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RESUMO 
 
 
Este trabalho tem como tema a concepção de infância a partir da obra de Philippe 
Ariès, História Social da Criança e da Família, que toma como base a Idade Média e 
a iconografia da época. Nesta obra, o autor mostra os elementos que indicaram que 
a criança fosse reconhecida por suas particularidades e a necessidade que houve, 
devido a este reconhecimento da infância, de separação desta criança do mundo 
dos adultos. O objetivo desta pesquisa, que teve como fonte o livro de Ariès foi 
compreender qual é a concepção de infância que o autor trata em sua obra. A 
temática foi basicamente trabalhada com pesquisa bibliográfica. A partir de seus 
estudos, dois sentimentos em relação a infância surgiram: o da criança ingenua e 
cheia de graça, que o autor chama de “paparicação” e o segundo é voltado para a 
moral, que se baseia na proteção da criança diante do mundo dos adultos. E a 
escola é um dos elementos de separação da criança do mundo dos adultos. Era 
para lá que a criança era enviada não somente para ler e escrever, mas também 
para ser separada do mundo do adulto. 
 
Palavras-chave: História da Educação. Conceito de Infancia. Philippe Ariès.  
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1. INTRODUÇÃO  

 

A infância, como uma etapa de vida, nem sempre foi vista da forma 

como conhcecemos hoje. Houve um tempo na história que a criança não era 

reconhecida por suas particularidades e diante das suas especificidades ela era 

como invísivel. Assim que deixava de ser tão dependente dos pais ou ama, esta 

criança era introduzida no mundo do adulto e nesse meio ela não era poupada de 

nada, via e ouvia de tudo. Nada nesta criança a diferenciava de um adulto, a não ser 

a sua estatura. Diversas vezes no curso ouvímos falar que a criança já tinha sido 

considerada como um adulto em miniatura. E isto aguçou a curiosidade para 

aprofundar esse conhecimento, ou seja, saber até quando prevaleceu este conceito 

indiferenciado de criança e a partir de quando houve a mudança neste conceito de 

infância. 

Chegamos até Ariès quando estávamos discutindo a temática com a 

professora orientadora sobre as concepções de infância e a mesma nos indicou o 

livro do referido autor. Seu argumento era que Ariès tinha produzido um estudo 

muito interessante sobre sentimento de infância na modernidade e que valia a pena 

fazer a leitura da obra e a partir da mesma começar a nossa pesquisa. 

Quando Philippe Ariès publicou a obra História Social da Criança e 

da Família, em 1960, ele foi considerado um pioneiro em seus estudos, tanto pela 

temática como pelas fontes que ele utilizou. Seus estudos foram baseados na 

iconografia medieval e por ela o autor traça o caminho que esta infância percorreu 

para chegar até onde a conhecemos. Nesta obra, Ariès mostra elementos que 

fizeram com que esta criança fosse reconhecida por suas particularidades e como 

ao longo da História ela foi separada do mundo dos adultos para viver uma fase que 

hoje conhecemos como infância. É o que o autor chama de sentimento de infância. 

E esse sentimento novo em relação a infância trouxe transformações no modo de 

ver a criança e, quase que concomitante, sentiu-se a necessidade de separá-la do 

mundo dos adultos e a escola é um dos elementos que marcam muito bem esta 

separação. Assim, o objetivo da pesquisa em Ariès foi compreender qual é a 

concepção de infância que o autor apresenta em sua obra. 

A importância do estudo em Ariès foi o seu método de pesquisa e o 

tema que trouxe a tona, a concepção de infância da Idade Média. O seu trabalho 

teve tanta repercursão, que após o lançamento da obra em estudo, que outros 
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pesquisadadores se debruçaram para discutirem o tema concepções de infância. E 

teve uma relevância acadêmica e pessoal porque para o autor a escola foi um dos 

elementos  que fez parte deste reconhecimento de infância, pois era para lá que as 

crianças eram enviadas para serem separadas do mundo dos adultos. A escola não 

era somente um lugar de aprendizado, mas era também uma lugar de separação. 

A temática foi trabalhada basicamente com pesquisa bibliográfica, 

utilizando a leitura base como sendo a obra de Ariès justamente por seu pioneirismo 

no tema. O autor fez a sua pesquisa baseada na iconografia da Idade Média e a 

partir dela concluiu que o sentimento em relação a infância como nós conhecemos 

era inexistente. Nesta sociedade medieval, a criança não era vista como um ser 

distinto do adulto. Sua pesquisa não foi isenta de críticas. Muitos discordaram de 

suas conclusões, porque Ariès centralizou na Idade Média e utilizou somente fontes 

que provavelmente foram de origem de famílias abastadas. Mas se verificarmos o 

período que o autor trabalhou, não há muitos registros das famílias de classes mais 

baixas. 

Sendo assim, este trabalho está divido em dois capitulos. No 

primeiro “Ariès e o Conceito de Infância”, abordamos toda a trajetória histórica da 

conceituação de infância segundo Ariés. 

No segundo capítulo “Infância e escola” apresentamos o importante 

papel da escola na delimitação da infância como um dos elementos de separação 

das crianças do mundo dos adultos. 
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2. ARIÈS E O CONCEITO DE INFÂNCIA 

O presente capítulo tem como principal objetivo mostrar o 

surgimento do conceito de infância a partir da obra de Philippe Ariès, História Social 

da Criança e da Família. Nesta obra, o autor traça como a modernidade reconheceu 

o lugar da criança na sociedade e como surgiu um novo sentimento de infância, “em 

que a criança por sua ingenuidade, gentileza e graça, se torna uma fonte de 

distração e de relaxamento para o adulto”, um sentimento que Ariès (1981, p.100) 

chama de “paparicação”. Outro sentimento foi o de entender com maior 

profundidade a psicologia infantil para melhor adaptar a seu nível os métodos de 

educação. (1981, p, 104) 

Estudar o processo de construção do conceito de infância, no âmbito 

da História da Educação se justifica tanto em termos de aprofundamento quanto de 

ressignificação de um conceito construído historicamente. António Nóvoa inicia a 

apresentação do livro Histórias e memórias da educação no Brasil, de Stephanou e 

Bastos (2005), com a seguinte pergunta: Por que a História da Educação? A História 

da Educação faz com que possamos analisar e rever o passado e termos atitudes 

diferentes no presente. Mas tudo que foi feito antes já não tem nenhuma validade? É 

válido sim, porém com o tempo as perspectivas mudam, os objetivos são outros. 

