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Esta comunicação visa compartilhar os resultados parciais de uma pesquisa em 
andamento realizada pelo GEPEI– Grupo de Estudos e pesquisas em Educação e 
Infância– intitulada “Infância, Experiência e Infantilização do Trabalho Docente” e 
pretende apontar alguns aspectos considerados fundamentais para poder pensar a 
função de educador de crianças pequenas na atualidade, que se apresenta tão 
conturbada. Dentre eles, o de refletir sobre os aspectos do trabalho cotidiano das 
escolas de Educação Infantil, principalmente no que se considera um processo de 
aprisionamento das crianças dentro destes espaços. São questões que envolvem as 
relações entre infância e poder, especialmente quando nos referimos às 
contradições presentes nos conceitos fabricados pelos discursos proferidos no 
âmbito do saber pedagógico e nas práticas produzidas no âmbito escolar. Partindo 
do pressuposto que as concepções sobre a infância são reflexos da sua realidade 
histórico–social e os discursos que se enunciam sobre ela têm orientado as práticas 
de atenção, de criação e de educação das crianças e, que, de certo modo, é a partir 
deles que se definem ”o que é ser criança”. A educação escolar com seus aparatos 
técnicos presentes na realidade cotidiana das crianças, dos longos períodos em 
espaços fechados das salas de aula, na submissão à rotina que condicionam os 
ritmos do corpo, no espaço e tempo designado às atividades propostas exerce o 
governamento da infância. É nesse sentido, que buscamos no filósofo francês, 
Michel Foucault o amparo necessário para pensar esse governamento, que se volta 
às relações de poder entre os discursos sobre a educação infantil e as crianças na 
sociedade.  
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Neste pequeno texto, pretendo apontar alguns aspectos considerados 

fundamentais para podermos pensar nossas funções como educadores de crianças 

pequenas na atualidade, que se apresenta tão conturbada. Dentre eles, quero 

refletir sobre os aspectos do trabalho cotidiano das escolas de Educação Infantil, 

principalmente no que considero um processo de aprisionamento das crianças 

dentro destes espaços. São questões que envolvem as relações entre infância e 

poder, especialmente quando nos referimos às contradições presentes nos 

conceitos fabricados pelos discursos proferidos no âmbito do saber pedagógico e 
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nas práticas produzidas no âmbito escolar. Partindo do pressuposto que as 

concepções sobre a infância são reflexos da sua realidade histórico-social e os 

discursos que se enunciam sobre ela tem orientado as práticas de atenção, de 

criação e de educação das crianças e, que, de certo modo, é a partir deles que se 

definem ”o que é ser criança”. 

Pensar a educação escolar para as crianças pequenas, deve ser um exercício diferente 

daquele que está imposto, para que se construa uma escola como um espaço de criação, de invenção e de 

vivência e, portanto, da possibilidade da criança, dos professores e pais de desenvolver uma experiência 

de infância. Aquela que não se refere aquele sujeito pequeno que se manifesta num período da nossa vida, 

de forma germinal e inacabada, mas daquele que perdura por toda a vida e está presente na relação 

pedagógica, constituindo-se num traço perturbador dos mecanismos de poder, num contra poder que 

inverte o poder vigente e o transgride. 

Os discursos presentes na nova LDB colocam que a educação infantil deve ser oferecida em 

creches e pré-escolas (art. 30) numa perspectiva de atender integralmente às necessidades das crianças 

(art. 29). Nisto reside o grande desafio para nós educadores, o de assumir a educação em todas as suas 

dimensões: corporais, emocionais, cognitivas, espirituais, sociais, ambientais. As instituições de 

Educação Infantil, nesse sentido, não podem ser consideradas enquanto simples espaços de guarda muito 

menos, reduzirem-se a espaços de transmissão-apropriação de conhecimentos. Elas precisam ser espaços 

de desenvolvimento de experiências de infância, onde as crianças se desenvolvam integralmente, na sua 

totalidade e proporcionem possibilidades de construírem sua história. 

A educação escolar com seus aparatos técnicos presentes na realidade 

cotidiana das crianças, dos longos períodos em espaços fechados das salas de aula, 

na submissão à rotina que condicionam os ritmos do corpo, no espaço e tempo 

designado às atividades propostas exerce o governamento da infância. As crianças 

são afastadas do seu direito de viver e construir sua própria história dentro de um 

ritmo frenético que a modernidade lhe impõe, afastando-as das interações com seu 

mundo e com a experiência da infância. 

É nesse sentido, que busco em Michel Foucault o amparo necessário para 

pensar este governamento, que se volta às relações de poder entre adultos e 

crianças na sociedade por que ao tratarmos da infância, temos nos furtado do fato 

de que tanto a invenção da infância quanto sua manutenção se deu por obra e 

graça de uma “vontade do poder” sobre os sujeitos infantis, que teve e tem, por 

sua vez, correlação com uma “vontade de saber” que engendra o quadro moderno 

de saberes sobre a criança. 

  



  

A “descoberta” desse objeto, a infância, na modernidade, não significa 

que só agora se possa e se queira descrevê-la exatamente como ela é; nem dizer 

que agora os discursos sobre crianças possam representá-la fielmente. Foucault 

(1992) vai nos dizer que “se a linguagem exprime, não o faz na medida em que 

imite e reduplique as coisas na medida em que manifesta e traduz o querer 

fundamental daqueles que falam.” (p. 306) Também é ele que nos adverte para o 

fato de que existem condições históricas para que apareça um novo objeto no 

discurso. 

