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RESUMO 

 
Nesta pesquisa tivemos como propósito refletir a relação entre infância escolarizada, 
a expropriação da experiência e como as relações de poder se dão dentro do 
espaço escolar. Nossa metodologia buscou subsídios na pesquisa bibliográfica 
tendo como embasamento teórico os autores Walter Benjamin e Michel Foucault que 
deu suporte para a análise das observações realizadas num Centro de Educação 
Infantil filantrópico de Londrina/Pr. As observações e registros da rotina da escola 
foram realizadas durante o período de março a outubro de 2011, e buscaram focar o 
espaço disponível para desenvolver atividades com as crianças, como parques, 
pátios, salas de vídeo, brinquedotecas e atividades pedagógicas dos educadores 
dentro das salas de aulas, procurando enxergar como são dados os 
encaminhamentos ás atividades, analisando se os espaços disponíveis para o 
brincar são bem aproveitados. Usamos como instrumento de registro o diário de 
campo, onde eram descritas as atividades e a rotina das crianças e nele, colocadas 
nossas impressões. Esta análise contribuiu para repensar a prática docente que tem 
sido utilizada cada vez mais a favor do aprisionamento da criança pequena, 
produzindo máquinas silenciosas e submissas, assumindo total poder sobre o corpo 
do outro e desta forma o domina.  
 
Palavras-chave: Educação. Infância. Relações de poder. Educação infantil. 
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INTRODUÇÃO 

Neste trabalho tivemos como propósito, refletir a relação entre 

infância escolarizada, expropriação da experiência e o cerceamento da criança na 

contemporaneidade e a análise dos espaços destinados ao brincar dentro de um 

Centro de Educação Infantil. Partimos 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”. As formulações da teoria crítica nos trazem suporte para apontar os 

“discursos”, os rituais e idéias que recebemos e aceitamos sem questionamentos. 

Uma forma acrítica que impede uma reflexão sobre o impacto das formas 

específicas de poder e dominação que se exerce sobre as crianças. 

No mundo moderno, diante das transformações rápidas da 

tecnologia, a sensação que se espalha é que fomos gradativamente expropriados da 

possibilidade de reflexão e de fazer experiência como nos ensina Walter Benjamin e 

Theodor Adorno. Parece que, para a educação, resta a apropriação do 

conhecimento produzido pelas ciências modernas e, ao ensino, a função de 

apresentador desses saberes.  

Diante disto, levantamos o que consideramos a questão norteadora: 

Como a expropriação da experiência e as relações de cerceamento da infância na 

contemporaneidade aparecem nas atividades pedagógicas dentro e fora da sala de 

aula? Questão que buscamos responder neste trabalho e, que, reivindica ainda a 

necessidade de se pensar o significado deste processo de expropriação da 

experiência na sociedade contemporânea, onde a educação, a infância e o trabalho 

docente são conduzidos a lógica da eficiência, onde os acontecimentos dentro do 

espaço escolar são transformados em atividades com a finalidade de se ter algo a 

fazer, sem o intuito de possibilitar a auto-reflexão do pensamento lógico. 

Neste sentido, buscamos pensar um conceito de infância que se 

encontra na base de muitos discursos pedagógicos que a tomaram como objeto e 

assim, transformar nossa relação com a infância por meio da necessidade de pensar 

a experiência formativa apreendida no seu sentido emancipatório, como 

possibilidade de resistência ao instituído. 

A educação escolar com seus aparatos técnicos presentes na 
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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 cerceamento 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. 

Presenciamos na contemporaneidade, a força exercida pela 

sociedade totalmente administrada, na qual o princípio de troca e as leis de mercado 

submetem todos a uma integração da consciência, à retificação dos sentidos, aos 

mecanismos da indústria cultural pelos meios de comunicação de massa. 

Defrontamos-nos com uma educação que transforma a atividade pedagógica em 

mera técnica, ou aplicação do conhecimento produzido pelas ciências da educação, 

atendendo a necessidade do desenvolvimento da sociedade racional, da exigência 

do aumento da eficiência, e a demanda de qualificação profissional. Um caminho 

que coloca a infância como análoga à menoridade negando a experiência que dela 

provém e a possibilidade de lançar novo olhar ao já instituído, empurrando-nos à 

substituição do caráter formativo reflexivo inerente à atividade educativa por um 

fazer mecânico que atende ao mercado e restringe o trabalho do professor à tarefa 

de adequar os meios certos aos fins dados.  

Tratamos aqui da noção moderna de se pensar a infância que foi 

incorporada nas políticas públicas, nos discursos educacionais e que sustentam as 

práticas pedagógicas das escolas está associada à produção de novos modos de 

educação para as crianças, voltados para a institucionalização delas. Os discursos, 

o saber sobre a infância, as novas posições de sujeito infantil, os esquemas de 

racionalidade, nada mais são do que sistemas de idéias que permitiram a sociedade 

pensar diferentemente o que é ser criança, ao mesmo tempo introduziram novos 

aparatos para seu controle e regulação. 

Controle e regulação aqui entendidos como um aprisionamento da 

criança dentro dos muros da escola, 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. 

Nosso objetivo geral nesta pesquisa foi refletir a relação entre 

infância escolarizada, expropriação da experiência e relações de poder para se 
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pensar o processo de governamento da infância na contemporaneidade a partir do 

olhar da própria escola e das ideias do filósofo Michel Foucault. 

Como objetivos específicos buscamos identificar a partir de Michel 

Foucault e Walter Benjamin, as concepções de infância, de experiência e das 

relações de poder na contemporaneidade, adotando como metodologia para 

responder tais apontamentos a pesquisa bibliográfica, fazendo uso de autores que 

discutem esta temática e; observações em um Centro de Educação Infantil 

filantrópico localizado na região central do município de Londrina, visando analisar 

os espaços destinados às crianças deste local. 

No primeiro capítulo fazemos um retrospecto histórico sobre a 

educação infantil, trazendo dados de como ela foi sendo instituída ao decorrer dos 

anos, iniciando a discussão sobre o modo do trabalho que inicialmente era 

caracterizado pela manufatura, onde já se tinha presente a mão de obra infantil. Em 

seguida, com a Revolução Industrial, modo de produção fabril, as crianças 

continuam sendo aprisionadas no mundo do trabalho, e a partir daí foram sendo 

criadas iniciativas para afastá-las deste meio, surgindo políticas públicas e 

legislações a fim de garantir os direitos da criança. 

Dando sequência ao trabalho, discutimos no capítulo II o quanto a 

contemporaneidade tem silenciado a infância e assim a expropriando de sua 

experiência, tendo como subsídio teórico referências como Walter Benjamin (1994) e 

Michel Foucault (1993). Neste capítulo trazemos as discussões desses autores para 

mostrar o quanto a Indústria Cultural, discutida por Adorno, tem reproduzido os 

ideais capitalistas, onde para satisfazer suas necessidades as pessoas se tornam 

consumistas em potencial, buscando cada vez mais riquezas, fator este que reflete 

no pensamento reflexivo, atingindo até mesmo as crianças. 

Os brinquedos contemporâneos, em geral, são brinquedos 

plastificados que brincam sozinhos, onde dizem para cada criança cada movimento 

ela deve fazer e que botão apertar, deixando de lado por muitas vezes o brincar 

simbólico. Isto se reflete também na escola, onde as atividades são programadas 

para manter as crianças em silêncio, sendo desenvolvidas dentro da sala de aula 

para que se tenha o controle não somente do pensamento, mas também dos corpos. 

No terceiro e último capítulo viemos por meio das observações, 

registradas no período de março a outubro de 2011 no diário de campo, afirmar as 

discussões feitas pelos autores com um relato voltado para a realidade observada, 
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comprovando as teorias discutidas chegando a conclusão, a partir da análise do 

espaço, de que a escola tem sido reprodutora deste sistema que silencia e aprisiona 

a criança, trazendo cenas reais que comprovem esta teoria e imagens do espaço. 

Buscamos desta forma, uma análise que implica na necessidade de 

inventar novas formas de pensar a educação escolar para as crianças pequenas 

diferente daquela que está imposta e construir 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. 

As contribuições desta pesquisa para a formação do pedagogo são 

pertinentes no sentido de que a partir dela possamos refletir sobre a realidade em 

que vivemos e como muitos têm contribuído para que este cerceamento da infância 

aconteça e se perpetue cada vez mais, possibilitando a nós uma reflexão para que 

possamos pensar e repensar nossa prática pedagógica. 
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1 A COMPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PELA HISTÓRIA 

Hoje em dia a educação é considerada direito de todos e dever do 

Estado, mas não foi sempre assim. Por muitas vezes os espaços para o cuidado das 

crianças pequenas, foram vistos como depósito de crianças, priorizando apenas o 

cuidado delas, pensamento este que perdura até os dias atuais. 