Nóvoa afirma que o historiador tem que ser capaz de refletir sobre a história de sua 

disciplina, de interrogar o sentido do trabalho histórico e que o educador, seja capaz 

de sentir os desafios do tempo presente e de pensar a sua ação nas mudanças ou 

não do trabalho pedagógico. Quando fazemos leituras de textos históricos, somos 

levados para outro tempo, para outro momento histórico e tentamos compreender o 

porquê das situações serem conduzidas da forma que foram e tentar avaliar se foi a 

melhor opção, e se precisarmos decidir também, qual seria o caminho percorrido por 

nós mesmos. 

Quando pensamos nas crianças nos dias de hoje, podemos imaginar 

que sua trajetória sempre foi a mesma. Mas ao longo da História, podemos perceber 

que nem sempre foi assim. Até a Idade Média, a criança não era vista como criança, 

porém como um adulto em miniatura. Não que as crianças não existissem, elas 

estavam por lá, todavia a infância não era categorizada como uma faixa etária 

especial. A preocupação com a criança era enquanto ela era bem pequena e 

dependente de um cuidador. Assim que crescia um pouco e não necessitava tanto 
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de cuidados constantes, ela ingressava no mundo dos adultos e não se diferenciava 

mais destes. 

A escolha de Ariès foi feita, porque a partir do seu trabalho como 

historiador na obra datada de 1960, História social da infância e da família, o autor 

traça uma evolução histórica das concepções de infância a partir das formas de falar 

e sentir dos adultos em relação ao que fazer com as crianças. O sentimento de 

família, infância, sentimento de classes, dentro outros, surgem como as 

manifestações da intolerância diante da diversidade, existindo uma preocupação de 

uniformidade (SANTOS; LAURO, 2005). Foi a partir desta obra, sobre a história da 

infância, que os estudos sobre a mesma ganharam um impacto mais significativo, 

pois é considerado um trabalho pioneiro sobre como a modernidade do Ocidente 

percebe suas crianças historicamente. (BOTO, 2002). E Boto continua: 

 
O livro História social da criança e da família trabalhava a 
sensibilidade adulta acerca da infância em sociedades européias, 
tomando o final da Idade Média como ponto de partida e o século 
XIX como ponto de chegada. Progressivas modificações ocorriam 
nesse âmbito: a criança, à partida, é destacada apenas por seu 
caráter incompleto; por um não ser adulto. Pouco a pouco, 
reconhecida em especificidades que são suas, passaria a ser 
observada, paparicada, mimada e, finalmente, amada. Essa longa 
trajetória, contudo, teria sido acompanhada por acentuadas 
mudanças na agremiação familiar e pelo decréscimo nas taxas de 
mortalidade infantil, que, por si mesmas, teriam acentuado o apego 
dos adultos por suas crianças. A tese de Ariès consolidava, assim, a 
suposição de que, desde o século XVI até o século XIX, teria sido 
firmada a subjetividade moderna com relação à infância. (BOTO, 
2002, p.12) 

 

Gouvêa (2003) chama a atenção também sobre o método que Ariès 

utilizou em seus estudos, que foi a pesquisa iconográfica, as inscrições nos túmulos, 

etc, utilizando fontes não habituais de pesquisa, abrindo caminho para novas 

modalidades de levantamento, tratamento e análise das fontes, algo totalmente novo 

e habitualmente não levado em consideração pela história tradicional. 

E é claro que não é somente de elogios que a obra de Ariès é 

pautada. Existem aqueles que fizeram críticas do seu trabalho. Ferreira (2002) 

comenta que é preciso levar em consideração as fontes que Ariès utilizou em sua 

pesquisa, pois somente os que possuíam algum recurso financeiro poderiam 

encomendar pinturas em quadros ou fazer algum registro sobre a família, por 

exemplo. Para Ferreira, fica claro que quando Ariès utiliza estas fontes, mostra 
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somente um pensamento e uma versão da realidade. Porém, se pensarmos no 

período que Ariès estudou, não havia muitos registros das crianças das famílias 

abastadas, quanto mais das menos favorecidas. Cremos que seja por isso, que seu 

foco de estudo permaneceu nas classes mais altas, justamente por falta de 

referências e registros das outras camadas sociais. 

 
Em 1960 na França e 1962 nos Estados Unidos, Philippe ARIÈS 

publica o livro sobre a “História social da infância e da família”, obra pioneira, que 

traz uma pesquisa a partir de muitas fontes iconográficas, de como surgiu à história 

da infância.  

 
Sem desconsiderar as críticas, sem dúvida pertinentes, à pesquisa 
desenvolvida por Philippe Ariès (1981), seu trabalho inaugurou uma 
análise histórica da concepção de infância e contribuiu para a ruptura 
da idéia de uma única infância, revelando que as sociedades 
modernas, tendo configurações sociais, culturais, política e 
econômicas adquiridas pela humanidade, em diferentes momentos 
históricos e espaços geográficos, determinam diferentes infâncias e 
crianças, constituindo-as enquanto categoria plural, desse modo, não 
é possível pensar em uma categoria única. (SIMÃO, ROCHA, 2007, 
p. 02). 

 
Ariès inicia os relatos de seus estudos, nos falando sobre as idades 

da vida, mostrando que um homem do século XVI ou XVII ficaria surpreso com a 

naturalidade que lidamos com as exigências de identidade civil. 