Infância moderna e sua governamentalização 

  

Isto significa que não se pode falar de qualquer coisa 
em qualquer época; não é fácil dizer alguma coisa 
nova; não basta abrir os olhos, prestar atenção ou 
tomar consciência, para que os novos objetos logo se 
iluminem e, na superfície do solo, lancem sua primeira 
claridade (...) o objeto não espera nos limbos a ordem 
que vai liberá-los e permitir-lhe que se encarne em 
uma visível e loquaz objetividade; ele não preexiste a 
si mesmo, retido por algum obstáculo aos primeiros 
contornos da luz, mas existe sob condições positivas 
de um feixe complexo de relações. (FOUCAULT, 1997, 
p.5) 

  

Os significados atribuídos à infância são resultados de um processo de 

construção social, dependem de um conjunto de possibilidades que se conjugam 

em determinado momento da história, são organizados socialmente e sustentados 

por discursos, nem sempre homogêneos e em perene transformação e modelados 

no interior de relações de poder.  

A sociedade busca estratégias e táticas para fixar certos sentidos através 

das coerções dos discursos tomados como verdadeiros. Ao operarem a 

naturalização de uma concepção de infância, acabam por nos fazer esquecer este 

caráter “fabricado” e que ela tem estado submetida a relações e a interesses cujo 

propósito tem sido definir o que é “ser criança” e fixar um sentido para infância. 

Este significado é constituído a partir do interior de relações de poder. 



Para Foucault (1994, p.XV), as palavras podem emergir em plena luz e 

refletir os outros sentidos que ocultam, permitindo, segundo ele:  

  

Interrogar o discurso sobre o que ele diz e quis dizer, 
procurando fazer surgir o duplo funcionamento da 
palavra. Trata-se de, enunciando o que já foi dito, 
redizer o que nunca foi pronunciado. Nesta medida, 
trata-se de trazer a luz, um pensamento que a 
linguagem deixou na sombra, impelir o significado 
possível para fora de seu segredo, interrogando o 
significante, fazendo falar um conteúdo que não estava 
explicitamente significado. 

  

Nesta perspectiva, se propõe um questionamento constante da verdade 

e das operações que a constituíram como tal, e mais especialmente dos grandes 

modelos explicativos da filosofia e da ciência moderna, desafiando-nos a lançar 

novos olhares sobre aquilo que pensávamos conhecer. 

É preciso se atentar que a cada época histórica corresponde a certos 

modelos hegemônicos, certas narrativas que orientam o que se pode dizer sobre 

certos objetos. Esses limites às possibilidades de enunciação são o que Foucault 

(1993, p.12) denominou “regimes de verdade” ou o que conhecemos por “senso 

comum”. 

  

Cada sociedade tem seu regime de verdade, sua 
‘política geral’ de verdade: Isto é, os tipos de discursos 
que aceita e faz funcionar como verdadeiros, os 
mecanismos e instâncias que permitem distinguir entre 
sentenças verdadeiras e falsas, os meios pelos quais 
cada um deles é sancionado. 

  

A noção moderna de infância que foi incorporada nas políticas públicas e 

nos discursos educacionais esteve associada à produção de novos modos educação 

para as crianças, voltados para a institucionalização delas. Estes discursos, estes 

raciocínios e estas novas posições de sujeito referidas aos infantis – estes 

esquemas de racionalidade, nada mais são do que sistemas de idéias que 



permitiram pensar diferentemente o que é ser criança e introduziram, ao mesmo 

tempo, novos aparatos para seu controle e regulação. 

Controle e regulação aqui entendidos como governo dentro da idéia 

foucaultiana de possibilidade de estruturar o campo de ação dos outros, como 

resultado da vontade que alguns têm de atuar sobre a ação alheia, isto é 

“estruturar o eventual campo de ação dos outros.”(Foucault, 1995b, p.244), onde o 

governo das crianças precisa ser exercido desde a mais tenra infância, numa 

paisagem social que, a partir da Revolução Industrial, vem consolidar novos 

arranjos familiares e novas exigências às mulheres e crianças que se voltam ao 

trabalho produtivo. 

É assim que a criação de instituições específicas para o atendimento a 

infância configuram-se como instrumentais ao projeto de governo das populações. 

A educação institucionalizada vai se constituir numa estratégia privilegiada de 

disciplinamento das populações desde a mais tenra idade, fazendo a conexão entre 

o indivíduo e a sociedade. A escola passou a exercer esta nova tarefa. Não que a 

escola não houvesse existido antes, mas ela foi transformada numa dimensão do 

que Foucault (1995a) chamou “o grande confinamento”, ou seja, o surgimento de 

prisões, escolas e hospícios para fins de “correção e coerção moral” nas fases inicial 

e média da idade moderna. Como o insano e o criminoso, entendia-se que a criança 

precisava ser moldada, “num corpo dócil que pode ser subjugado, usado, 

transformado e melhorado.” 

São relações que o autor percebe entre instituições, processos 

econômicos e sociais, formas de comportamento, sistemas de normas, técnicas, 

tipos de classificação, modos de caracterização. Ele nos remete às relações que não 

se encontram no objeto, não definem sua constituição interna. Isso equivale dizer, 

no nosso caso, que as práticas discursivas moldam as maneiras de constituir o 

mundo, de compreendê-lo e de falar sobre ele. 

