidade, uma exceção, num lugar separado, 
perdidas ou temporariamente a salvo do mundo de que se supõe que farão parte 
em algum momento. Como diz Claire Fontaine, trata-se de um lugar regido pelas 
forças dos que ainda não adquiriram as competências supostamente adultas para 
compreender, nomear, construir, destruir ou transformar a realidade, ainda que os 
efeitos e as consequências sobre a realidade daqueles que adquiriram essas compe-
tências não sejam alheios às crianças em hipótese alguma. Esse mundo separado, 
onde acreditamos que as crianças vivem, nos obriga a tomar todo tipo de precaução 
para entrar em contato com elas: formas adaptadas, linguagem específica. Não se 
deve esquecer que a companhia entre a criança e o adulto está sempre sob suspeita: 
o adulto se arrisca a ser ridículo (se entramos naquele mundo de formas e cores 

9 Christiane Rochefort. Los niños primero.
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“estrunfadas”) ou cometer um crime (se a introduzimos em nosso mundo adulto 
muito repentinamente).

O certo é que a separação que efetuamos entre o mundo das crianças e o dos 
adultos serve principalmente para intervir no que a criança é e será: permite cap-
turar seus gestos e intervir neles, estruturá-los para favorecer o exercício de algum 
tipo de poder maior. Diferentes instituições velam para estabelecer essa diferen-
ciação entre adultos e crianças (como outras servem à separação entre homens e 
mulheres, nativos e estrangeiros...) e o fazem aplicando toda espécie de qualificações 
e segmentações “naturais”. Pretender ignorar essa divisão estrutural é um grave 
atentado à ordem civilizada ou ao tipo de ordem em que essa distinção se aplica. 
As crianças precisam ser “cozidas” pelo sistema cultural (a educação, a brincadeira, 
os mitos) para que possam participar e alimentar a sociedade algum dia. Mas por 
acaso a criança nos pede tudo isso que nós lhe damos, tudo o que lhe dedicamos? 
A infância nos exige essa cisão pela qual organizamos o mundo entre os que sabem 
e os que não sabem, os que podem e os que não podem, os que devem obedecer e 
os que devem mandar?

E, no entanto, se nos aventurarmos um pouco por esse “mundo das crianças”, 
compreenderemos a dificuldade de sustentar a ideia de um mundo separado, pois 
elas estão entre nós o tempo todo, junto a nós, compartilham as mesmas riquezas 
ou misérias da vida, seus privilégios e pobrezas, experimentam o mau e o bom da 
vida, têm seus temores e amores. Elas estão, na maioria das vezes, sensivelmente 
sós no mundo. Do mesmo modo, a infância ou a nossa infância continuam por 
aqui, nos aparecem de repente e tomam de assalto o adulto que somos — com um 
chamado que poucas vezes atendemos.

Uma vez aceita a ideia de que as relações de interdependência definem toda a 
vida, talvez a única diferença importante entre adulto e criança seja que o rejunte 
da vida, a ligação entre percepção e ação, ainda não se adulterou, no sentido de 
que o juízo das crianças ainda não está prescrito, tampouco o mundo está dado, 
e elas podem ter experiências mais facilmente do que os adultos, pois ainda não 
adquiriram as familiaridades, os preconceitos, as habilidades ou atributos que as 
preparam para suportar o embrutecimento que significa se tornar os adultos bons, 
obedientes, trabalhadores e cidadãos que se espera que sejamos. E lembremos: tão 
pueris, do ponto de vista da submissão, que cabe duvidar que esse seja o destino 
em que toda criança e toda infância deve se converter.