A Revolução Industrial, segundo Silva (2000), trouxe inovações 

técnicas marcando a transição da produção artesanal para a produção industrial 

moderna. O trabalho produzido pela habilidade humana foi sendo substituído pela 

forma de sistema de máquinas e divisão da técnica.  

Antes de ser introduzido este modelo fabril, o trabalho social baseado 
no emprego de famílias camponesas não traduz, ainda, aquela 
divisão social presente na fase posterior que se convencionou 
chamar de primeira Revolução Industrial (SILVA, 2000, p. 27). 

A autora nos coloca que mesmo o trabalhador saindo de casa para a 

oficina, indicando o modelo de manufatura, esta divisão do trabalho ainda não havia 

sido efetivada de fato, encontrando-se no domínio do pequeno artesão, onde as 

crianças mais jovens enrolavam os carretéis, as mais velhas conferiam se havia 

algum defeito e os adolescentes trabalhavam em outros teares, trabalhando também 

as mulheres durante intervalos de sua atividade doméstica. Neste momento o 

trabalhador é executor do trabalho, mas ao mesmo tempo o proprietário dos meios 

de produção. 

O ponto de partida da indústria moderna é o revolucionamento do 
instrumental de trabalho e quando este assume a forma mais 
desenvolvida no sistema de máquinas, em que a força produtiva não 
é mais dada pelo homem, mas pela água dos rios, pelo carvão 
mineral e em seguida pela máquina que realiza as operações [...] 
(SILVA, 2000, p. 28). 

Desta forma, o homem trabalhador e toda sua família, são colocados 

pela economia ao lado desse sistema de máquinas, sendo comandados por ricos 

proprietários. A partir desse momento, com a ordenação burguesa, o modo de 

produção artesão, dentro de casa manejando sua habilidade, é substituído pelo 

modo de produção fabril, sendo homens adultos, mulheres ou crianças, trabalhando 

em grandes galpões compondo a indústria moderna. 
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Com o acelerado desenvolvimento das fábricas, faz-se necessário, 

como diz a autora, a contratação de novos industriais, fazendo com que o salário 

baixasse. Sendo assim, o chefe de família da classe trabalhadora já não consegue 

manter economicamente a família, então, é preciso somar os ganhos de todos os 

membros da família, inclusive das mulheres e crianças. Isto fez com que houvesse 

uma deteriorização das condições de trabalho, onde a jornada de trabalho é 

aumentada, o ritmo intensificado e o valor da força de trabalho reduzido. 

Com o advento da industrialização na sociedade moderna, que 

desde o século XIX passou a contratar a mão-de-obra feminina, fazendo com que 

estas mulheres deixassem o lar e seus filhos para irem trabalhar. Criou-se então um 

obstáculo para a continuidade desta mão-de-obra, a falta de um espaço para 

deixarem os filhos para que pudessem trabalhar. Segundo Oliveira (2002) as 

primeiras iniciativas para amenizar este problema foram algumas mulheres que se 

disponibilizavam a ficar com essas crianças em troca de dinheiro. Essas mulheres 

tinham como único objetivo abrigar e cuidar da criança enquanto seus pais 

trabalhavam nas fábricas. O desenvolvimento industrial e tecnológico do início do 

século XIX, com a Revolução Industrial, já apresenta indícios do confinamento da 

infância. Estas mulheres que cuidavam dessas crianças foram estigmatizadas como 

“fazedora de anjo”. Este nome foi dado pelo grande índice de mortalidade dessas 

crianças. A justificativa que era dada eram as condições precárias de higiene e 

materiais. 

Neste mesmo período houve a imigração de europeus, fazendo com 

que houvesse uma maior absorção das mulheres nas fábricas onde também se 

contratava as crianças do sexo masculino por produzirem mais em menos tempo. A 

pequena estrutura física das crianças possibilitava manusear o tear das fábricas e 

contribuía para a exploração da mão-de-obra eficiente e mais barata. Porém os 

imigrantes, por serem mais politizados procuravam organizar os operários, no 

sindicato, para reivindicarem seus direitos. Segundo Oliveira (2002) 

[...] pelo contato com movimentos que ocorriam na Europa e nos 
Estados Unidos, procuravam nos sindicatos organizar os demais 
operários para lutarem por seus direitos e protestarem contra as 
condições precárias de trabalho e de vida a que se achavam 
submetidos: baixos salários, longas jornadas de trabalho, ambiente 
insalubre, emprego de mão-de-obra infantil (OLIVEIRA, 2002, p. 96). 
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Entre essas reivindicações, na década de 20 e no início dos anos 

30, teve como resultado a criação de locais para a guarda das crianças enquanto a 

mãe trabalhava. 

Em 1923, a primeira regulamentação sobre o trabalho da mulher 
previa a instalação de creches e salas de amamentação próximas do 
ambiente de trabalho e que estabelecimentos comerciais e industriais 
deveriam facilitar a amamentação durante a jornada das empregadas 
(OLIVEIRA, 2002, p. 97). 

Ou seja, perto das fábricas deveriam existir espaços para que essas 

mães deixassem seus filhos, de modo que, quando fosse necessário, elas 

pudessem ir a este local para amamentar e etc. 

A princípio, as creches tinham caráter assistencialista. Servia para 

afastar as crianças do trabalho servil e também como espaço para guardar aquelas 

crianças cuja mãe precisava trabalhar. No entanto, durante o século XIX, esse 

caráter assistencialista vai sendo abolido e passa-se a ter função mais educativa que 

assistencialista. 

São criadas, por exemplo, os jardins de infância por Froebel, nas 
favelas alemãs; por Montessori nas favelas italianas; por Reabody, 
nas americanas etc. A função dessa pré-escola era a de compensar 
as deficiências da criança, sua miséria, sua pobreza, a negligência 
de suas famílias (ABRAMOVAY; KRAMER, 1986, p. 29). 

Desta forma vemos que existe um caráter compensatório, onde a 

intenção é suprir as carências da criança, aquilo que a família não consegue dar, é 

na creche que ela vai receber.  

Os primeiros jardins-de-infância privados foram criados no Rio de 

Janeiro e São Paulo. Assim diz Oliveira 

[...] eram criados, em 1875 no Rio de Janeiro e em 1877 em São 
Paulo, os primeiros jardins-de-infância sob os cuidados de entidades 
privadas e, apenas alguns anos depois, os primeiros jardins-de-
infância públicos, que, contudo, dirigiam seu atendimento para as 
crianças dos extratos sociais mais afortunados, com o 
desenvolvimento de uma programação pedagógica inspirada em 
Froebel (OLIVEIRA, 2002, p. 93). 

A ideia de jardim-de-infância gerou muitos debates políticos. Uns 

apoiavam, pois acreditavam que contribuiriam para o desenvolvimento infantil, outros 
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criticavam pelo fato de identificá-las como salas de asilo francesas. A principal 

discussão era a argumentação de que se os jardins-de-infância eram destinados aos 

mais pobres, com objetivos de caridade, então ela não deveria ser mantida pelo 

poder político. 

Em 1899, foi fundado o Instituto de Assistência à Infância, e em 

1919, criou-se o Departamento da Criança, que acabou suscitando a idéia de 

assistência científica à infância, por ser provinda de uma preocupação com a saúde 

pública. Em sequência foram surgindo escolas infantis e jardins-de-infância, estas 

que foram criadas por europeus para que cuidassem dos seus filhos. No entanto, o 

investimento estava centrado no ensino primário, logo, não abrangia toda a 

população em idade escolar. 

Havia uma grande demanda para o atendimento dessas crianças, e 

foi com a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) e o Estatuto da criança e do 

Adolescente (BRASIL, 1990), que a criança passa a ser vista como sujeito de 

direitos, período este em que a educação é reconhecida como direito de todos. 

1.1 OS DISCURSOS E AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A INFÂNCIA 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) considera criança  

aquela de até 12 anos de idade. As crianças de 0 a 6 anos são chamadas de 

crianças pequenas e as crianças maiores são aquelas entre 7 e 12 anos. Essa 

expressão vem da cultura italiana adaptada ao português (BRASIL, 1990). 

Há uma grande diversidade de instituições para atender essas 

crianças mas, no entanto não se tem clareza sobre o nome certo a se dar a essas 

instituições. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases, a instituição que atende crianças 

de 0 a 3 anos é denominada de creche e a que atende as de 4 a 6 anos, pré-escola. 