A infância descrita historicamente nas práticas, nos discursos, nas 

categorias que servem para circunscrevê-la, nasce entre os adultos e têm sempre 

uma referência que é neles centrada, como um devir ser; ou seja, a partir da 

própria negação da infância, colocando-a como uma fase passageira para alcançar 

à pretensa adultez racional. Assim, torna-se fácil perceber porque as crianças são 

descritas como imaturas, incompletas, desprotegidas. As definições de criança e de 

infância são sempre relacionadas e referidas ao outro, o adulto. Seu significado 

varia de acordo com o tempo, com a autoridade de quem fala. 



O assim chamado “sentimento de infância” é um fenômeno cultural 

próprio do nosso tempo. Um produto social bastante característico dos últimos três 

a quatro séculos. Portanto, os significados atribuídos à infância são resultados de 

um processo de construção social, dependem de um conjunto de possibilidades que 

se conjugam em determinado momento da história, são organizados socialmente e 

sustentados por discursos nem sempre homogêneos e em perene transformação. 

São modelos no interior de relações de poder e representam interesses manifestos 

pela necessidade histórica da sociedade que os engendram. 

A invenção do sujeito infantil como sujeito autônomo, livre, sensível, 

percebido principalmente como fonte de conhecimento e de ação moral e política é 

uma tarefa sempre ameaçada e incompleta, onde os ideais modernos necessitam 

reafirmar-se constantemente. É por esta razão que se constroem narrativas 

capazes de reafirmar tais características e comportamentos e assim constitui-se 

também, “uma experiência tal que os indivíduos (são) levados a reconhecerem-se 

como sujeitos.” (Foucault, 1998:10) 

A visão como dependência, com crianças gradualmente conquistando sua 

autonomia moral; a infância como um momento privilegiado, que representa o que 

de mais puro e bom existe na sociedade, como um ideal de perfeição, também 

constitui a orientação predominante do senso comum e se apropria dos discursos 

presentes na legislação da educação infantil. São concepções que estão de certa 

forma tão arraigadas e naturalizadas que nos deixam pouco espaço para que 

percebamos outras formas de pensar a infância; assim como, refletir sobre os 

pressupostos que, vieram a constituí-la desta forma. 

O que caracteriza as teorias pedagógicas que se elaboram dentro de uma 

perspectiva moderna é que elas se dirigem a uma infância tomada como normal e 

natural e na qual, as crianças são posicionadas como aprendizes, como seres 

pensantes e racionais.  

A idéia de “criança natural” tem dois desdobramentos que estão ainda 

hoje muito presentes nas nossas concepções de infância: o da criança raciocinante 

ou sujeito cognitivo e o da criança inocente. Ao primeiro, vincula-se aquelas 

interpretações que colocam o sujeito infantil na posição de aprendiz, com uma 

tendência natural à curiosidade, à investigação, à experimentação, com uma 

progressão em suas capacidades de raciocínio que se dá de forma “quase 

espontânea”, ficando suposto que, quanto menos interferência melhor. O segundo 



está associado à idéia de infância ameaçada, sempre a ponto de desaparecer e que 

precisa ser defendida das vicissitudes do mundo adulto. 

Ao considerarmos o contexto em que o objetivo principal é o 

desenvolvimento das capacidades intelectuais, o ambiente de referência 

é o da sala de aula, o espaço mais apropriado para a captação de 

atenção. Explica-se com isso, uma forte tendência, presente em 

documentos oficiais sobre a preocupação com os padrões de infra-

estrutura, de definições da arquitetura das instituições escolares, 

sobretudo para os espaços fechados, marcando uma posição de 

distanciamento com os espaços abertos e próximos à natureza. Desta 

forma, eles atuam como conspiradores contra uma das funções que as 

escolas assumiram ao longo da história da modernidade: o de controle 

sobre os corpos. (Foucault, 1987). 

Contraditoriamente, o que se constata é que as crianças são 

fascinadas pelas atividades feitas nos pátios e parquinhos das escolas 

porque são lugares de liberdade. O prazer de estarem nestes espaços 

deve-se ao fato de que esta liberdade tira a sensação de ter o tempo e o 

espaço previamente esquadrinhado: ali as vivências dão margem a 

novos encontros, diálogos, favorecem o exercício amplo da liberdade e 

possibilitam embates, oposições a movimentos individualistas, criação 

de novas regras para os jogos ou simplesmente a contemplação da 

natureza. A liberdade favorece a criação, a ação e (re)criação. Nas salas 

de aula há um campo de controle claramente agendado e planejado, o 

que favorece impor uma realidade em que as crianças se submetem aos 

objetivos da escola. Ao ar livre isto não é possível, pois, o professor 

perde seu poder de controle. 

No espaço da sala de aula, as crianças são mantidas 

predominantemente num espaço entre quatro paredes porque a 

proximidade com o externo: o pátio, o jardim ou o parquinho ameaçam 

a idéia da educação enquanto estimuladora de potencialidades que se 

sustenta na idéia de divórcio entre a necessidade de concentração para 



adquirir as capacidades intelectuais e a liberdade de ação, reação e 

criação do novo. Assim, o que se pode concluir é que a proximidade do 

mundo natural ameaça, não apenas porque está associada a perigo, 

sujeira, doença, mas também á liberdade de corpo-mente, à 

criatividade, ao relaxamento. Neste sentido, os espaços ao ar livre não 

são considerados como lugares de aprendizagens escolares sistemáticas, 

mas como função produtiva, implicando em que, do ponto de vista do 

planejamento pedagógico, o lado de fora seja, comumente, o lugar do 

nada ou apenas um apêndice do lugar de dentro (a sala).  