Não era dado um significado especial para cada idade da vida. A 

idade, da maneira cronológica como nós conhecemos hoje, não fazia parte da 

identidade na Idade Média e durante este período, as pessoas nem mesmo sabiam 

sua data de nascimento de forma exata, mesmo porque a idéia de contar o tempo, 

provavelmente, não tinha significado no cotidiano da época. 

 
A vida era a continuidade inevitável, cíclica, às vezes humorística ou 
melancólica das idades, uma continuidade inscrita na ordem geral e 
abstrata das coisas, mais do que na experiência real, pois poucos 
homens tinham o privilégio de percorrer todas essas idade naquelas 
épocas de grande mortalidade. (ARIÈS, 1981, p.8-9) 

 

O autor continua nos informando que a importância do registro da 

idade deve ter transformado em algo mais concreto à medida que “os reformadores 

religiosos e civis a impuseram nos documentos, começando pelas camadas mais 

instruídas da sociedade, ou seja, no século XVI, aquelas camadas que passavam 



 14 

pelos colégios” (ARIÈS, 1981, p.2). E a partir de então móveis, retratos, diários de 

famílias apresentavam datas importantes, inscrevendo a família em uma história a 

partir de sua cronologia. 

 “As Idades da Vida”, segundo Ariès  

 
(...) ocupam um lugar importante nos tratados pseudocientíficos da 
Idade Média. Seus autores empregam uma terminologia que nos 
parece puramente verbal: infância e puerilidade, juventude e 
adolescência, velhice e senilidade – cada uma dessas palavras 
designando um período diferente da vida. (...) As “idades”, “idades da 
vida” oi “idades do homem” correspondiam no espírito de nossos 
ancestrais a noções positivas, tão conhecidas, tão repetidas e tão 
usuais, que passaram do domínio da ciência ao da experiência 
comum. Hoje em dia não temos mais idéia da importância da noção 
de idade nas antigas representações do mundo. (ARIÈS, 1981, p.4) 

 

O autor, a partir de fontes da literatura medieval, nos mostra que as 

idades correspondiam ao número dos planetas que eram um total de sete: a 

infância, do nascimento até os sete anos; a pueritia, dos sete aos quatorze anos; a 

adolescência, fase indefinida que variava dos 21 aos 35/40 anos; a juventude dos 40 

aos 50 anos; a senectude corresponde ao intervalo entre a juventude e a velhice; a 

velhice dos 70 anos mais ou menos até a morte e a última parte da velhice, que no 

latim é chamada senies. (ARIÈS, 1981, p. 6 e 7). Porém, foi, sobretudo a partir do 

século XIV que o tema idades da vida se encontra registrado na iconografia, que 

fixou seus traços essenciais, que permaneceram praticamente inalterados até o 

século XVIII mostrando-nos a separação: 

 
(...) Primeiro, a idade dos brinquedos: as crianças brincam com um 
cavalo de pau, uma boneca, um pequeno moinho ou pássaros 
amarrados. Depois, a idade da escola: os meninos aprendem a ler ou 
seguram um livro e um estojo; as meninas aprendem a fiar. Em 
seguida, as idades do amor ou dos esportes da corte e da cavalaria: 
festas, passeios de rapazes e moças, corte de amor, as bodas ou a 
caçada do mês de maio dos calendários. Em seguida, as idades da 
guerra e da cavalaria: um homem armado. Finalmente, as idades 
sedentárias, dos homens da lei, da ciência ou do estudo: o velho 
sábio barbudo vestido segundo a moda antiga, diante de sua 
escrivaninha, perto da lareira. (ARIÈS, 1981, p.9). 

 
 As idades da vida não correspondiam somente a etapas biológicas, 

mas também a funções sociais, sabe-se que havia homens jovens que eram da lei, 

porém na “imagem popular, o estudo era uma ocupação dos velhos” (ARIÈS, 1981, 

p.9). 
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Esses atributos da arte do século XIV seriam encontrados, quase 
idênticos, em gravuras de natureza mais popular, mais familiar, que 
subsistiram do século XVI até o início do século XIX, com 
pouquíssimas mudanças. Essas gravuras eram chamadas Degraus 
das idades, pois retratavam pessoas que representavam as idades 
justapostas do nascimento até a morte, muitas vezes de pé, sobre 
degraus que subiam à esquerda e desciam à direita. No centro dessa 
escadaria dupla, como que sob o arco de uma ponte, erguia-se o 
esqueleto da morte, armado com sua foice. (Figura 1) 

 

 

 

Figura 1 

Degraus das Idades 

http://www.canstockphoto.com.br/idade-dobro-degrau-10783268.html 

 

Ariès (1981, p.10) acrescenta que 

 
A repetição dessas imagens, pregadas nas paredes ao lado dos 
calendários, entre os objetos familiares, alimentava a idéia de uma 
vida dividida em etapas bem delimitadas, correspondendo a modos 
de atividade, a tipos físicos, a funções, e a modas no vestir. A 
periodização da vida tinha a mesma fixidez que o ciclo da natureza 
ou a organização da sociedade. 

 
Se fizermos uma análise da arte medieval, por volta do século XII, 

ela desconhecia a infância ou não tentava representá-la. Não podemos concluir que 
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era falta de competência ou falta de habilidade, é muito provável que a infância não 

tivesse espaço nesse mundo. Quando falamos que a criança era vista como um 

adulto em miniatura, as iconografias confirmam esta fala. Vejamos por exemplo, no 

quadro de São Nicolau (Figura 2), em que as três crianças são ressuscitadas por 

ele. Os meninos são representados numa escala mais reduzida que os adultos, sem 

nenhuma diferença de expressão ou traços, até mesmo a musculatura dos membros 

era de um adulto. (ARIÈS, 1981)  

 

 

 

FIGURA 2 

São Nicolau  

http://www.france-pittoresque.com/spip.php?article939 

 

Isto nos mostra de uma maneira impressionante como os artistas da 

época deformavam os corpos das crianças, apresentando-os de forma que não é 
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nenhum um pouco parecido com aquilo que temos em mente sobre uma criança. 