Não se pode negar que com as crianças, e em relação à infância, o que se 
impõe e predomina quase por todos os lados são as conversas batidas, as pergun-
tas propositais, as respostas premiadas, o trato condescendente e favorecedor, as 
mentiras.10 Acreditamos saber tudo a respeito da infância e das crianças, o que 

10 Lolo Rico. TV: fábrica de mentiras. La manipulación de nuestros hijos.
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precisam ou não, o que sabem, o que podem, o que desejam. Mas é possível dizer 
que conhecemos apenas sua fragilidade evidente, sua vulnerabilidade sob a pers-
pectiva do domínio ou do benefício que desejamos. Seus gostos e sua existência 
acabam sendo produto nosso. Nunca assumimos a pergunta sobre a qualidade do 
gesto que a criança nos direciona e que oferece ao mundo. Nunca contemplamos 
as imprecisões, as inquietudes, as incertezas, os questionamentos, as indisciplinas, 
as alternativas, os trabalhos, os lares e estranhezas que instauram sobre o estatuto 
das coisas e da realidade. Não assumimos essas tarefas, e outros delas se ocupam 
para fazer seus negócios ou para afiançar seus poderes.

Em nossos tempos, tomamos as crianças como variável ou índice para medir 
a pobreza e a injustiça. Vítima inocente do nosso abandono dos assuntos comuns, 
a fragilidade delas é o fundo de contraste patético sobre o qual ficam marcadas as 
feridas mais graves de cada época, cujas pequenas ruínas estalam ocasionalmente 
a nossa indignação — como aconteceu com o menino Aylan, afogado em uma praia 
do Mediterrâneo quando fugia com sua família das guerras cujo fogo alimentamos. 
Os informes político-econômicos que calculam a gravidade da situação do nosso 
tempo falam de “comprometer-se com os mais fracos”, “resgatar”, “proteger”, “preve-
nir”, “infundir esperança”, “garantir padrões sociais”; uma espécie de boa tutela que 
funciona igualmente para uma criança ou para um país. Mas isso implica negociar 
simbolicamente as crises como uma espécie de acontecimento natural (como se 
supõe que seja a infância), o que exige que elas sejam dimensionadas com relação 
a uma autoridade igualmente natural que as dirija — tal como os países ricos do 
Norte se relacionam com os do Sul.

Um coletivo de autoproclamadas “crianças perdidas”, processado por terro-
rismo na França, diz que chamamos de “crise” aquilo que temos vontade de reformar 
e reestruturar, do mesmo modo que se chama de “terrorista” aquilo que se tem 
vontade de abater.11 Crise e terrorismo são, por mais surpreendente que seja, dois 
vértices do redil da infância no qual nós, adultos, introduzimos as crianças, cujas 
vidas estariam instaladas em uma espécie de crise permanente, pois o tempo todo 
se encontram submetidas à remodelação e à reestruturação de sua conduta — ou 
ao castigo, se se mostram muito indóceis. Além disso, as crianças são logo tratadas 
como “pequenos terroristas” e advertidas de que aí vem a polícia ou o homem do 
saco, quando queremos opor à vontade delas uma vontade e um poder maiores, colo-
cando-as no papel em que se viram embrulhados os titereiros. Do homem do saco, 
com certeza, elas jamais terão notícia; mas a polícia, sim, encontrão por todo lado.

Esse mundo separado, onde contemos as vidas menores, é terrivelmente 
excepcional, pois serve para perpetuar uma estrutura de poder muito nítida; e é 
lógico que quem ostenta algum tipo de poder sobre os outros pense que não pode 

11 Anónimo. Llamamiento y otros fogonazos.
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aprender nada com os que sofrem o poder que exerce e do qual se beneficia ao tratar 
os outros como menores. A ideia de “pobres e vencidos”12 hoje significa também 
ter perdido a infância e toda sua herança por causa de uma ideia de adultez, que só 
favorece o progresso e a autoridade de uns poucos.