Ao pensarmos pelo objetivo posto nas políticas públicas para a 

educação infantil e da sua principal tarefa que é o pleno 

desenvolvimento das potencialidades das crianças e jovens, nos 

deparamos com a exigência de uma escola que assegure, 

permanentemente e simultaneamente, dois movimentos que paralisam o 

corpo e asseguram afecções mobilizadoras apenas da mente: a 

separação física do mundo natural e o controle dos desejos. Para 

alcançar tal objetivo, as instituições educacionais produzem uma rotina 

do controle do corpo descolado do desejo, do interesse das crianças e da 

possibilidade de efetivamente ter experiência da infância, de inventar 

cotidianamente sua existência. As crianças são afastadas de uma relação 

com seu mundo mais natural, porque para a construção da racionalidade 

instrumental, este convívio não interessa. 

Raramente vemos nos pátios das escolas, crianças de pés 

descalços na terra ou no barro, pois quase sempre estão sobre o chão 

predominantemente coberto pelo cimento e brita. Poucos são os pátios 

cobertos de terra ou grama. Quando existe grama, não está liberada 

para as crianças brincarem, sob a alegação de que nela não se pode 

pisar. Muito menos, quando há terra na área externa, esta oferece 

alternativas de brincadeiras de cavar, criar ou demolir, atividades que 

tanto atraem as crianças. 



Walter Benjamin (1987) já nos alertava sobre o modo como a 

criança constrói seu universo particular, dando outra significação ao cotidiano. O 

sensorial, frequentemente empobrecido na experiência dos adultos, torna-se para a 

criança uma realidade que anula a diferença entre objetos inanimados e seres 

vivos. 

... as crianças são inclinadas de modo especial a procurar 
todo e qualquer lugar de trabalho onde visivelmente 
transcorre a atividade sobre as coisas. Sentem-se 
irresistivelmente atraídas pelo resíduo que surge na 
construção, no trabalho de jardinagem ou doméstico, na 
costura ou na marcenaria. Em produtos residuais 
reconhecem o rosto que o mundo das coisas volta 
exatamente para elas, e para elas unicamente. Neles, elas 
menos imitam as obras dos adultos do que põem 
materiais de espécie muito diferente, através daquilo que 
com eles aprontam no brinquedo, em um nova, brusca 
relação entre si. Com isso as crianças formam para si seu 
mundo de coisas, um pequeno no grande, elas mesmas. 
Seria preciso ter em mira as normas desse pequeno 
mundo de coisas, se se quer criar deliberadamente para 
as crianças e não se prefere deixar a atividade própria, 
com tudo aquilo que é nela requisito e instrumento, 
encontrar por si só o caminho que conduz a elas. ( p. 18) 

  

Na contramão do mundo adulto e da própria educação institucional, a 

criança vai em busca de outros aliados, que são encontrados facilmente no mundo 

dos fenômenos. Apropriam-se com interesse e paixão de tudo o que é abandonado; 

aprende assim a fazer história da história. Parece querer nos mostrar que a 

educação institucional se priva de sua função que é a indagação e o espírito crítico 

para assumir um saber fingido e por isso a criança se lança a uma aprendizagem 

paralela, clandestina onde o lúdico, o criativo, a arte, a imaginação, a experiência 

mantém uma estreita relação entre si. 

  

O governamento que circunda a educação escolar das crianças 

pequenas está relacionada ao objetivo de produção de corpos dóceis de 

que a sociedade moderna necessita. De fato, o processo de estatização 

Concluindo...  



da sociedade, que possibilitou as condições de plena instalação do 

projeto de modernização, está indissoluvelmente ligado ao caráter 

disciplinar desta sociedade (Foucault, 1987). Assim, o que podemos 

concluir é que embora esta idéia de proteção à infância presente na legislação 

pareça natural, o modo de levá-la a efeito depende de condições materiais 

particulares, de preocupações ideológicas e de lutas por poder social e político. A 

infância historicamente tem se revelado como uma categoria instável que tem de 

ser controlada e regulada. Portanto, seus significados e imagens só podem existir 

pela ação de um poder disciplinar que opera para regular o conhecimento, como 

nos ensinou Foucault (1995a, p. 153). 

  

A disciplina fabrica indivíduos; ela é a técnica 
específica de um poder que toma os indivíduos ao 
mesmo tempo como objetos e como instrumentos do 
seu exercício. Não é um poder triunfante (...); é um 
poder modesto, desconfiado, que funciona a modo de 
uma economia calculada, mas permanente. 

Muito mais que disciplinar é governar. A alma da criança é governada 

quando elegemos um modelo institucional para sua educação. Ao se falar em 

governo numa perspectiva foucaultiana, trata-se efetivamente do modo como o 

poder se exerce sobre os indivíduos, ou como nos diz o próprio Foucault 

(1996.p.65): 

O governo dos homens pelos homens - formem eles 
grupos modestos ou importantes, quer se trate do 
poder dos homens sobre as mulheres, dos adultos 
sobre as crianças, de uma classe sobre outra, ou de 
uma burocracia sobre uma população – supõe uma 
determinada forma de racionalidade e não uma 
violência instrumental... a questão é: como são 
racionalizadas as relações de poder? 