Estas gravuras eram muito comuns e ninguém questionava a representação de 

crianças reais. Para as pessoas, era normal visualizar uma gravura, cuja criança não 

se parecia em nada com aquilo que viam realmente. Por isso que quando vemos 

algo assim, de pronto estranhamos e refutamos, porque não faz parte da nossa 

construção de infância, a nossa imagem mental é outra. 

 
Isso sem dúvida significa que os homens dos séculos X-XI não se 
detinham diante da imagem da infância, que esta não tinha para eles 
interesse, nem mesmo realidade. Isso faz pensar também que no 
domínio da vida real, e não mais apenas de uma transposição 
estética, a infância era um período de transição, logo ultrapassado, e 
cuja lembrança também era logo perdida. (ARIÈS, 1981, p.18) 

 

A partir dessas análises, algumas questões se colocam: Como 

chegamos à concepção de infância que temos hoje? Qual foi o caminho percorrido 

até aqui? Ariès sugere-nos que por volta do século XIII, apareceram na iconografia 

alguns tipos de crianças um pouco mais próximos do sentimento moderno. Por meio 

desses registros, é possível perceber como a idéia de infância vai se transformando. 

Primeiro, surgiu o anjo, representado pela figura de um rapaz muito 

jovem, o que já mostra uma diferença enorme dos adultos em escala reduzida da 

miniatura otoniana. Esse tipo de anjos adolescentes se tornaria muito freqüente no 

século XVI (ARIÈS, 1981, p.18). 

O segundo tipo de criança seria o modelo e o ancestral de todas as 

crianças pequenas da história da arte: o Menino Jesus, ou Nossa Senhora menina, 

pois a infância aqui se ligava ao mistério da maternidade da Virgem e ao culto de 

Maria. O sentimento encantador da tenra infância permaneceu limitado ao Menino 

Jesus até o século XIV, quando a arte italiana contribuiu para desenvolvê-lo e 

expandi-lo (ARIÈS, 1981, p.19). 

Um terceiro tipo de criança apareceu na fase gótica: a criança nua. 

Seria a alegoria da morte e da alma que introduziria no mundo das formas a imagem 

de nudez infantil (ARIÈS, 1981, p.19). 

 
Durante o século XIV e, sobretudo durante o século XV, esses tipos 
medievais evoluíram, mas no sentido já indicado do século XIII. 
Dissemos que o anjo-adolescente animaria ainda a pintura religiosa 
do século XV, sem grande alteração. Por outro lado, o tema da 
infância sagrada, a partir do século XIV, não deixaria mais de se 
ampliar e de se diversificar: sua fortuna e sua fecundidade são um 
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testemunho do progresso na consciência coletiva desse sentimento 
da infância. (ARIÈS, 1981, p.20) 

 

As gravuras que representavam a Virgem e o Menino Jesus, 

representavam também a santa-infância, que com o passar dos anos são 

incorporadas a cenas cotidianas. Nos séculos XV e XVI, esta iconografia religiosa da 

infância passou a destacar-se também na iconografia leiga, não com crianças 

sozinhas ainda, mas representadas com sua família, com seus companheiros de 

brincadeiras e jogos, no meio da multidão presenciando milagres ou martírios, no 

meio de adultos assistindo os ritos religiosos e sermões, segurando a mão materna 

ou em seu colo, ou aprendendo um ofício. A imagem da criança na escola vai surgir 

somente mais a frente, apesar de que já começara a aparecer no século XIV, passa 

a ser um tema freqüente e traz inspirações paras as cenas de gênero até o século 

XIX. 

Não podemos nos esquecer que, essas cenas de gênero não eram 

uma representação exclusiva da infância, mas tinham muitas vezes nas crianças 

suas protagonistas principais ou secundárias. Ariès nos leva a dois pensamentos: o 

primeiro, que a criança estava muito misturada com os adultos na vida cotidiana, lá 

estava ela no meio da reunião para o trabalho, no passeio ou nos jogos, e o 

segundo que os pintores gostavam de representar a criança por sua graça e seu 

divertimento. O autor chega a conclusão que dessas duas idéias, temos hoje, da 

mesma maneira que no fim do século XIX, uma inclinação de separar o mundo das 

crianças do mundo dos adultos. E a outra idéia, é justamente o contrário, pois 

anuncia o sentimento moderno da infância. 

Nos seus estudos, Ariès afirma, que o sentimento pela infância, 

como nós conhecemos, em um período da história, não existia. (p.99) 

 
Na sociedade medieval, que tomamos como ponto de partida, o 
sentimento de infância não existia – o que não quer dizer que as 
crianças fossem negligenciadas, abandonadas ou desprezadas. O 
sentimento da infância não significa o mesmo que afeição pelas 
crianças: corresponde à consciência da particularidade infantil, essa 
particularidade que distingue essencialmente a criança do adulto, 
mesmo jovem. Essa consciência não existia. Por essa razão, assim 
que a criança tinha condições de viver sem a solicitude constante de 
sua mãe ou de sua ama, ela ingressava na sociedade dos adultos e 
não se distinguia mais destes. 
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A criança não estava ausente na Idade Média, ela só não era 

representada em um retrato para demonstrar uma determinada fase de sua vida, 

indicando uma forma de entender essa fase da vida. Neste tempo da História, 

segundo o autor, era muito comum a morte de crianças muito pequenas e seus pais, 

de maneira geral, não se apegavam a elas, não que não fossem amadas, porém a 

chance de perdê-las era alta e por isso de certa forma, preparavam-se para sua 

morte. Jean J. Rousseau (2004, p.24) confirma esta idéia no seu livro Emílio 

 
Quase toda a primeira infância é doença e perigo; metade das 
crianças que nascem morre antes dos oito anos. Passadas as 
provas, a criança ganha forças, e, assim que pode servir-se da vida, 
seu princípio torna-se mais garantido. 