Contudo, a resistência ao desastre que se pode praticar com a criança não 
consiste em tomá-la como um princípio de esperança, como um emblema do futuro 
feliz, mas como um ponto de crescimento possível, de incremento potencial em 
direção a uma vida boa. Não se trata de opor à catástrofe um pouco de otimismo e 
alegria (como no filme A vida é bela, de Roberto Benigni), afetos sempre atribuídos 
à criança e à infância, ainda que de maneira muito explícita se demonstre que efe-
tivamente há dor e sofrimento no coração da criança. Trata-se, antes, de admitir 
que a qualidade afetiva delas é a mudança, e é nessa possibilidade de trânsito que 
depositamos toda a nossa atenção — e, talvez aí sim, todas as nossas esperanças.13

Fator de explosão das relações de dominação

Como no conto “Josefina, a cantora”, de Kafka, ou no bairro onde aconteceu 
a apresentação dos titereiros, na cidade infantil dos ratos não há tempo para a 
infância.14 Rapidamente, nós a arrebatamos àqueles que ainda a vivem e a viramos 
do avesso para que justifique algo que as crianças mesmas jamais aceitariam. De 
modo que, ainda que possa parecer suspeito em meio à infantilização que impera, 
o infantil poderia oferecer uma oportunidade estético-política de primeira ordem, 
séria e maior, como pensa Schérer com Fourier15 — mas apenas se nos empenharmos 
em uma relação diferente com as crianças e com a infância, que não a tome mais 
como exemplo de impotência, inferioridade, incompletude ou como pretexto para 
aplicar toda espécie de relação autoritária. Os titereiros se empenharam nisso, e 
muito seriamente, ao apresentar aquela peça em uma praça pública, diante de uma 
plateia formada por adultos e por crianças.

O importante não é só denunciar as redes sujas (familiares, médicas, peda-
gógicas, jurídicas...) nas quais a infância e as crianças possam estar presas.16 O 
importante para os que sofrem — ou sofremos — alguma forma de governo injusto 

12 Walter Benjamin. “Experiencia y pobreza”.

13 Jeanne M. Gagnebin. Sete aulas sobre linguagem, memória e história.

14 Franz Kafka. “Josefina la cantora o el pueblo de los ratones”.

15 Charles Fourier. Vers une enfance majeure.

16 Gerald Mendel. La descolonización del niño; Philippe Meyer. El niño y 

la razón de Estado; Jacques Donzelot. La policía de las familias.
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ou de poder déspota, algum tipo de ameaça por parte de quem nos classifica como 
menores, é perguntarmos também sobre as potências e a força que se abrem a partir 
disso que nos empenhamos em tratar como menor: a força disso que tomamos como 
tão frágil que requer nossa proteção (tão perigosa às vezes); a pergunta sobre a inte-
ligência desses que pensamos ser apenas ignorantes. O que podem? O que fazem? 
O que sabem? O que trazem? O que levam? Onde nos colocam? Talvez algo dessas 
minorias, dessas vidas “infantis” sem voz nem fala, possa aparecer diante de nós 
como fator de explosão das relações de dominação, como afirma Christiane Rochefort.

No fundo, aquele mecanismo de desdém, de autoridade exercida por meio 
da menorização, isola e destaca precisamente a figura que decodifica a semântica 
autoritária e que dá passagem para o possível dentro do desastre e da ruína em que 
o capitalismo parece amplamente convertido. A criança, tão outra quanto o resto 
das alteridades que possamos imaginar, tão inadaptada quanto os selvagens que 
civilizamos ou a escória que exploramos, incapaz na maioria das vezes de interiorizar 
sem rebelar-se contra a disciplina e a obediência que nós, adultos, consideramos 
natural apenas porque as incorporamos. Talvez baste a companhia de uma criança, 
o acolhimento e a hospitalidade dedicada aos que se supõe que não podem ou não 
sabem nada, para nos situar na possibilidade de uma outra ordem e de um outro 
mundo muito melhor do que este que sustentamos com nossas histórias sobre a 
realidade, o progresso e uma ideia de maturidade prostrada perante o pior.