A Constituição Federal de 1988, declara a criança como um sujeito 

de direitos como qualquer outro, tendo atendimento gratuito em creches e pré-

escolas dos 0 aos 6 anos. Houve aí uma valorização da educação infantil, tendo em 

vista que na nova LDB ela foi anexada como parte integrante da educação básica 

(BRASIL, 1988). 

Na última década do século XX houve um grande avanço em 

relação a assegurar os direitos da criança. 

A Constituição Federal de 1988 tem seu grande valor pelo fato de 



 15 

constar que a educação é um direito de todos e que o Estado deve fornecê-la. Outro 

fato é que ela é fruto de discussões e que foi elaborada com a participação de 

populares. 

A Constituição Federal destaca no artigo 205 que a educação é um 

direito de todos, e no artigo 208, inciso IV como um dever do Estado ela diz o 

seguinte: “Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a 

garantia de IV. atendimento em creches e pré-escolas às crianças de 0 a 6 anos de 

idade” (BRASIL, 1988). 

Sendo assim, a educação infantil passa a ser uma obrigação do 

Estado, atendendo as crianças de 0 a 6 anos. Assim então, provocou um grande 

desenvolvimento de políticas públicas para crianças dessa faixa etária. Isso gerou 

um aumento na criação de instituições pelo fato da demanda. Programas também 

foram criados a fim de garantir os direitos das crianças e das famílias. 

A criança tem o direito de ter o acesso e a família a opção de 

escolher se seu filho frequentará a educação infantil ou não e a creche passa a ter 

sua função explicitada. 

A criança e o adolescente são postos como prioridade nacional no 

art. 227 dizendo o seguinte: 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar 
e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão (BRASIL, 1990). 

A família, a sociedade e o Estado devem assegurar todos esses 

direitos à criança e ao adolescente. A partir da elaboração deste artigo é que foi 

criado o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

O Estatuto da Criança e do Adolescente foi promulgado em 1990, 

dois anos após a Constituição Federal. Ele foi resultado de uma pressão exercida 

principalmente por aqueles ligados ao atendimento às crianças. Por este motivo é 

que foi criado o artigo 227, no qual a criança é vista como prioridade nacional 

(BRASIL, 1990). 

O ECA veio para garantir os direitos da criança e do adolescente, 

vendo suas condições e peculiaridades. A criança não deve ser comparada à um 
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adulto, pois ela não é um, mas no entanto com o ECA ela passa a ter seus direitos 

garantidos e a fazer parte dos Direitos Humanos. Este estatuto possibilitou que se 

elaborassem fiscalizações e políticas públicas para evitar o desvio de verba e que os 

direitos da criança fossem violados. 

A maioria das mudanças que se pretende fazer e que já foram feitas 

na área da educação são resultados da LDB. 

Existem dois artigos bastante importantes na nova LDB sobre a 

educação infantil, que são os seguintes: “Artigo 21. A educação compõe-se de: I - 

educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio; II - educação superior” (BRASIL, 1990). 

Neste artigo a lei reconhece que a educação infantil faz parte do 

sistema de ensino e que as creches e pré-escolas desempenham um papel 

fundamental para o desenvolvimento e educação da criança no momento em que 

cuidam delas. A lei quer dizer que a educação infantil deve ser integrada aos 

sistemas municipal ou estadual de ensino, como sendo parte da educação básica. 

Isso deveria acontecer no prazo de 3 anos da sua publicação. 

Há também o artigo 29, e nesse artigo, entre outras coisas, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB) define que a educação infantil “tem como 

finalidade o desenvolvimento integral das crianças até seis anos de idade, em seu 

aspecto físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e 

da comunidade” (BRASIL, 1996). Muitos fazem uma má interpretação desse artigo. 

Alguns pais acham que somente a escola deve educar seus filhos, e que eles não 

têm obrigação alguma para com eles a não serem os cuidados de casa. 

Com o artigo 29, a educação infantil deixa de ser vista como 

compensatória, aonde a criança vai para compensar suas carências afetivas, 

higiênicas, nutricionais e etc. A escola é uma complementação da família, não uma 

substituição, ou seja, os pais devem colaborar também nesse processo. 

A educação infantil passa assim a ter um caráter educativo, mas não 

de escolarização. Cada instituição é responsável pela educação básica. 

O artigo 30 diz o seguinte: “Artigo 30. A educação infantil será 

oferecida em: I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos 

de idade; II - pré-escolas para as crianças de quatro a seis anos de idade” (BRASIL, 

1996). 

Este artigo apresenta um caráter educativo para a creche e pré-
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escola e designa a faixa etária.  

Outro artigo bastante importante da LDB é o artigo 31 que diz que 

“na educação infantil a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e registro do 

seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino 

fundamental.” Ou seja, as avaliações devem ser feitas no decorrer do processo, 

registrando as evoluções da criança sem precisar realizar uma prova escrita para 

que ela possa ir para a próxima série. 

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (BRASIL, 

1998, p. 32) destaca: 

Cabe ao professor individualizar as situações de aprendizagem 
oferecidas às crianças, considerando suas capacidades afetivas, 
emocionais, sociais, cognitivas assim como os conhecimentos que 
possuem dos mais diferentes assuntos e suas origens socioculturais 
diversas. Isso significa que o professor deve planejar e oferecer uma 
gama variada de experiências que responda, simultaneamente, às 
demandas do grupo e as individualidades de cada criança. 

Em outras palavras, deve-se considerar que as crianças são 

diferentes entre si, que cada uma possui um ritmo de aprendizagem. Por isso o 

professor deve estar preparado para propiciar às crianças uma educação baseada 

na condição de aprendizagem de cada uma, considerando-as singulares e com 

características próprias. 

Na contemporaneidade para forma de organização são 

estabelecidas rotinas, onde há um horário para café da manhã, contar história, fazer 

atividades, brincar, almoçar, dormir e etc. Esta forma de se organizar é bom para as 

crianças no sentido de que é possível se ter a noção do que acontecerá e em quais 

momentos, no entanto isso passa a ser prejudicial quando esta se torna uma rotina 

rotineira. É necessário ter uma ordem? Sim, mas as crianças não podem ser 

aprisionadas dentro dessa rotina, onde são inibidos de realizar qualquer atividade 

que porventura podem surgir. Se novas discussões aparecem ao decorrer de uma 

atividade é preciso deixar que as crianças a façam, ao invés de interrompê-las, pois 

o horário está se esgotando. Esta é uma forma de expropriar a experiência da 

criança, forma de trancafiá-la, prendê-la. 

Outro meio de aprisionamento das crianças na contemporaneidade 

são as mídias. Com elas, sejam estas rádio, televisão, propagandas e etc, são feitas 

promoções de brinquedos plastificados despertando o desejo nas crianças, fazendo 
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com que os pais sejam levados a comprar, talvez para suprir sua ausência no 

desenvolvimento de seus filhos. Para Meira (2003), isso apaga a singularidade da 

infância contemporânea. 

O apagamento da singularidade, a “plastificação” dos brinquedos, 
evoca a era social que Benjamin aponta como própria do capitalismo 
que avança revelando seus contornos inclusive no campo da 
infância. Neste sentido, os brinquedos evocam as formações do 
social, são objetos que revelam em sua configuração os traços da 
cultura em que se inscreve. A infância contemporânea apresenta 
traços que nos remetem a pensar acerca do que encontra-se 
apagado no brincar, hoje (MEIRA, 2003, p. 75). 

É evidente como o capitalismo vem se expandindo cada vez mais 

rapidamente e está dominando até mesmo as crianças. Elas estão ficando 

consumistas, o que é um fator preocupante, pois o pensamento consumista está 

levando as crianças a acreditar que só é possível ser feliz, realizada se tiver aquele 

objeto de desejo publicado pela mídia, substituindo o “ser” pelo “ter”. Para elas só 

será possível ser reconhecido como pessoa se tiver brinquedos caros e que são 

promovidos todos os dias pelas mídias. 

Encontramos na televisão outras vias que operam a artificialização 
da existência, inclusive nas programações dirigidas às crianças, onde 
a publicidade desfila suas cenas nos intervalos apresentando uma 
série interminável de brinquedos e objetos de consumo “a serem 
desejados pelas crianças”, prometendo-lhes o acesso a um gozo 
sem fim (MEIRA, 2003, p. 76). 

Ao verem os comerciais as crianças são seduzidas. Geralmente são 

feitas propagandas onde é mostrado para a criança que aquele é um brinquedo que 

estará em contato com ela, interagindo, dando a idéia de que aquilo será a melhor 

forma de se divertir, em grande parte das vezes sozinho, causando grande euforia. 