Neste processo, nossa defesa é que não podemos deixar de levarmos em 

conta que não se governa e não governamos apenas nossos próprios interesses, 

mas a intrincada teia de relações de poder em que estamos imersos; portanto, é 

nas pequenas ações que estão o indicativo para as possibilidades e caminhos 

de resistência. As Instuições de Educação Infantil podem e devem ser 

espaços para a invenção, para a liberdade de criação, a resistência ao 

que está instituído e a intervenção que possibilita desmontar o andaime 



de idéias, filosofias e ideologias que norteiam as práticas pedagógicas da 

Educação Infantil atual.  

  

  

                                 

ARIÈS, Philippe. 
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Os discursos presentes na nova LDB colocam que a educação infantil deve ser oferecida 

em creches e pré-escolas (art. 30) numa perspectiva de atender integralmente às necessidades das 

crianças (art. 29). Nisto reside o grande desafio para nós educadores, o de assumir a educação em 

todas as suas dimensões: corporais, emocionais, cognitivas, espirituais, sociais, ambientais. As 

instituições de Educação Infantil, nesse sentido, não podem ser consideradas enquanto simples 

espaços de guarda muito menos, reduzirem-se a espaços de transmissão-apropriação de 

conhecimentos. Elas precisam ser espaços de desenvolvimento de experiências de infância, onde as 

 
 
 

INTRODUÇÃO 

 
Neste pequeno texto, pretendo apontar alguns aspectos considerados fundamentais para 

podermos pensar nossas funções como educadores de crianças pequenas na atualidade, que se 

apresenta tão conturbada. Dentre eles, quero refletir sobre os aspectos do trabalho cotidiano das 

escolas de Educação Infantil, principalmente no que considero um processo de aprisionamento das 

crianças dentro destes espaços. São questões que envolvem as relações entre infância e poder, 

especialmente quando nos referimos às contradições presentes nos conceitos fabricados pelos 

discursos proferidos no âmbito do saber pedagógico e nas práticas produzidas no âmbito escolar. 

Partindo do pressuposto que as concepções sobre a infância são reflexos da sua realidade histórico-

social e os discursos que se enunciam sobre ela tem orientado as práticas de atenção, de criação e de 

educação das crianças e, que, de certo modo, é a partir deles que se definem ”o que é ser criança”. 

Pensar a educação escolar para as crianças pequenas, deve ser um exercício diferente 

daquele que está imposto, para que se construa uma escola como um espaço de criação, de invenção 

e de vivência e, portanto, da possibilidade da criança, dos professores e pais de desenvolver uma 

experiência de infância. Aquela que não se refere aquele sujeito pequeno que se manifesta num 

período da nossa vida, de forma germinal e inacabada, mas daquele que perdura por toda a vida e 

está presente na relação pedagógica, constituindo-se num traço perturbador dos mecanismos de 

poder, num contra poder que inverte o poder vigente e o transgride. 
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crianças se desenvolvam integralmente, na sua totalidade e proporcionem possibilidades de 

construírem sua história. 

A educação escolar com seus aparatos técnicos presentes na realidade cotidiana das 

crianças, dos longos períodos em espaços fechados das salas de aula, na submissão à rotina que 

condicionam os ritmos do corpo, no espaço e tempo designado às atividades propostas exerce o 

governamento da infância. As crianças são afastadas do seu direito de viver e construir sua própria 

história dentro de um ritmo frenético que a modernidade lhe impõe, afastando-as das interações com 

seu mundo e com a experiência da infância. 

É nesse sentido, que busco em Michel Foucault o amparo necessário para pensar este 

governamento, que se volta às relações de poder entre adultos e crianças na sociedade por que ao 

tratarmos da infância, temos nos furtado do fato de que tanto a invenção da infância quanto sua 

manutenção se deu por obra e graça de uma “vontade do poder” sobre os sujeitos infantis, que teve e 

tem, por sua vez, correlação com uma “vontade de saber” que engendra o quadro moderno de 

saberes sobre a criança. 

 

 

Infância moderna e sua governamentalização 
 

A “descoberta” desse objeto, a infância, na modernidade, não significa que só agora se 

possa e se queira descrevê-la exatamente como ela é; nem dizer que agora os discursos sobre 

crianças possam representá-la fielmente. Foucault (1992) vai nos dizer que “se a linguagem 

exprime, não o faz na medida em que imite e reduplique as coisas na medida em que manifesta e 

traduz o querer fundamental daqueles que falam.” (p. 306) Também é ele que nos adverte para o fato 

de que existem condições históricas para que apareça um novo objeto no discurso. 