 

Áries nos relata que a infância, neste período da história, era 

somente uma fase sem importância, que não fazia sentido ficar na memória. Era 

muito comum, as famílias serem numerosas, porque acreditava-se que dentre as 

várias crianças nascidas pelo menos algumas poderiam conservar em vida. E as 

pessoas não se apegavam muito a estas crianças, porque a sua perda era algo 

eventual. 

E essa infância passa a existir marcando sua presença nos registros 

iconográficos, que mostram entre outras coisas a mudança de trajes, o despudor e 

com a existência de espaços específicos para crianças – escolas e colégios. 

Da mesma maneira que ao crescer um pouco, não necessitando de 

tantos cuidados, a criança ingressava no mundo dos adultos e ali se misturava com 

eles não tendo mais nenhuma diferenciação, a roupa infantil, cumpria o mesmo 

papel. Não havia diferença entre a roupa do adulto e a roupa da criança. Mas no 

século XVII, “a criança, ou ao menos a criança de boa família, quer fosse nobre ou 

burguesa, não era mais vestida como adultos. Ela agora tinha um traje reservado à 

sua idade, que a distinguia dos adultos”. (ARIÈS, 1981, p. 34). 

Áries também irá tratar como um novo sentimento da infância, a 

moralidade diante das crianças. Esse despudor, que o autor trata em sua obra, era 

visto de uma maneira muito natural pela sociedade da época. Diante dos adultos, as 

crianças viam e ouviam de tudo. Não havia preocupação em preservar a criança 

diante de certas ações ou situações, que para nós, seria muito constrangedor. 

Posteriormente, influenciados pela religião cristã, educadores passam a se 

preocupar em impor moralização para aquilo que é permitido às crianças. “Uma 
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noção essencial se impôs: a da inocência infantil” (ARIÉS, 1981, p.84). A partir desta 

visão de inocência, a criança passa a ser vista também com ser com fragilidades 

que deveria ser preservado, protegido e educado. 

No capítulo dois, vamos tratar justamente da escola como um lugar 

de onde as crianças deveriam ser enviadas para que fossem separadas do mundo 

do adulto. 
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3. INFÂNCIA E ESCOLA 

Neste capítulo apresentaremos como surgiu a escola na 

modernidade e qual foi o papel da mesma no novo sentimento de infância, segundo 

Ariès. Assim, o capítulo se divide em duas partes: história da escola moderna e 

escola como um dos elementos de demarcação da infância para Ariès. Lembrando 

que para o autor, a escola era um lugar em que a criança deveria estar, porque a 

separava do mundo adulto, é um dos fatores que acompanharam este sentimento 

novo em relação à infância. Isso significa que a instituição escolar era um lugar de 

separação da criança dos adultos, onde a primeira era mantida a distância da 

segunda numa espécie de “quarentena” (ARIÈS, 1981). E nas escolas as crianças 

não eram somente alfabetizadas, eram também disciplinadas, dessa forma a 

infância se estendia até quase todo o período do ciclo escolar. Mas o autor afirma 

que, apesar de todo o cuidado com a criança, a percepção de suas particularidades 

como criança, posteriormente houve uma regressão deste novo sentimento, pois a 

partir da metade do século XIX, algumas crianças deixam de ir para a escola para 

irem para as fábricas têxteis, servindo de mão de obra barata nestas indústrias. 

Para compreender de que forma a escola se organiza no seu 

período inicial, aquele que marca a primeira distinção entre o mundo adulto e o 

infantil, vamos trabalhar com alguns autores que aprofundam o estudo sobre a 

organização escolar no período que Ariès pesquisa. 

Em seu livro O aparecimento da escola moderna: uma história 

ilustrada, Hilsdorf apresenta os resultados de seus estudos que cobrem dos 

primórdios do cristianismo até o início do século XIX. Porém sua ênfase está nas 

instituições escolares constituídas nos três séculos (XVI-XVIII) da modernidade 

pedagógica: o colégio (secundário), primeiramente literário e depois também 

científico e a escola elementar passando pelas escolas espalhadas pelo Estado, que 

marcam o início da contemporaneidade pedagógica. 

Hilsdorf (2006) começa sua apresentação e análise a partir das 

instituições escolares que reapareceram durante o período medieval, já que as 

escolas da antiguidade desapareceram juntamente com as cidades por causa das 

invasões bárbaras. Nunes (1979, p.16-17) afirma que os bárbaros “desarticularam as 

estruturas da sociedade romana, arruinaram as cidades, talaram propriedades rurais 

e destruíram a rede escolar estabelecida pelo Império Romano do Ocidente”. Não 
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que não haja registro de escolarização antes da Idade Média, porém nosso estudo 

será a partir deste período.  

Partiremos de um tempo em que a educação letrada era disponível 

para poucos. Estava na casa dos nobres, embora nem sempre os que possuíam 

posses eram escolarizados, ou em poder dos religiosos. Essas escolas, em que os 

religiosos eram os responsáveis pela transmissão do saber, tinham como objetivo o 

ensino religioso mesmo, pois acreditavam que a o único conhecimento válido para o 

cristão era o autorizado pela Igreja. Dois modelos escolares estavam em disputa 

nesse período: aquele herdado da Antiguidade, modelo das escolas pagãs e o 

religioso presente nos mosteiros. O surgimento dos colégios em substituição às 

antigas organizações escolares da Idade Média, expressa os novos elementos que 

passam a caracterizar a idéia de infância como a conhecemos hoje: a diferenciação 

por idades, as novas formas disciplinares, os novos modos de vestir e comportar-se, 

segundo Ariès (1981). 