A referência ao que falta, ou a um passado que confronte o sujeito 
com a dimensão da falta se apaga, hoje. O “moderno” é não ter a 
história como referência, prescindir do outro, ser autônomo, 
artificializado em meio a um emaranhado sem fim de objetos sem 
nenhuma utilidade a não ser a de sustentar a ilusão de uma 
completude impossível (MEIRA, 2003, p. 78). 

Na idade moderna o que nos é imposto pelas mídias é que não é 

necessária a presença de outro para compartilhar vivências, divertir-se juntos, mas 
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sim uma grande necessidade em adquirir esses brinquedos tecnológicos, 

robotizados que propiciam certo prazer à criança, porém a impede de criar, planejar, 

inventar novas brincadeiras e interagir com o outro, prendendo-as assim em um 

mundo digital onde ela é comandada por uma máquina na qual a diz cada 

movimento deve ser executado. 

A legislação embora tenha sido criada para retirar a criança do 

trabalho, também estabelece suas limitações. Que tipo de homem se pretende 

formar, quais as capacidades que se pretende desenvolver, enfim, desta forma 

busca-se meios de moldar as crianças segundo seus interesses. 

Nos documentos destinados á criança 

[...] são recorrentes expressões como: “imagem positiva de si”, “auto 
estima”, “articulação de interesses e pontos de vista”, “agente 
transformador”, “ampliação das relações sociais”, “valorização da 
diversidade”. Seria praticamente possível identificar em cada um dos 
objetivos propostos pelo Referencial uma expressão tal que nos 
remete para um universo ficcional, em que parece não existirem nem 
conflitos nem lutas sociais (BUJES, 2001, p. 10). 

Vemos então que existe aí uma ideologia onde a criança está em um 

mundo onde não existem conflitos, onde tudo é perfeito, um mundo que é o oposto 

do que vivenciamos a cada dia. Esses documentos, segundo a autora, são uma 

extensão do Estado para controlar os movimentos da criança, este é o foco principal 

que discutiremos no segundo capítulo, o modo como a escola controla as ações do 

sujeito, da criança. 
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2 CONTEMPORANEIDADE E A EXPROPRIAÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

Ao nos referirmos a questão da experiência, estamos partindo do 

princípio que ela é uma relação do sujeito com o mundo e consigo mesmo e assim, 

vai apreendendo o que esta relação lhe traz em forma de conhecimento. Uma 

concepção que foi sendo esvaziada no decorrer do desenvolvimento da 

modernidade, diante desenvolvimento tecnológico. Agamben (2005) nos diz que  

[...] a experiência deve partir atualmente da constatação de que ela 
não é mais algo que ainda nos seja dado a fazer. Pois, assim como 
foi privado da sua biografia, o homem contemporâneo foi expropriado 
de sua experiência: aliás, a incapacidade de fazer e transmitir 
experiências talvez seja um dos poucos dados certos que disponha 
sobre si mesmo (AGAMBEN, 2005, p. 21). 

A contemporaneidade se define pelo avanço acelerado da 

tecnologia, e desta forma, o homem foi perdendo sua memória individual como 

coletiva, desapropriando-se assim da sua experiência, entendendo experiência 

como um hiato entre pensamente e linguagem, vivências que somente quem viveu 

pode descrever. O ritmo acelerado da vida contemporânea e da rotina desenfreada 

nos dias atuais nos tira a possibilidade de pensar, olhar e refletir sobre os 

acontecimentos ao nosso redor. Walter Benjamin (1994) foi um dos primeiros 

filósofos a notar o problema da perda da experiência humana. Para ele, a 

expropriação da experiência teria ocorrido por meio de sua redução ao empírico, 

produzida pela racionalização da existência, desenvolvida pela aplicação da ciência 

e da técnica à vida. O sintoma que evidencia tanto o empobrecimento da experiência 

quanto a efetiva queda da capacidade de narrá-la aparece com o retorno dos 

soldados da Primeira Guerra Mundial que, segundo ele, voltaram mudos, sem 

nenhuma aventura para narrar, nada para dizer. 

A contemporaneidade e o desenvolvimento da técnica trazem 

consigo as consequências que além do empobrecimento da experiência, concorreu 

para o silenciamento do indivíduo, diante de um vazio existencial sem precedentes 

Sobre isso Silva (2009) salienta que  

[...] é possível perceber esse processo no destino do homem 
moderno que, submetido a um ritmo frenético e exposto aos mais 
diferentes perigos, é obrigado a concentrar todas as suas energias 
na tarefa de proteger-se contra o choque [...] (SILVA, 2009, p. 928). 
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Na atualidade, o cotidiano já se tornou tão rotineiro que não é dada a 

devida significância às coisas que estão presentes no dia-a-dia, que muitas vezes 

pequenos detalhes não são notados, o homem já não tem grandes histórias para 

contar. 

Com o constante crescimento do capitalismo, os indivíduos se 

fecham em um mundo individual, “o objetivo principal do capitalista não é o de 

produzir bens para satisfazer necessidades, mas para gerar mais riquezas.” 

(FERRETI, 1997, p. 92) Não se vê mais hoje reuniões de família, onde os mais 

velhos se reuniam com os mais novos para contar grandes histórias prendendo 

totalmente a atenção dos demais e criando fantasias na cabeça de cada um. Sobre 

isso Benjamin (1994) questiona: 

Que foi feito de tudo isso? Quem encontra ainda pessoas que 
saibam contar histórias como elas devem ser contadas? Que 
moribundos dizem hoje palavras tão duráveis que possam ser 
transmitidas como um anel, de geração em geração? Quem é 
ajudado, hoje, por um provérbio oportuno? Quem tentará, sequer, 
lidar com a juventude invocando sua experiência? (BENJAMIN, 1994, 
p. 114). 

De acordo com Prado (1985), infelizmente isso vem se perdendo a 

cada dia que passa, não há mais aquele laço afetivo familiar que havia há alguns 

anos, os modelos de família já não são mais os mesmos (modelo nuclear).  

Benjamin não fala da perda de experiência como algo da idade, que 

somente quem já tem idade mais avançada é que tem experiência, pois já viveu 

bastante e compreende bem a vida, mas sim em conseguir expor o que quer falar, 

conseguir contar algo de muito interessante e único que tenha acontecido. Ele nos 

coloca que isso não é tão estranho quanto parece quando diz que 

[...] as ações da experiência estão em baixa, e isso numa geração 
que entre 1914 e 1918 viveu uma das mais terríveis experiências da 
história. Talvez isso não seja tão estranho como parece. Na época já 
se podia notar que os combatentes tinham voltado silenciosos do 
campo de batalha. Mais pobres em experiências comunicáveis, e não 
mais ricos. Os livros de guerra que inundaram o mercado literário nos 
dez anos seguintes não continham experiências transmissíveis de 
boca em boca (BENJAMIN, 1994, p. 115). 

Ou seja, desde os tempos das guerras os homens voltaram com 

pouca experiência comunicável, como diz o autor, ao invés dos combatentes 
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voltarem ricos de experiências, contar minúcias sobre o que aconteceram, as 

conquistas e perdas, voltaram ainda mais silenciosos. 

Walter Benjamin em “O narrador” nos coloca que a experiência, a 

arte de narrar, está cada vez mais em vias de extinção. A cada dia que se passa 

está mais raro encontrar pessoas que saibam narrar de forma devida. “Quando se 

pede num grupo que alguém narre alguma coisa, o embaraço se generaliza.” 

(BENJAMIN, 1994, p. 198). 

Para o autor, um dos motivos de este fenômeno estar ocorrendo é 

que “as ações da experiência estão em baixa”, estão em baixa porque o homem 

contemporâneo não precisa mais pensar, pois as respostas para os 

questionamentos já estão prontas, e isto vai continuar declinando até que seu valor 

seja perdido totalmente. O bom narrador para Benjamin é aquele homem que 

aconselha, porém, para muitos, essa idéia é um tanto antiquada, evidenciando 

assim que a experiência está deixando de ser algo comunicável. 

Em “O narrador”, o autor nos coloca que um dos indícios da morte 

da narrativa se deu a partir do surgimento do romance, no início do período 

moderno, separando-o da narrativa por meio do livro. O narrador retira da 

experiência aquilo que ele conta, sendo experiência própria ou relatada por outros, 

já “o romancista segrega-se. A origem do romance é o indivíduo isolado, que não 

pode mais falar exemplarmente sobre suas preocupações mais importantes e que 

não recebe conselhos nem sabe dá-los” (BENJAMIN, 1994, p. 201). 