 

Isto significa que não se pode falar de qualquer coisa em qualquer época; não é 
fácil dizer alguma coisa nova; não basta abrir os olhos, prestar atenção ou tomar 
consciência, para que os novos objetos logo se iluminem e, na superfície do solo, 
lancem sua primeira claridade (...) o objeto não espera nos limbos a ordem que vai 
liberá-los e permitir-lhe que se encarne em uma visível e loquaz objetividade; ele 
não preexiste a si mesmo, retido por algum obstáculo aos primeiros contornos da 
luz, mas existe sob condições positivas de um feixe complexo de relações. 
(FOUCAULT, 1997, p.5) 
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Os significados atribuídos à infância são resultados de um processo de construção social, 

dependem de um conjunto de possibilidades que se conjugam em determinado momento da história, 

são organizados socialmente e sustentados por discursos, nem sempre homogêneos e em perene 

transformação e modelados no interior de relações de poder.  

A sociedade busca estratégias e táticas para fixar certos sentidos através das coerções dos 

discursos tomados como verdadeiros. Ao operarem a naturalização de uma concepção de infância, 

acabam por nos fazer esquecer este caráter “fabricado” e que ela tem estado submetida a relações e a 

interesses cujo propósito tem sido definir o que é “ser criança” e fixar um sentido para infância. Este 

significado é constituído a partir do interior de relações de poder. 

Para Foucault (1994, p.XV), as palavras podem emergir em plena luz e refletir os outros 

sentidos que ocultam, permitindo, segundo ele:  

 
Interrogar o discurso sobre o que ele diz e quis dizer, procurando fazer surgir o 
duplo funcionamento da palavra. Trata-se de, enunciando o que já foi dito, redizer 
o que nunca foi pronunciado. Nesta medida, trata-se de trazer a luz, um 
pensamento que a linguagem deixou na sombra, impelir o significado possível para 
fora de seu segredo, interrogando o significante, fazendo falar um conteúdo que 
não estava explicitamente significado. 

 
Nesta perspectiva, se propõe um questionamento constante da verdade e das operações 

que a constituíram como tal, e mais especialmente dos grandes modelos explicativos da filosofia e 

da ciência moderna, desafiando-nos a lançar novos olhares sobre aquilo que pensávamos conhecer. 

É preciso se atentar que a cada época histórica corresponde a certos modelos 

hegemônicos, certas narrativas que orientam o que se pode dizer sobre certos objetos. Esses limites 

às possibilidades de enunciação são o que Foucault (1993, p.12) denominou “regimes de verdade” 

ou o que conhecemos por “senso comum”. 

 
Cada sociedade tem seu regime de verdade, sua ‘política geral’ de verdade: Isto é, 
os tipos de discursos que aceita e faz funcionar como verdadeiros, os mecanismos 
e instâncias que permitem distinguir entre sentenças verdadeiras e falsas, os meios 
pelos quais cada um deles é sancionado. 

 

A noção moderna de infância que foi incorporada nas políticas públicas e nos discursos 

educacionais esteve associada à produção de novos modos educação para as crianças, voltados para 

a institucionalização delas. Estes discursos, estes raciocínios e estas novas posições de sujeito 

referidas aos infantis – estes esquemas de racionalidade, nada mais são do que sistemas de idéias 
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que permitiram pensar diferentemente o que é ser criança e introduziram, ao mesmo tempo, novos 

aparatos para seu controle e regulação. 

Controle e regulação aqui entendidos como governo dentro da idéia foucaultiana de 

possibilidade de estruturar o campo de ação dos outros, como resultado da vontade que alguns têm 

de atuar sobre a ação alheia, isto é “estruturar o eventual campo de ação dos outros.”(Foucault, 

1995b, p.244), onde o governo das crianças precisa ser exercido desde a mais tenra infância, numa 

paisagem social que, a partir da Revolução Industrial, vem consolidar novos arranjos familiares e 

novas exigências às mulheres e crianças que se voltam ao trabalho produtivo. 

É assim que a criação de instituições específicas para o atendimento a infância 

configuram-se como instrumentais ao projeto de governo das populações. A educação 

institucionalizada vai se constituir numa estratégia privilegiada de disciplinamento das populações 

desde a mais tenra idade, fazendo a conexão entre o indivíduo e a sociedade. A escola passou a 

exercer esta nova tarefa. Não que a escola não houvesse existido antes, mas ela foi transformada 

numa dimensão do que Foucault (1995a) chamou “o grande confinamento”, ou seja, o surgimento 

de prisões, escolas e hospícios para fins de “correção e coerção moral” nas fases inicial e média da 

idade moderna. Como o insano e o criminoso, entendia-se que a criança precisava ser moldada, 

“num corpo dócil que pode ser subjugado, usado, transformado e melhorado.” 

São relações que o autor percebe entre instituições, processos econômicos e sociais, 

formas de comportamento, sistemas de normas, técnicas, tipos de classificação, modos de 

caracterização. Ele nos remete às relações que não se encontram no objeto, não definem sua 

constituição interna. Isso equivale dizer, no nosso caso, que as práticas discursivas moldam as 

maneiras de constituir o mundo, de compreendê-lo e de falar sobre ele. 

A infância descrita historicamente nas práticas, nos discursos, nas categorias que servem 

para circunscrevê-la, nasce entre os adultos e têm sempre uma referência que é neles centrada, como 

um devir ser; ou seja, a partir da própria negação da infância, colocando-a como uma fase passageira 

para alcançar à pretensa adultez racional. Assim, torna-se fácil perceber porque as crianças são 

descritas como imaturas, incompletas, desprotegidas. As definições de criança e de infância são 

sempre relacionadas e referidas ao outro, o adulto. Seu significado varia de acordo com o tempo, 

com a autoridade de quem fala. 