A abertura e o acolhimento verdadeiros frente a essa alteridade que é a infância 
necessitam de companheirismo e hospitalidade. Enquanto princípio de incerteza 
radical, a criança é um convite ao acolhimento, e não à submissão do outro — de 
tudo que é outro. Uma criança sabe, logo de cara, se é bem-vinda. A companhia da 
infância exige a prática da igualdade, não o assenhoramento nem a aceitação da 
submissão. O vínculo que a criança ainda pode estabelecer com o mundo, a imagi-
nação e a plasticidade com que o contempla e o aborda, demonstra que os vínculos 
podem ser refeitos e o mundo, transformado. Falando sobre o bebê, Rochefort se 
refere a ele como “o melhor receptor existente. Já sabe agarrar e nadar. Capta as 
mensagens, inclusive as inconscientes. Tem muito tempo. É um excelente analista 
de gestos, atitudes, toques, sons, vozes. Um potencial maravilhoso e fantástico, 
com milhões de genes tirados do acaso, o que indica inúmeras possibilidades (entre 
as quais se encontra, sem dúvida, também a ruína). Trata-se, sem dúvida, de uma 
imensa oferta de partida”. Tudo isso vai embora. Logo em seguida, colocamos as 
crianças para interagir com um mundo de botões e superfícies que não lhes permi-
tem nunca tocá-lo de verdade.

Para começar a manter um novo tipo de relação com a infância, talvez faça 
falta mesmo deixar os meninos e as meninas em paz, mas não no sentido de refor-
çar sua exterioridade com relação ao mundo de acordo com um projeto que nos 
seja mais conveniente, mas sim de liberá-los e liberar-nos das relações que lhes e 
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nos impomos. Acolhê-los no comum resguardando para a infância certa indeter-
minação, certo vazio que nos permita preservar a afinidade de toda criança com a 
ideia de possibilidade, de abertura, de liberdade, de começo e recomeço, de criação 
e destruição. A infância e as crianças discutem muitas vezes o que se afirma ou se 
nega sobre elas. Basta que pensemos que são egoístas para que descubramos os 
gestos de solidariedade mais puros e desinteressados; ou que pressuponhamos 
sua bondade e ternura para que descubramos a exaltação da destruição (tão lúcida, 
às vezes); ou que as tomemos por tontas para que apareçam com uma explicação 
surpreendente sobre o mundo, que deixa ver forças imprevistas para o adulto que 
somos. Não se prendem a nenhuma moral, ideologia ou determinismo. Evitemos 
fantasiar, portanto, com a pretensão científica de ter enfim reconhecido ou iden-
tificado uma imagem clara da criança e da infância, pois as crianças encontram-se 
sempre abertas a todas as circunstâncias, ao imprevisto. A verdade da infância não 
está no que possamos dizer da estranheza que ela sempre é, mas no que ela nos diz 
ao aparecer entre nós como algo inesperado.17 Essa impropriedade e dificuldade da 
estranheza que são as crianças nos situa sempre na pergunta não do que lhes falta, 
mas do que nos falta ou do que talvez nos faça falta.18 E esse “nós”, composto de 
crianças e adultos, não preexiste ao trabalho de acolher os outros que pensamos 
não fazer parte do nosso mundo por acreditarmos que não têm capacidade e que 
são pequenos demais para formá-lo.

Children of the revolution

“A revolução que libera o homem é posterior à que libera a criança”, afirma 
Agamben. Poderíamos dizer também que uma revolução infantil precede a revolução 
dos homens, pois “uma minoria na linha revolucionária já não é mais uma mino-
ria”.19 Nas crianças, o olhar — como é preciso dizer com Benjamin —, a percepção 
e o desejo estão colados na ação. Um vínculo que parece desfeito hoje: conservar 
esse pequeno mecanismo suporia, por si só, uma transformação enorme, que mal 
conseguimos imaginar. É talvez o único mistério da política. Teríamos que pensar no 
fato de que, na infância, essa força de pensar-agir ainda não se rompeu, e a criança 
pequena vai com garra, incorpora suas ideias infantis a gestos que um momento 
de oportunidade permite levar a cabo. A ousadia da liberdade e o atrevimento de 
saber consistem em dar esse passo. Esse vínculo, essa adesão ao mundo e ao que 
ele tem de possível, é o que vincula o fazer da criança com a ação revolucionária e 

17 Jorge Larrosa. Sujetos e identidades en filosofía.

18 Fernand Deligny. Permitir, trazar, ver.

19 J.-L. Godard. La chinoise.
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a ação artística. Então, se todos fomos crianças alguma vez, se conhecemos (agora 
ou antes) a infância, o que aconteceu e acontece para que não criemos e revolucio-
nemos o que nos rodeia?