Cada manhã recebemos notícias de todo o mundo. E, no entanto, 
somos pobres em histórias surpreendentes. A razão é que os fatos já 
nos chegam acompanhados de explicações. Em outras palavras: 
quase nada do que acontece está a serviço da narrativa, e quase 
tudo está a serviço da informação. Metade da arte narrativa está em 
evitar explicações. Nisso Leskov é magistral. (Pensemos em textos 
como A fraude, ou A águia branca.) O extraordinário e o miraculoso 
são narrados com a maior exatidão, mas o contexto psicológico da 
ação não é imposto ao leitor. Ele é livre para interpretar a história 
como quiser, e com isso o episódio narrado atinge uma amplitude 
que não existe na informação (BENJAMIN, 1994, p. 203). 

As informações nas quais recebemos todas as manhãs sejam por 

jornal, tele jornal, rádio ou qualquer outro meio não nos surpreende mais pelo fato de 

em seguida da notícia já estarem acompanhadas as explicações, sem serem 

necessários esforços para compreendê-la. 
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Na narrativa o sujeito interpreta, evita explicações, já na informação 

isso não é necessário, pois já está escrito o que o indivíduo precisa saber e nessas 

informações, em grande maioria, está intrínseca a mensagem que quem a publicou 

deseja que entendamos, não o verdadeiro sentido, mas o que eles querem que 

acreditemos. As informações são manipuladas. 

Para notar a perda da narrativa não é necessária uma catástrofe ou 

guerra qualquer; isso ocorre até mesmo dentro do espaço escolar. Da mesma 

maneira que as informações citadas acima são manipuladas por quem as publica, 

ocorre também no interior da escola. Os professores de forma direta ou indireta 

querem que as crianças compreendam de forma homogênea aquilo que ele quer 

dizer, não estimula o aluno a pensar de forma crítica e reflexiva e a criar novas 

alternativas. Este modelo de educação é o modelo ao qual Paulo Freire denomina 

educação bancária, onde o aluno é visto como um banco onde o conhecimento é 

depositado e que este não questione nada do que lhe é dito, que seja um sujeito 

passivo na aprendizagem. O aluno fica trancafiado dentro da sala de aula somente 

ouvindo, e se agir de forma contrária é visto como um “aluno problema” e esta é uma 

forma de aprisionamento da infância. 

2.1 O SILENCIAMENTO DA CRIANÇA CONTEMPORÂNEA 

É fato que a criança contemporânea está imersa em meio de um 

turbilhão de informações e mecanismos que se atualizam a todo momento. Estamos 

diante de uma revolução tecnológica, mas também diante de uma sociedade do 

espetáculo, onde a mídia e os aparatos tecnológicos pela via da internet nos coloca 

frente a frente com as mais distantes localidades dando-nos a impressão que o 

mundo está em nosso quintal.  

A Indústria Cultural é alvo de análise desde a segunda guerra, 

quando ela começa a chamar a atenção das estratégias para ganhar as batalhas 

através da ideologia por ela veiculada. Hoje seja através do rádio, televisão, internet, 

celular, estamos diante do espetáculo que nos empurra para o consumo 

desenfreado como se esta fosse a forma natural para ser parte integrante da 

sociedade moderna. As crianças ficam no meio de um bombardeio de promoções de 

brinquedos plastificados despertando o desejo nas crianças, fazendo com que os 

pais sejam levados a comprar, talvez para suprir sua ausência no desenvolvimento 
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de seus filhos. Para Meira (2003), isso apaga a singularidade da infância 

contemporânea. 

2.2 OS MUROS DA ESCOLA APRISIONANDO A INFÂNCIA 

Como já vimos no primeiro capítulo, a concepção de infância é uma 

construção histórica e social que vem modificando-se de acordo com o modo como a 

sociedade vai se expandindo e modificando e as narrativas em torno do que é 

infância vão sendo construídas a partir daí, que é o que Foucault denominou 

“regimes de verdade”, ou seja, o que nós denominamos de “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 (FOUCAULT, 1993, p. 12). 

As concepções de infância vêm se reestruturando conforme a 

sociedade se modifica, de acordo com suas crenças e costumes. Antes se tinha a 

presença da criança no trabalho fortemente marcada inicialmente pela manufatura e 

depois pela industrialização. Em seguida vieram algumas leis em defesa da criança 

pequena, no entanto se antes eram aprisionadas no trabalho, passaram a serem 

aprisionadas também dentro da escola. Sobre esse aspecto Silva ressalta que: 

A noção moderna de se pensar a infância que foi incorporada nas 
políticas públicas, nos discursos educacionais e que sustentam as 
práticas pedagógicas das escolas está associada a produção de 
novos modos de educação para as crianças, voltados para a 
institucionalização delas. Os discursos, o saber sobre a infância, as 
novas posições de sujeito infantil, os esquemas de racionalidade, 
nada mais são do que sistemas de idéias que permitiram a 
sociedade pensar diferentemente o que é ser criança, ao mesmo 
tempo introduziram novos aparatos para seu controle e regulação 
(SILVA, 2011, p. 574). 

Desta forma passa-se a exercer um controle sobre a criança, sobre 

seus campos de ação e seus limites. São amparadas por diversas leis que foram 

criadas para protegê-las, mas que de certa forma continua as controlando, mesmo 

que talvez não de forma intencional. Assim, como nos coloca a autora, a criação de 

espaços para o atendimento a infância se configuram como um projeto de 
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aprisionamento. 

A criança ainda é vista como um sujeito dependente, incapaz de 

conseguir fazer as coisas sozinhas, é aquela que está conquistando sua autonomia 

moral, inocente, que Silva (2011) coloca como sendo o ser mais puro e bom que 

existe na sociedade, um ideal de perfeição. Segundo a autora, essas concepções 

estão tão predominantemente marcadas que nos impossibilita de pensar a infância 

de outra forma se não essa. 

Ainda citando Silva, as teorias pedagógicas em uma perspectiva 

moderna se dirigem a uma infância tomada como normal e natural, onde são vistas 

como aprendizes, racionais e pensantes, tendo dois desdobramentos: 

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 é vinculado as 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 (SILVA, 2011, p. 576). 

A criança é vista como sujeito que precisa de cuidado, atenção e 

intervenção de um adulto. Por isso muitas vezes toma-se muito cuidado com as 

atividades que elas vão executar, com as brincadeiras que vão brincar com todos os 

passos que ela vai dar e assim as prendemos em nossos cuidados de certa forma 

exagerados, não permitindo que ela descubra as coisas sozinha, que experimente 

conhecer aquilo que é novo por medo da consequência. 

Ao analisar o que foi observado em algumas instituições escolares, 

Silva (2011) chegou á conclusão de que 

[...] as instituições escolares observadas tem o privilégio de contar 
com espaços amplos e bem arborizados, com parques bem 
equipados, pátios espaçosos, pomar e horta. No entanto, as 
atividades desenvolvidas nestes espaços se resumem numa 
continuidade das atividades iniciadas dentro da sala ou em 
momentos de “brincar”, sem nenhum aproveitamento criativo deles. 
Não se considera o fato de que a liberdade favorece a criação, a 
ação e (re)criação (SILVA, 2011, p. 577). 

Podemos perceber com essa observação feita, que embora se 
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disponha de um bom e amplo espaço ele não é explorado como poderia. As 

crianças adoram estes espaços, sentem-se mais livres e confortáveis, porém fazer 

uso somente da sala de aula é uma forma de controlar as ações da criança. Dentro 

da sala é possível ter um olhar sobre todas ao mesmo tempo, impondo à criança o 

objetivo da escola, tendo o professor controle total sobre ela. 

Este é um modo de manter o controle sobre o corpo do outro, sobre 

as ações de cada um. Sobre esse aspecto Foucault (2007) faz uma análise de 

soldados de diferentes épocas. No início do século XVII o soldado era alguém que 

se percebia de longe, cabeça levantada, coxas grossas, ombros largos, braços 

longos, sempre alerta e etc., já na segunda metade do século XVIII, o soldado se 

tornou algo que se pode ser fabricado. De uma grande massa escolhe-se pessoas 

com corpos inaptos que se transformariam em máquinas, estas que corrigiriam 

postura fazendo com que se mantivesse a postura, cabeça e ombros erguidos sem 

curvar as costas, ou seja, moldaram um “camponês” dando-lhe uma “fisionomia de 

soldado”. O corpo é tratado como objeto e instrumento de dominação, um corpo 

manipulável, que pode ser modelado para obedecer ao nível da mecânica, 

controlando de forma coerciva os seus movimentos, rapidez e atitudes. 

Esses métodos que permitem o controle minucioso das operações do 
corpo, que realizam a sujeição constante de suas forças e lhes impõe 
uma relação de docilidade-utilidade, são o que podemos chamar de 
“disciplinas”. Muitos processos disciplinares existiam há muito tempo: 
nos conventos, os exércitos, nas oficinas também (FOUCAULT, 
2007, p. 118). 