O assim chamado “sentimento de infância” é um fenômeno cultural próprio do nosso 

tempo. Um produto social bastante característico dos últimos três a quatro séculos. Portanto, os 

significados atribuídos à infância são resultados de um processo de construção social, dependem de 



 5 

um conjunto de possibilidades que se conjugam em determinado momento da história, são 

organizados socialmente e sustentados por discursos nem sempre homogêneos e em perene 

transformação. São modelos no interior de relações de poder e representam interesses manifestos 

pela necessidade histórica da sociedade que os engendram. 

A invenção do sujeito infantil como sujeito autônomo, livre, sensível, percebido 

principalmente como fonte de conhecimento e de ação moral e política é uma tarefa sempre 

ameaçada e incompleta, onde os ideais modernos necessitam reafirmar-se constantemente. É por 

esta razão que se constroem narrativas capazes de reafirmar tais características e comportamentos e 

assim constitui-se também, “uma experiência tal que os indivíduos (são) levados a reconhecerem-se 

como sujeitos.” (Foucault, 1998:10) 

A visão como dependência, com crianças gradualmente conquistando sua autonomia 

moral; a infância como um momento privilegiado, que representa o que de mais puro e bom existe 

na sociedade, como um ideal de perfeição, também constitui a orientação predominante do senso 

comum e se apropria dos discursos presentes na legislação da educação infantil. São concepções que 

estão de certa forma tão arraigadas e naturalizadas que nos deixam pouco espaço para que 

percebamos outras formas de pensar a infância; assim como, refletir sobre os pressupostos que, 

vieram a constituí-la desta forma. 

O que caracteriza as teorias pedagógicas que se elaboram dentro de uma perspectiva 

moderna é que elas se dirigem a uma infância tomada como normal e natural e na qual, as crianças 

são posicionadas como aprendizes, como seres pensantes e racionais.  

A idéia de “criança natural” tem dois desdobramentos que estão ainda hoje muito 

presentes nas nossas concepções de infância: o da criança raciocinante ou sujeito cognitivo e o da 

criança inocente. Ao primeiro, vincula-se aquelas interpretações que colocam o sujeito infantil na 

posição de aprendiz, com uma tendência natural à curiosidade, à investigação, à experimentação, 

com uma progressão em suas capacidades de raciocínio que se dá de forma “quase espontânea”, 

ficando suposto que, quanto menos interferência melhor. O segundo está associado à idéia de 

infância ameaçada, sempre a ponto de desaparecer e que precisa ser defendida das vicissitudes do 

mundo adulto. 

Ao considerarmos o contexto em que o objetivo principal é o desenvolvimento das 

capacidades intelectuais, o ambiente de referência é o da sala de aula, o espaço mais apropriado para a 

captação de atenção. Explica-se com isso, uma forte tendência, presente em documentos oficiais sobre a 

preocupação com os padrões de infra-estrutura, de definições da arquitetura das instituições escolares, 

sobretudo para os espaços fechados, marcando uma posição de distanciamento com os espaços abertos e 
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próximos à natureza. Desta forma, eles atuam como conspiradores contra uma das funções que as 

escolas assumiram ao longo da história da modernidade: o de controle sobre os corpos. (Foucault, 1987). 

Contraditoriamente, o que se constata é que as crianças são fascinadas pelas atividades feitas 

nos pátios e parquinhos das escolas porque são lugares de liberdade. O prazer de estarem nestes espaços 

deve-se ao fato de que esta liberdade tira a sensação de ter o tempo e o espaço previamente 

esquadrinhado: ali as vivências dão margem a novos encontros, diálogos, favorecem o exercício amplo 

da liberdade e possibilitam embates, oposições a movimentos individualistas, criação de novas regras 

para os jogos ou simplesmente a contemplação da natureza. A liberdade favorece a criação, a ação e 

(re)criação. Nas salas de aula há um campo de controle claramente agendado e planejado, o que favorece 

impor uma realidade em que as crianças se submetem aos objetivos da escola. Ao ar livre isto não é 

possível, pois, o professor perde seu poder de controle. 

No espaço da sala de aula, as crianças são mantidas predominantemente num espaço entre 

quatro paredes porque a proximidade com o externo: o pátio, o jardim ou o parquinho ameaçam a idéia 

da educação enquanto estimuladora de potencialidades que se sustenta na idéia de divórcio entre a 

necessidade de concentração para adquirir as capacidades intelectuais e a liberdade de ação, reação e 

criação do novo. Assim, o que se pode concluir é que a proximidade do mundo natural ameaça, não 

apenas porque está associada a perigo, sujeira, doença, mas também á liberdade de corpo-mente, à 

criatividade, ao relaxamento. Neste sentido, os espaços ao ar livre não são considerados como lugares de 

aprendizagens escolares sistemáticas, mas como função produtiva, implicando em que, do ponto de vista 

do planejamento pedagógico, o lado de fora seja, comumente, o lugar do nada ou apenas um apêndice do 

lugar de dentro (a sala).  