As divergências entre o modelo de escola e pagã foi superado, 

conforme Hilsdof: apesar dessas posições contrárias de bispos e padres, o que 

acabou vigorando foi 

 
(...) a interpretação conciliatória definida por Agostinho (354-430), 
que por sinal, esteve embasada na realidade da sua própria 
experiência, pré-conversão, de titular de duas daquelas cadeiras 
municipais de retórica, em Cartago (374-383) e Milão (384-386). 
Segundo o programa que ele estabeleceu no De doctrinachristiana, a 
forma da educação dos jovens cristãos podia ser clássica, isto é, 
realizada nas escolas pagãs de primeiras letras, gramática, e retórica 
ou filosofia, desde que o conteúdo fosse bíblico e propedêutico ao 
conhecimento sagrada (teologia), cuja fonte máxima é a revelação 
divina. (HILSDORF, 2006, p.11) 

 

Com o crescimento do comércio na Europa, que se deu pela 

abertura de novas rotas comerciais pelo continente, rapidamente desenvolveu-se um 

círculo de compra e venda. Primeiramente, estes locais comerciais tinham as 

características de serem temporários, porém pouco a pouco foram tornando-se mais 

longos e estáveis, que por fim acabaram sendo centros permanentes de trocas, ou 

seja, cidades. 

Essas cidades, também chamadas de burgos, em que moravam os 

comerciantes, que passaram a ser conhecidos como burgueses. Para defender seus 

interesses comerciais contra os comerciantes estrangeiros, organizavam-se em 
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associações. Por sua vez, como os artesãos estavam se estabelecendo nos centros 

urbanos, organizaram-se em corporações de acordo com a mesma profissão. Cada 

artesão tinha sua própria oficina e conhecia as técnicas de produção do começo ao 

fim. Ferramentas e matéria-prima eram de sua possessão. Não havia intermediário 

nesta produção, tudo era feito por ele mesmo e seu domínio da técnica era de tal 

modo que eram também conhecidos como mestres. Sua profissão era herdada e 

nestas oficinas, eram aceitos também aprendizes que durante sua estadia na oficina 

eram sustentados pelos mestres. 

Neste período, ainda vemos uma indiferenciação de idades, tanto 

para aprender um oficio artesanal quanto no processo de formação intelectual não 

há a figura da escola como a conhecemos hoje, vemos seu nascimento a partir das 

condições da nova organização social que surge: 

 
Os séculos depois do ano 1000 são aqueles que, estudados do 
ponto de vista educacional, viram surgir os mestres livres e as 
universidades e, do ponto de vista mais geral da história econômica e 
social, são os séculos do nascimento das comunas e das 
corporações de artes e ofícios: os séculos, em suma, do primeiro 
desenvolvimento de uma burguesia urbana.  
Surgem novos modos de produção, em que a relação entre a ciência 
e a operação manual é mais desenvolvida e a especialização é mais 
avançada; para isso é necessário um processo de formação em que 
o simples observar e imitar começa a não ser mais suficiente. Tanto 
nos ofícios mais manuais quanto naqueles mais intelectuais, é 
exigida uma formação que pode parecer mais próxima da escolar, 
embora continue a se distinguir da escola pelo fato de não se realizar 
em um “lugar destinado a adolescentes”, mas no trabalho, pela 
convivência de adultos e adolescentes. Surge agora o tema novo de 
uma aprendizagem em que a ciência e trabalho se encontram e que 
tende a se aproximar e a se assemelhar à escola. É o tema 
fundamental da educação moderna que apenas começa a delinear-
se. (MANACORDA, 2004, p.161) 

 

E esta idéia de misturas de idades nas corporações se estende para 

a indiferenciação de idades na escola, indicado por Ariès (1981, p.108) ao relatar 

que as escolas da Idade Média não separavam seus alunos por idades. Neste 

período, não era dada atenção, em relação às idades dos alunos, e era muito normal 

que um adulto com desejo de aprender se misturasse na sala com crianças 

pequenas, pois o importante era o que estava sendo ensinado, independente da 

idade dos alunos. E essa mistura de idades ainda persistia fora do ambiente escolar. 
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A escola não restringia o aluno e muito menos controlava sua vida diária. Assim que 

terminava a lição, cada um ia cuidar de si. 

 
Essa promiscuidade das idades hoje nos surpreende, quando não 
nos escandaliza: no entanto, os medievais eram tão pouco sensíveis 
a ela que nem a notavam como acontece com as coisas muito 
familiares. Mas como poderia alguém sentir a mistura das idades 
quando se era tão indiferente à própria idéia de idade? Assim que 
ingressava na escola, a criança entrava imediatamente no mundo 
dos adultos. Essa confusão, tão inocente que passava despercebida, 
era um dos traços mais característicos da antiga sociedade, e 
também um de seus traços mais persistentes, na medida em que 
correspondia a lago enraizado na vida. (ARIÈS, 1981, p.109) 

 

Hisldorf (2006) e Manacorda (2004) informam que no que diz 

respeito às escolas, neste período o foco saiu das escolas monásticas para as 

escolas que os bispos mantinham juntas às igrejas catedrais e que teve uma 

importância cultural muito relevante devido à educação ministrada nestas escolas. A 

catedral era o centro da cidade, uma igreja aberta aos seus moradores e acima de 

tudo era uma igreja urbana.Nas escolas catedrais, da mesma maneira que os 

mercados, eram escolas urbanas, dinâmicas e diferentes das escolas monacais. A 

autorização para lecionar, que era somente dos bispos e clérigos, passou a ser vista 

como um serviço, deixando de ser somente um ofício daquele que tinha os votos 

eclesiásticos e uma vida de separação nos mosteiros e se expandiu para os leigos. 

Não que esses últimos estivessem totalmente livres, sua atuação deveria ser 

legitimada e controlada pela Igreja, porém seus serviços eram agora sujeitos às 

regras de mercado e havia pessoas comuns que estavam dispostas em pagar pelo 

serviço prestado.  