Foucault (2007) denomina como disciplinas o processo de docilidade 

do corpo e nos coloca que elas se deram como forma de dominação no decorrer dos 

séculos XVII e XVIII. Para ele o ápice histórico das disciplinas se deu no momento 

em que não se tem somente como foco principal o aumento das habilidades do 

homem, mas que o torna mais obediente e consequentemente mais útil formando-se 

então a política das coerções que é o trabalho de manipulação dos corpos de forma 

calculada. 

A disciplina fabrica corpos “dóceis”, que sejam submissos e que 

operem com rapidez e eficácia as técnicas. Ela aumenta a força do corpo em relação 

ao sentido econômico de utilidade e ao mesmo tempo diminui em relação ao fator 

obediência. 
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Foucault (2007) caracteriza a disciplina como aquela que utiliza 

diversas técnicas, sendo o primeiro passo dividir os indivíduos no espaço a fim de se 

manter a ordem, como nos conventos e quartéis, sendo o último cercado por 

muralhas para manter a ordem e a disciplina. Nas escolas contemporâneas isso 

também ocorre, porém não de forma evidente. As crianças estão separadas do resto 

das pessoas por um grande muro e dentro desses muros têm outros ao qual 

chamamos de salas de aula; as crianças são divididas em grupos, grupos estes que 

são encarcerados dentro desta sala e organizados em fileiras a fim de que se 

mantenha a ordem e o controle sobre todos os corpos e assim a escola aprisiona a 

criança. 
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3 A EXPROPRIAÇÃO DA EXPERIÊNCIA E AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS: A 

REALIDADE POR DENTRO DOS MUROS DA ESCOLA 

Durante nossa pesquisa foram realizadas observações no período 

de março a outubro de 2011 em um Centro de Educação Infantil, observações estas 

que foram registradas por meio do diário de campo. 

O Centro de Educação Infantil aqui analisado é uma entidade 

filantrópica localizada na região central da cidade de Londrina. Este CEI teve sua 

origem em 1956, com a finalidade de atender crianças órfãs e abandonadas da faixa 

etária de 0 a 20 anos, funcionando como regime de internato. Esse modelo foi sendo 

readaptado de acordo com as mudanças políticas e sociais do país, passando então 

a atender crianças de 0 a 5 anos, substituindo seu atendimento progressivamente ao 

modelo de semi-internato.  

Em 26 de outubro de 1986 passa-se a funcionar o berçário 

atendendo crianças de 0 a 2 anos. Isto ocorreu devido a uma grande demanda por 

parte dos pais que precisavam confiar seus filhos a um espaço durante o período de 

trabalho.  

O objetivo deste CEI é proporcionar formação religiosa, moral e 

cívica, preparando as crianças para acompanhar as mudanças do mundo atual. A 

instituição busca a interação entre pais, professores e alunos, buscando a formação 

integral do educando. 

O Centro de Educação atende, em sua maioria, a filhos de 

trabalhadores (shopping, Muffato, domésticas). O atendimento é prestado a crianças 

de 0 a 5 anos, que quase na sua totalidade mora em bairros periféricos, outras 

optam pela instituição por conhecer sua filosofia. Assim, as condições sócio-

econômicas das famílias atendidas em geral são de classe baixa, média-baixa e 

média.  

Atualmente este Centro de Educação Infantil está dividido da 

seguinte forma: Berçário I (0 a 1 ano –  20 a 30 crianças); Berçário IIA ( 1 a 2 anos – 

30 a 35 crianças); Berçário IIB (1 a 2 anos – 30 a 35 crianças); Maternal A (2 a 3 

anos – em média 24 crianças). Em cada turma dessas quatro contam com 3 

professoras, já no Maternal B (2 a 3 anos – 20 crianças) tem uma professora e uma 

auxiliar e nas demais turmas como Pré IA (3 a 4 anos – 16 crianças), Pré IB (3 a 4 

anos – 14 crianças), Pré IIA (4 a 5 anos – 28 crianças) e Pré IIB (4 a 5 anos – 25 
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crianças) disponibilizam de apenas uma professora por turma.  

Este Centro de Educação Infantil é dividido em duas partes, ficando 

na parte inferior do espaço 4 turmas, sendo desde o Berçário I ao Maternal A e na 

parte superior as turmas do Maternal B ao Pré II B, resultando um total de 9 turmas 

em todo o CEI. 

Figura 1 - Imagem da entrada do Centro de Educação Infantil. 

 
Fonte: Acervo pessoal 
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Figura 2 - Salas dos Berçários 

 
Fonte: Acervo pessoal 

Figura 3 - Sala do Pré I 

 
 Fonte: Acervo pessoal 
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Figura 4 - Sala do Pré II 

 
Fonte: Acervo pessoal  

 

Como pudemos ver nas imagens acima, as turmas estão divididas 

desta maneira, porém as turmas do Pré II A e Pré II B utilizam a mesma sala, pois as 

professoras de ambas as turmas as unem e dão suas aulas juntas, uma auxiliando a 

outra. 

No período de observação foi analisada até mesmo a chegada das 

crianças. A rotina se iniciava da seguinte forma: ao chegar ao CEI, acompanhados 

dos pais ou responsáveis, cada criança trazia consigo um pente fino, pois havia sido 

feito um acordo entre pais e escola de que ao chegar seria passado este pente nas 

crianças para evitar a infestação de piolho nas mesmas, mas cada criança deveria 

trazer de casa o seu próprio pente e uma das professoras ficava em uma mesa com 

um pano branco para poder passar este pente nas crianças. 

Após este momento de entrada as crianças eram encaminhadas 

para um salão e ficavam brincando com brinquedos que estavam espalhados pelo 

chão até dar o horário de ir para o café da manhã, este que era realizado no 

refeitório, como está a seguir. 



 32 

Figura 5 - Refeitório 

 
Fonte: Acervo pessoal 

 
Neste refeitório as crianças são divididas por turmas. Cada turma 

senta em uma mesa e a professora responsável por ela serve as crianças. 

Terminando o café cada turma vai para sua sala com a professora e se iniciam as 

atividades. 

O projeto deste Centro de Educação Infantil é denominado “Conte 

outra vez”, nesse projeto cada mês é escolhido uma história para cada turma e a 

professora antes de aplicar qualquer atividade conta a história. A ideia é cada dia 

contar a história de uma maneira diferente. No berçário II foi escolhida “Chapeuzinho 

Vermelho” e as professoras escolheram os fantoches para contar a história. Embora 

as crianças sejam pequenas e a maioria dispersas, alguns ficavam encantados e até 

faziam caras e bocas ao ouvir a narração. Já no Maternal A, como havia 3 

professoras também elas optaram por encenar a história, a mesma do berçário. 

Nesta turma foi possível perceber maior atenção das crianças, pois as professoras 

transitavam pela sala e interagiam mais com eles. Já no pré I A, a história do mês 

era “A Dona Baratinha”, que conta sobre uma barata que um dia resolveu se casar e 
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então foi procurar pretendentes, estes que eram animais das mais diversas 

variações. Como na história tinha bastante bichos que faziam barulho, a professora 

ia escolhendo crianças para irem na frente da turma fazer o bicho da história; as 

crianças ficavam muito felizes e entusiasmadas com as situações que iam 

ocorrendo. No pré I B “O Patinho Feio” foi escolhido e o método de contar história 

escolhido pela professora foi desenhar as cenas no quadro.  Já no pré II a história foi 

contada somente de forma oral. 

De acordo com o observado, em cada turma a metodologia aderida 

é diferente, porém na mesma perspectiva, a contação de história. 

Após serem contadas as histórias são aplicadas atividades que 

tenham alguma relação com a história contada. As atividades vão até as 9h00 e 

terminando ou não as crianças vão, as do berçário e maternal para o solarium e as 

dos prés I e II para o galpão, como nas imagens abaixo. 