Ao pensarmos pelo objetivo posto nas políticas públicas para a educação infantil e da sua 

principal tarefa que é o pleno desenvolvimento das potencialidades das crianças e jovens, nos deparamos 

com a exigência de uma escola que assegure, permanentemente e simultaneamente, dois movimentos 

que paralisam o corpo e asseguram afecções mobilizadoras apenas da mente: a separação física do 

mundo natural e o controle dos desejos. Para alcançar tal objetivo, as instituições educacionais produzem 

uma rotina do controle do corpo descolado do desejo, do interesse das crianças e da possibilidade de 

efetivamente ter experiência da infância, de inventar cotidianamente sua existência. As crianças são 

afastadas de uma relação com seu mundo mais natural, porque para a construção da racionalidade 

instrumental, este convívio não interessa. 

Raramente vemos nos pátios das escolas, crianças de pés descalços na terra ou no barro, pois 

quase sempre estão sobre o chão predominantemente coberto pelo cimento e brita. Poucos são os pátios 

cobertos de terra ou grama. Quando existe grama, não está liberada para as crianças brincarem, sob a 
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alegação de que nela não se pode pisar. Muito menos, quando há terra na área externa, esta oferece 

alternativas de brincadeiras de cavar, criar ou demolir, atividades que tanto atraem as crianças. 

Walter Benjamin (1987) já nos alertava sobre o modo como a criança constrói seu universo 

particular, dando outra significação ao cotidiano. O sensorial, frequentemente empobrecido na 

experiência dos adultos, torna-se para a criança uma realidade que anula a diferença entre objetos 

inanimados e seres vivos. 

... as crianças são inclinadas de modo especial a procurar todo e qualquer lugar de 
trabalho onde visivelmente transcorre a atividade sobre as coisas. Sentem-se 
irresistivelmente atraídas pelo resíduo que surge na construção, no trabalho de 
jardinagem ou doméstico, na costura ou na marcenaria. Em produtos residuais 
reconhecem o rosto que o mundo das coisas volta exatamente para elas, e para elas 
unicamente. Neles, elas menos imitam as obras dos adultos do que põem materiais de 
espécie muito diferente, através daquilo que com eles aprontam no brinquedo, em um 
nova, brusca relação entre si. Com isso as crianças formam para si seu mundo de 
coisas, um pequeno no grande, elas mesmas. Seria preciso ter em mira as normas desse 
pequeno mundo de coisas, se se quer criar deliberadamente para as crianças e não se 
prefere deixar a atividade própria, com tudo aquilo que é nela requisito e instrumento, 
encontrar por si só o caminho que conduz a elas. ( p. 18) 

 

Na contramão do mundo adulto e da própria educação institucional, a criança vai em 

busca de outros aliados, que são encontrados facilmente no mundo dos fenômenos. Apropriam-se 

com interesse e paixão de tudo o que é abandonado; aprende assim a fazer história da história. 

Parece querer nos mostrar que a educação institucional se priva de sua função que é a indagação e o 

espírito crítico para assumir um saber fingido e por isso a criança se lança a uma aprendizagem 

paralela, clandestina onde o lúdico, o criativo, a arte, a imaginação, a experiência mantém uma 

estreita relação entre si. 

 

Concluindo...  
 

O governamento que circunda a educação escolar das crianças pequenas está relacionada ao 

objetivo de produção de corpos dóceis de que a sociedade moderna necessita. De fato, o processo de 

estatização da sociedade, que possibilitou as condições de plena instalação do projeto de modernização, 

está indissoluvelmente ligado ao caráter disciplinar desta sociedade (Foucault, 1987). Assim, o que 

podemos concluir é que embora esta idéia de proteção à infância presente na legislação pareça 

natural, o modo de levá-la a efeito depende de condições materiais particulares, de preocupações 

ideológicas e de lutas por poder social e político. A infância historicamente tem se revelado como 

uma categoria instável que tem de ser controlada e regulada. Portanto, seus significados e imagens 
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só podem existir pela ação de um poder disciplinar que opera para regular o conhecimento, como 

nos ensinou Foucault (1995a, p. 153). 

 

A disciplina fabrica indivíduos; ela é a técnica específica de um poder que toma os 
indivíduos ao mesmo tempo como objetos e como instrumentos do seu exercício. 
Não é um poder triunfante (...); é um poder modesto, desconfiado, que funciona a 
modo de uma economia calculada, mas permanente. 

 

Muito mais que disciplinar é governar. A alma da criança é governada quando elegemos 

um modelo institucional para sua educação. Ao se falar em governo numa perspectiva foucaultiana, 

trata-se efetivamente do modo como o poder se exerce sobre os indivíduos, ou como nos diz o 

próprio Foucault (1996.p.65): 

 

O governo dos homens pelos homens - formem eles grupos modestos ou 
importantes, quer se trate do poder dos homens sobre as mulheres, dos adultos 
sobre as crianças, de uma classe sobre outra, ou de uma burocracia sobre uma 
população – supõe uma determinada forma de racionalidade e não uma violência 
instrumental... a questão é: como são racionalizadas as relações de poder? 

 

Neste processo, nossa defesa é que não podemos deixar de levarmos em conta que não se 

governa e não governamos apenas nossos próprios interesses, mas a intrincada teia de relações de 

poder em que estamos imersos; portanto, é nas pequenas ações que estão o indicativo para as 

possibilidades e caminhos de resistência. As Instuições de Educação Infantil podem e devem ser espaços 

para a invenção, para a liberdade de criação, a resistência ao que está instituído e a intervenção que 

possibilita desmontar o andaime de idéias, filosofias e ideologias que norteiam as práticas pedagógicas 

da Educação Infantil atual.  
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