Surgiu assim, uma nova categoria de profissionais de ensino, os 

mestres-livres, que da mesma maneira que os comerciantes ofereciam suas 

mercadorias nas cidades, esses novos trabalhadores iam de cidade em cidade 

oferecer os seus serviços intelectuais. E havia uma demanda para esse tipo de 

prestação de serviço. Esses mestres-livres ora eram contratados de maneira 

temporária pelas autoridades das comunas ou seus serviços eram requisitados pelos 

bispos. Da mesma forma que surgia um novo tipo de mestre surgia também a figura 

de um novo aluno, homens urbanos que corriam para ouvir e seguir os cursos 

ministrados por esses professores. (HILSDORF, 2006; MANACORDA, 2004) 
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Porém, para a burguesia, o estudar, ter uma educação em 

instituições escolares ainda era controversa. Muitos defendiam que, como o ser 

humano estava apto a aprender, bastando apenas atenção e cuidados da família e 

de um professor. Para os defensores dessa idéia, a formação do homem livre, que 

era o viver burguês, não viria de escolas e nem de instituições existentes, isso era 

assunto de família e de mestres particulares. Por causa desse pensamento, muitos 

mestres-livres foram contratados pelas famílias burguesas e abastadas para que os 

filhos dos mesmos fossem ensinados por um professor, para que esse aluno ficasse 

no seio da família, porque o que mais importava era o exemplo familiar, e esses 

alunos deveriam ouvir e ver coisas honestas e boas vindas deste ambiente familiar. 

(HILSDORF, 2006) 

Com o crescimento do poder financeiro da burguesia, houve também 

outras demandas. Essa nova classe que estava se formando precisava de instrução 

tanto quanto os que rodeavam as escolas catedrais e as universidades, mas por 

outras razões. Primeiro porque o comércio estava se organizando de uma nova 

maneira, havia algo de revolucionário: a mercadoria agora era separada do 

mercador devido as condições que o serviço bancário proporcionava, as viagens 

estavam mais seguras por causa do declínio das invasões e a liberdade de ir e vir 

sem a necessidade do pagamento de impostos e taxas para os senhores das terras, 

das estradas e pontes, desta forma o mercador não precisava estar junto com a 

mercadoria, podendo apenas administrar e organizar o seu negócio. Os 

comerciantes precisavam agora ter conhecimento da correspondência comercial e a 

mesma deveria ser praticada. Também porque esses burgueses tinham a 

consciência de que estavam vivendo um novo estilo de vida e sentiam a 

necessidade de registrar este momento. 

 
(...) prática que irá constituir os séculos XIV e XV justamente como a 
época das biografias e autobiografias: logo estarão utilizando a 
escrita para o registro, em diários e memórias, de sentimentos 
íntimos, familiares e pessoais, atividade que possibilitaria, segundo 
as conhecidas teses de R. Chartier (As práticas da escrita), a 
característica esfera de privacidade que constituiu a vida burguesa 
dos tempos modernos. (HILSDORF, 2006, p.28).   

 

O novo modo de vida burguesa, relacionado às necessidades de 

leitura e escrita, é acompanhado, segundo Ariès (1981) e os colégios cumprem a 

função de submeter os jovens a um “modo de vida particular”, como diz Ariès (1981, 
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p.111).  E qual era esse “modo de vida particular” que os jovens eram submetidos 

que Ariès cita? Era justamente o modo de vida escolar, que passou a ser uma 

particularidade da infância e juventude. “Graças a esse modo de vida, a juventude 

escolar foi separada do resto da sociedade, que continuava fiel à mistura das 

idades”. (1981, p.111). As classes escolares, a princípio, não eram divididas por 

idades, conforme um novo aluno ia chegando, não importando a idade que ele tinha, 

ia se misturando com as crianças, porque não era sua idade que contava, mas o 

desejo de aprender. Com o sentimento novo de infância, a instituição escolar 

começou a criar uma resistência e certa repugnância nesta mistura de idades e 

começou a separar conforme a idade dos alunos, começando dos pequeninos e 

estendendo esta nova regra para os maiores (ARIÈS, 1981). Com esta separação 

das idades, a idade em si para o ingresso nas escolas também passou a ter um 

lugar de destaque. Ariès declara que por causa do sentimento de fraqueza em 

relação às crianças ou a incapacidade dos pequenos, criou-se a necessidade de 

retardar o ingresso das crianças para a escola, que a partir de agora era dos 10 

anos em diante, até esta idade, a criança era mantida fora da escola. 

A vida escolar também foi marcada pela disciplina que seus 

freqüentadores tiveram que suportar. Uma nova idéia surge além da fraqueza 

infantil, que era o sentimento de responsabilidade moral dos mestres, que não eram 

responsáveis somente para transmitir conhecimentos, mas deviam principalmente 

“formar os espíritos, inculcar virtudes, educar tanto quanto instruir” (ARIÈS, 1981, p. 

117). E para definir este sistema, Ariès destaca três características principais: “a 

vigilância constante, a delação erigida em princípio de governo e em instrução, e a 

aplicação ampla de castigos corporais” (ARIÈS, 1981, p. 117). Tal atuação vai ser 

questionada pelos educadores humanistas, como será discutido à frente a partir de 

Hilsdorf. 

Os séculos XVI e XVII foram muito importantes para a humanidade, 

não só por causa do Renascimento, mas foi um período que eclodiu a Reforma 

Protestante e a Contra-Reforma, o movimento iluminista, as grandes navegações, o 

descobrimento das Américas e a invenção da imprensa, por Gutenberg, que foi um 

marco na alfabetização de um número maior de pessoas. Áries nos lembra mais 

uma vez, que a escola neste período era formada de alunos com idades muito 

diferentes e que as salas comportavam um número grande estudantes em um 

mesmo local (ARIÈS, 1981). 
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Ariès também traça um histórico em relação à disciplina praticada no 

interior dos colégios. Primeiramente, era uma disciplina humilhante, com a utilização 

do chicote pelo mestre, que tinha como objetivo demonstrar uma concepção 

autoritária e hierarquizada. E este castigo não era privilégio das crianças, se 

estendia também para os adultos. Posteriormente o castigo que era destinado para 

as crianças pequenas, foi estendido a toda a população escolar, ou seja, todos 

poderiam sofrer com os castigos corporais. Os mestres humanistas, a partir do 

século XV, eram contra todo tipo de disciplina dura e áspera, pelo contrário, para 

eles, os mestres deveriam ser virtuosos, “nem muito severos nem muitos rígidos, 

que pudessem lhe fornecer preceitos de bons costumes: o professor é para ele, o 

“pai do ânimo e dos costumes”. E o procedimento? Seria o de ensinar muitas coisas 

ao mesmo tempo.” (HILSDORF, 2006, p.35). 