 Figura 6 - Solarium: espaço destinado às crianças do Berçário e Maternal 

 
Fonte: Acervo pessoal 
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Figura 7 - Galpão: Espaço destinado às crianças do pré I e pré II 

 
Fonte: Acervo pessoal 

Assim como nas imagens acima, estes são os espaços dispostos 

para a hora de brincar. Dentro de cada um desses espaços têm um latão com 

brinquedos velhos e quebrados, estes que são jogados pelo chão para que as 

crianças escolham um para brincar. As atividades são todas realizadas dentro da 

sala de aula e em momento algum vemos ser utilizado o parque construído para que 

as crianças pudessem brincar 

Deste modo, vemos que as relações de cerceamento da infância 

estão fortemente presente neste Centro de Educação Infantil. As professoras 

preferem fazer atividades dentro da sala de aula onde se pode ter controle sobre 

todas as crianças a levá-las ao parque construído exclusivamente para elas, como 

na imagem a seguir, pois as atividades e brincadeiras sendo realizadas dentro da 

sala de aula é possível se ter um controle maior sobre os corpos e as mesmas 

fossem feitas em lugares abertos como no parque, as ações de controle seriam 

menores devido ao espaço ser maior e não ser possível ter visão sobre todas as 

crianças. Fica evidente que o parque e os espaços verdes do CEI servem apenas 

para mostrar aos pais e fazer com que eles acreditem que aquele espaço será 
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utilizado pelos seus filhos e que lhes serão proporcionados momentos de muitas 

brincadeiras e alegrias. 
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Figura 8 - Balanços e Gangorras do Parque 

 

Fonte: Acervo pessoal 

Figura 9 - Gangorras. Parque destinado às crianças 

 
Fonte: Acervo pessoal 
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Estas imagens me levam ao meu tempo de pré-escola, onde todos 

os dias tínhamos o “Momento do parque”, era o momento mais gostoso do dia, pois 

era o momento em que a liberdade de decidir o que brincar, reinava. Todas as 

crianças se reuniam, umas balançavam e empurravam ás outras, brincavam juntas e 

hoje o que vemos é entristecedor, pois as crianças em sua maioria brincam sozinhas 

com os brinquedos que “falam” com elas.  

Com o avanço acelerado da indústria ocorre a plastificação dos 

brinquedos, como diz Benjamin. Na contemporaneidade não se vê as crianças 

criando seus próprios brinquedos como nos tempos remotos, onde com uma simples 

garrafa pet se fazia um bilboquê, com um moletom surgia um bebê. Com essa 

plastificação dos brinquedos as crianças vêm perdendo sua singularidade. 

Sobre este aspecto Meira (2004) diz 

Das bonecas de porcelana às Barbies, podemos transitar pela 
história dos brinquedos que na contemporaneidade tende a ser 
homogênea, globalizada, apagando e gestando esquecimento ali 
onde se inscreveria a singularidade. A memória do brincar encontra-
se apagada pelo excesso de estímulos oferecidos incessantemente, 
em um ritmo veloz e instantâneo (MEIRA, 2004, p. 28). 

Os brinquedos modernos e tecnológicos são exaltados à extrema 

potência e a substituição dos mesmos ocorre em um ritmo acelerado, são 

substituídos por brinquedos mais evoluídos, mais avançados. Assim como as 

crianças estão presas a estes brinquedos que brincam sozinhos, ao ir para a escola 

elas também são aprisionadas a partir do momento que é retirado delas o direito de 

brincar. Tudo isso se dá, numa perspectiva foucaultiana, pela intenção de produzir 

corpos dóceis, corpos obedientes. 

O que Foucault denomina “governamento dos corpos” foi possível 

observar no CEI observado com a seguinte cena: 

Ao trabalhar o tema animais com uma turma do pré, foi proposta uma 
atividade na qual as crianças confeccionariam seu jogo-da-memória, 
onde para cada criança foi entregue uma cartela na qual continha 
imagens de animais para que elas pintassem e depois fossem 
recortadas para dar início ao jogo. 
Enquanto as crianças pintavam, conversavam: 
- Tia, isso aqui é uma baleia não é? 
Respondeu outra criança: 
- Claro que não, é um golfinho, não é tia? 
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Ao perceber os questionamentos a professora regente soltou um 
grito: 
- Pintem em silêncio! O que é isso? Vocês falam demais. Não 
conseguem ficar quietos não?! 
Intimidadas então, as crianças se calaram e continuaram a fazer a 
atividade. 

Aí está presente o silenciamento da infância. Nem mesmo durante 

uma atividade que estava sendo prazerosa para o aluno ele pôde fazer comentários 

e discutir com seus colegas. Não ha como aceitar essa atitude da professora e dizer 

que ela estava mal humorada naquele dia e por isso agiu assim, pois no dia em que 

a estagiária perguntou a ela o que era indicado para fazer de intervenção a resposta 

dela foi a seguinte: “olha, como tem que contar história faz assim: você conta a 

história, depois dá alguma coisa para eles pintarem, porque é o único jeito deles 

calarem a boca”. Cheguei a conclusão de que ela realmente só trabalhava pintura 

com eles quando em outra aula, ministrada pela estagiária, a atividade foi fazer 

bolinhas de papel crepom e colar no desenho. Nesse dia as crianças tiveram 

bastante dificuldade, pois não estavam acostumadas a fazer este tipo de atividade e, 

a todo o momento a pergunta era: “tia, a gente vai poder pintar”. 

Na cena presenciada vemos aquilo que Foucault chama de 

governar, definido como: 

A maneira de dirigir a conduta dos indivíduos ou dos grupos: 
[governamento] das crianças, das almas, das comunidades, das 
famílias, dos doentes. Ele não recobria apenas formas instituídas e 
legítimas de sujeição política ou econômica; mas modos de ação 
mais ou menos refletidos e calculados, porém todos destinados a 
agir sobre as possibilidades de ação dos indivíduos. Governar, neste 
sentido, é estruturar o eventual campo de ação dos outros. 
(FOUCAULT, 1995, p. 240). 

Ou seja, governar é controlar os campos de ação do outro, o que ele 

faz, como ele fala, o que fala, assim como na cena a seguir: 

Alguns dias antes do dia dos pais começaram a serem feitas 
lembrancinhas para que os alunos entregassem; eram camisas com 
gravatas nas quais as crianças pintariam em um papel, já 
desenhado, o que seria a cabeça para que depois fosse colada junto 
à camisa e então entregá-las aos pais. 
Para que essas pinturas fossem organizadas entre as crianças, uma 
parte saiu para brincar e outra ficou dentro da sala e assim que um 
terminasse o seu sairia para que o outro entrasse para fazer o 
mesmo. 
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Uma estagiária cortava as cabeças de papel junto às crianças 
enquanto elas pintavam. O aluno Gustavo estava muito 
entusiasmado com a surpresa que entregaria a seu pai. 
- Vou pintar bem bonito – disse o garoto – O cabelo vai ser verde. 
Sabia que o cabelo do meu pai é verde tia? - perguntou a criança à 
estagiária. 
Neste momento a professora entrou, e tomando o giz de cera da mão 
do menino disse: 
- Vai Gustavo, sai daqui. Tem mais gente pra fazer e você fica 
enrolando. Só sabe conversar? Dá até dor de cabeça 
Então ele saiu e foi brincar fora da sala enquanto outro aluno era 
chamado. 

Nas observações realizadas nessa turma ocorreram bastantes 

cenas semelhantes. A todo o momento em que surgia algum tipo de conversa as 

crianças eram interrompidas imediatamente; as atividades sempre feitas com 

pinturas, pois segundo a professora esta era a única maneira de manter a sala em 

ordem, dizendo que eles falavam demais. Durante nosso curso de formação, a todo 

momento foi levantada a idéia de que os conhecimentos prévios do aluno devem ser 

levados em consideração, que nós, professores e professoras devemos dar abertura 

para que nossos alunos possam falar, mas a partir do momento em que partimos 

para o campo nos deparamos com uma realidade totalmente diferente do que 

viemos ouvindo até o momento e por muitas vezes ouvi pessoas abandonando ou 

pensando em abandonar o curso devido àquilo que é observado no cotidiano 

escolar. 

Não criticaremos aqui a escola, mas sim um todo que envolve todas 

essas questões. 

Em um passeio sobre as áreas verdes do Centro de Educação 
Infantil foi proposta uma atividade aos alunos, uma caminhada 
ecológica, onde cada criança deveria recolher da natureza algo que 
achasse interessante, como pedra, folhas, galhos e etc. 
Ao ouvir um choro de uma criança sentada no meio do pátio, duas 
estagiárias se aproximaram e indagaram o aluno: 
- O que houve? Por que está chorando? 
Sem nenhuma resposta uma delas perguntou novamente: 
- Por que você está chorando? É coceira por causa da grama? – 
Então a criança respondeu: 
- Não, é que se meu pai ver isso na minha roupa ele vai brigar 
comigo. – Apontando para a calça com carrapichos. Então a 
professora responsável tentou acalmá-lo trocando sua roupa, 
cessando assim o choro. 