O fundamental é reconhecer o tipo de ruptura da ordem, fuga ou estraneidade 
em que a infância nos coloca.20 A possibilidade que se abre, quando se reconhece a 
amizade com a criança, com a potência que reativa o desejo e a ação, que multiplica 
no mundo suas conexões com a intensidade do real (ou de nós), estaria “seriamente 
em jogo”.21 Não só para as crianças, mas também para todas as vidas que não tives-
sem se esquecido da infância e que continuam vivendo-a — em bloco, para dizer com 
Deleuze e Guattari22 — como um tipo de existência liberta da maioridade existencial 
e do estado de dominação com que sempre é definida e sob o qual morre esmagada.

Talvez a ideia de que outro mundo é possível só possa ser sustentada com 
um pouco de infância; e, se tem-se espalhado um pouco de puerilidade, é às custas 
do que a criança e a infância não são. Pela infância, somos chamados permanente-
mente a suscitar um “verdadeiro estado de exceção infantil”, esse que poderia ter 
sido, mas que se malogrou,23 uma utopia cada vez mais ameaçada neste mundo 
infantil sem crianças. Por algum motivo, parece mais fácil admitir que, da criança 
ou dos que são tratados como ela, há que se esperar um pouco de obediência, em 
vez de discussões sobre a ordem imposta ou alternativas a ela. Contudo, do gesto 
infantil cabe esperar não só rupturas, descontinuidades, desobediências, contesta-
ções, desacatos, indisciplinas, insurreições, mas também imaginar lares, trabalhos, 
utopias. A infância é o lugar que pensamos estar despojado de utopia.

Em vez de manifestar a boa ideia que temos da infância ou animar uma nova 
teoria romântica sobre ela, propomos um novo tratamento dela — e com as crianças 
ou os que são associados a elas, de modo que possamos frequentar outra ideia de 
crescimento, não condicionada ao abandono da infância, mas à capacidade de criar 
novos laços com ela e com suas forças.24 Esse novo tratamento poderia começar 
não determinando privilégios ou poderes em nosso favor quando nos relacionamos 
com as crianças, mas poderia consistir em estabelecer essa relação em acordo com 
elas. Para favorecer essa igualdade na distância entre adulto e criança — e talvez 

20 René Schérer; Guy Hocquenghem. Co-ire. Álbum sistematico  

de la infancia.

21 Heidegger citado por Jorge Larrosa, em Sujetos e identidades  

en filosofía.

22 Gilles Deleuze; Félix Guattari. Kafka, por una literatura menor.

23 Benjamin citado por Reyes Mate. Medianoche en la historia.

24 Asociación Antipatriacal. Manifiesto por los niños.
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dissolver esse par de opostos em um mútuo suceder-se —, poderíamos tornar-nos 
um pouco estrangeiros das divisões do mundo que tomamos como naturais e pra-
ticar um tipo de nova indiferença diante das separações estabelecidas entre adultos 
e crianças.25 Indiferença por exemplo às convenções do que deve ser uma conversa 
infantil, uma arte para as crianças, uma boa vida infantil. Evitar que a criança se 
converta em uma fábrica de mentiras; que interiorize nossa própria tolerância ao 
poder; aprender com sua resistência, sua capacidade de desejo, ação e criação; tro-
car armas e instrumentos, maneiras de ser e estar, para que possamos questionar, 
juntos, o que na realidade parece inquestionável.

25 Lolo Rico. TV: fábrica de mentiras. La manipulación de nuestros hijos.
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