Com esta cena podemos ver que a escola, de certa forma, sofre 
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também uma pressão externa. Os pais, por trabalharem fora ou outros motivos, 

deixam seu filho na escola, como se fosse um depósito, um armário, onde seu filho 

fica guardado o dia inteiro e no final do período um responsável vai buscá-lo, mas 

além de a escola tratar da parte educativa, no sentido da aprendizagem de 

conteúdos científicos, ela também é responsabilizada pela higiene dessas crianças e 

muitas vezes responsável até mesmo pela educação, no sentido de ensinar como 

agir.  

Os pais depositam grande responsabilidade sobre a escola e como 

na cena acima, a escola fica responsável até mesmo pela roupa da criança. Neste 

caso o menino entrou em desespero pelo fato de ter sujeira na sua roupa, por medo 

de apanhar, ficar de castigo ou outras razões.  

As crianças são privadas de brincar até mesmo pelos próprios pais. 

No caso de atividades diferentes ao ar livre, as professoras precisam ficar atentas 

para ver se as crianças não vão se machucar, se sujar, se agredir, cantar, brincar e 

etc. O controle dos corpos é tão grande que a criança não aprende mais hoje por 

meio da experiência, algo bastante criticado por Benjamin.  

Na contemporaneidade não se aprende mais fazendo, discurso 

predominante dos cursos de formação. Hoje em dia, no desenvolver das atividades, 

a criança é instruída passo a passo, ela não precisa ter o trabalho de raciocinar e 

criar alternativas para a resolução de algum problema porque a resposta já vem 

pronta, então pra que raciocinar? 

Devido a esses fatores é que Benjamin critica a evolução acelerada 

da indústria e a produção de brinquedos robotizados, pois os brinquedos 

contemporâneos falam sozinhos, brincam e se movem sozinho. Ao apertar um botão 

são emitidos sons que dizem passo-a-passo o que a criança deve seguir. 

O brincar na atualidade não é mais o brincar de antigamente, onde o 

jogo simbólico estava fortemente presente, quando um cabo de vassoura se 

transformava em um cavalo, uma caixa em um carro, um galho em uma vara 

mágica. Hoje em dia os brinquedos são “auto-suficientes”, pois já são programados, 

então fazem as tarefas sozinhos e a criança é um mero espectador. No computador, 

por exemplo, os hardwares já são programados de forma a conduzir a ação do 

sujeito e assim, até mesmo pessoas leigas nesse instrumento aprendem com 

facilidade. No vídeo-game a criança escolhe um personagem e controla suas ações 

por meio de um controle. Para se sentir realizada ela não precisa mais pegar uma 
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capa e fingir ser um super-herói, pois ela pode fazer tudo isso na tela da TV ou 

computador sem ao menos precisar levantar do lugar. 

Embora hoje as crianças não sejam levadas a pensar, desde o 

primeiro momento em que a criança entra na escola são criadas expectativas sobre 

ela, sobre o que ela quer ser quando crescer, se já aprendeu a ler e a escrever, 

somar, subtrair, dividir, multiplicar. Essas expectativas criadas sobre as crianças só 

prejudica elas mesmas, pois cada vez mais está sendo retirado o direito dela de 

brincar, passando a ser considerado como mais importante os conhecimentos 

científicos, pois na mentalidade de muitos, é só esse o conhecimento que importa, 

pois ele possibilitará ao sujeito conseguir um bom emprego, ter um bom salário e ser 

bem reconhecido, como médico, advogado, engenheiro e etc. O que importa para a 

maioria dos pais é a representação social que os filhos vão adquirir e por isso o 

brincar é deixado em segundo plano, e se a escola foge a esta linha ela é então 

considerada como imprópria e inapta para formar indivíduos e muitos dizem ainda 

que vão mudar os filhos de escola, pois naquela eles só brincam, desconhecendo a 

importância da brincadeira na socialização, formação de identidade e etc. 

Meira (2004) nos traz uma relevante situação que vem ocorrendo na 

contemporaneidade, a impotência dos professores. Os pais delegam ao professor 

grande responsabilidade pela educação dos seus filhos, no entanto, o respeito ao 

professor não é mais o mesmo, como na época de nossos pais, em que o professor 

era visto como um mestre que devia ser respeitado a todo o momento. Hoje em dia a 

situação mudou, muitos professores têm medo de criança e dos próprios pais que 

muitas vezes dão apoio a reações de rebeldia de seus filhos. Talvez os pais hoje em 

dia não conheçam seus filhos integralmente, pois devido ao fato de trabalharem fora 

o dia todo, procuram atividades para preencher o dia dos filhos, como aula de inglês, 

balet e outras, de forma que ocupe todo seu espaço de tempo, deixando o brincar, 

novamente, em segundo plano. 

Devido ao fato de todos os tempos “livres”, fora da escola, ser 

calculado pelos pais e rapidamente preenchidos com atividades, as crianças ficam 

trancadas em seu mundo individual, como se ela fosse um alguém sozinho e que se 

bastasse a si mesma. Isso gera um egocentrismo na criança, como ressalta Meira 

(2004), que a leva a fazer brincadeiras sozinhas e se comunicar somente com seus 

aparelhos tecnológicos, atrapalhando até mesmo em futuras relações com o outro, 

como em futuros empregos. A escola deveria então não agir como silenciadora da 
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infância, e sim estimuladora do pensamento crítico-reflexivo, agindo como espaço de 

libertação dessa sociedade que a cada dia mais silencia os sujeitos e os tornam 

máquinas que obedecem somente aquilo que lhe é ordenado a fazer. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante muito tempo as crianças não tiveram seus direitos 

garantidos, pois assim como os adultos elas trabalhavam, inicialmente no 

artesanato, manufatura e posteriormente, com a Revolução Industrial, passou a 

trabalhar nas fábricas, manuseando máquinas e fazendo outros trabalhos que 

precisavam de mãos pequenas. 

Com a criação da legislação a favor da criança passou-se a 

repensar a infância de modo que passasse a ser garantido o direito a saúde e a 

educação. A educação passa a ser então um direito da criança e dever do Estado, 

em relação à oferta.  

Se anteriormente a criança era aprisionada no trabalho, seja 

artesanal ou fabril, agora ela passa a ser aprisionada pela legislação, devido ao fato 

de ser obrigada a passar parte do tempo na escola, esta que por diversas vezes 

acaba por servir como instrumento de silenciamento da infância. 

A sociedade é outra responsável por este aprisionamento e 

silenciamento da infância. Com o acelerado avanço da tecnologia vemos cada vez 

mais brinquedos que brincam sozinhos, estes que são fornecidos pelos pais para 

compensar sua ausência no amadurecimento dos filhos, em consequência disso as 

crianças estão crescendo egocêntricas e conseguem viver isoladas de outras 

pessoas. 

A escola tem sido grande reprodutora deste governamento dos 

corpos e isso pôde ser detectado a partir das observações realizadas em um período 

de quase um ano. Com as análises chegou-se a conclusão de que os professores 

têm tido práticas que privam as crianças de terem vivências onde seja obrigado fazer 

experiências para se chegar a um resultado, sendo proibidas também de 

manifestarem por meio da linguagem, brincadeiras e etc. 

A partir das observações foi possível perceber as questões sobre o 

cerceamento da infância. As atividades são todas voltadas para o silenciamento da 

criança, sendo geralmente feito o uso de pinturas sem intuito algum, somente fazer 

com que as crianças fiquem quietas. 

Os momentos de brincar, observados neste CEI em específico, são 

momentos em que as crianças ficam presas dentro de um pequeno espaço 

cimentado. No momento em que foram nos apresentar os espaços nos foi mostrado 
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o parque, a ludoteca e todo o espaço verde. De início pensei o quanto as crianças 

deveriam se divertir por ali, pois é um espaço que em muitos outros lugares não se 

tem disponível. 

Com o passar dos dias fiquei me perguntando quando o parque 

seria utilizado, já que foi tanto foi enfatizado os espaços que eles dispunham. Para 

minha tristeza, durante quase um ano, em momento algum as crianças brincaram 

nesses espaços. 

Desta forma percebemos que o que se pretende é formar sujeitos 

acríticos, que não questionem e nem buscam aprender, pois são podados de forma 

a obedecer as exigências feitas para que futuramente esse sujeito, agora criança, 

seja um futuro trabalhador passivo que aceite suas condições de trabalho muitas 

vezes desumanas. 

Então nós, professores, devemos romper com o paradigma que diz 

que para que se tenha aprendizagem é necessário ordem, esta que é exigida por 

meio de gritos, punições e tantos outros meios de enclausurar o pensamento da 

criança e cabe a nós conduzir as crianças para um pensamento crítico-reflexivo para 

que eles deixem de ser comandados e passem a ser escritores da sua própria 

história e donos do seu destino. 
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