No entanto, foi a partir do século XVIII que devido ao sentimento da 

infância, as concepções de castigos começaram a mudar. (ARIÈS, 1981) 

 
O relaxamento da antiga disciplina escolar correspondeu a uma nova 
orientação do sentimento da infância, que não mais se ligava ao 
sentimento de sua fraqueza e não mais reconhecida a necessidade 
de sua humilhação. Tratava-se agora de despertar na criança a 
responsabilidade do adulto, no sentido de sua dignidade. (...) Essa 
preparação não se fazia de uma só vez, brutalmente. Exigia cuidados 
e etapas, uma formação. Esta foi a nova concepção da educação, 
que triunfaria no século XIX. (ARIÈS, 1981, p. 119) 

 

Esse sentimento de infância apontado por Ariès, da não 

necessidade de castigos corporais usados para disciplinar os alunos, foi também 

trabalhado por Manacorda (2004), quando ele cita que os mestres humanistas 

rejeitavam uma educação baseada em ameaças e castigos. Esses mestres 

procuravam uma nova forma, mais humana e mais culta de educar e instruir a 

criança, que dispensava o uso da vara como disciplina. 

Assim como Ariès (1981), Neil Postman (1999), em seu livro O 

desaparecimento da infância, a partir do capítulo 2, apresenta o processo de 

constituição da idéia de infância de uma maneira atrelada com a escola, 

apresentando elementos não discutidos por Ariès.  Postman vai retratar que foi 

justamente com a prensa tipográfica que fez nascer o conceito de infância. E porque 

ele faz esta relação? Ele nos explica o seguinte: 

O objetivo deste capítulo é mostrar como a tipografia criou um novo 
mundo simbólico que exigiu, por sua vez, uma nova concepção de 
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idade adulta. A nova idade adulta, por definição, excluiu as crianças. 
E como as crianças foram expulsas do mundo adulto, tornou-se 
necessário encontrar um outro mundo que elas pudessem habitar. 
Este outro mundo veio a ser conhecido como infância. (POSTMAN, 
1999, p.34) 

 

Com a invenção da impressão com caracteres móveis, os livros 

consequentemente ficaram mais baratos e acessíveis para a população. Como 

anteriormente a alfabetização não era para todos, houve um grande interesse e 

busca para o aprendizado da leitura e também da escrita.  

 
Apesar do analfabetismo largamente disseminado, havia copistas 
que sabiam ler e escrever e que podiam ensinar a outros suas 
habilidades. A revivescência da erudição no século treze e a 
redescoberta da sabedoria da cultura clássica tinham aguçado o 
apetite pelos livros. Nessa época, também, a expansão do comércio 
e o início da era da exploração fizeram aumentar a demanda por 
notícias, contratos duráveis, escrituras, mapas padronizados e 
confiáveis. (POSTMAN, 1999, p.38-39) 

 

Assim como Hilsdorf (2006), Postman (1999) também destaca que 

com a leitura individual, solitária e silenciosa, as pessoas passaram do coletivo para 

o individual, ou seja, passaram a se ver como indivíduos únicos. Os autores 

declaram que foi esse senso de indivíduos únicos que possibilitou o florescimento da 

infância, a criança passou a ser vista não como um adulto em miniatura, mas como 

um indivíduo que é importante em si mesmo, independentemente da sua idade. 

Outro indicativo do processo de individualização, também é analisado por Ariès, que 

juntamente com Postman tratam da mudança no vestuário infantil, não mais idêntico 

ao do adulto, mas diferente, algo próprio para a criança. (POSTMAN, 1999, p.42; 

ARIÈS, 1981, p.34) 

Os livros, com o advento da prensa tipográfica, ficaram mais 

acessíveis e estavam à disposição daqueles que sabiam ler. Não somente os textos 

sagrados, porém também os escritos de astronomia, anatomia, física, documentos 

comerciais, contratos, práticas de agricultura, máquinas, medicina. Esse ambiente 

criou e encheu o mundo de novas informações e novas experiências.  

 
O que aconteceu, simplesmente, foi que o Homem Letrado Tinha 
sido criado. E ao chegar, deixou para trás as crianças. Pois, no 
mundo medieval, nem os jovens nem os velhos sabiam ler e seu 
interesse era o aqui e agora, o “imediato e local,” como disse 
Mumford. É por isso que não havia necessidade da idéia de infância, 
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porque todos compartilhavam o mesmo ambiente informacional e, 
portanto, viviam no mesmo mundo social e intelectual. Mas, quando 
a prensa tipográfica fez sua jogada, tornou-se evidente que uma 
nova espécie de idade adulta tinha sido inventada. A partir daí a 
idade adulta tinha de ser conquistada. Tornou-se uma realização 
simbólica e não biológica. Depois da prensa tipográfica, os jovens 
teriam de se tornar adultos e, para isso, teriam de aprender a ler, 
entrar no mundo da tipografia. E para realizar isso precisariam de 
educação. Portanto a civilização européia reinventou as escolas. E, 
ao fazê-lo, transformou a infância numa necessidade. (POSTMAN, 
1999, p.50) 

 

Nesse contexto, as crianças começaram a ser vistas de uma forma 

diferente, uma criatura especial com características e necessidades próprias e as 

mesmas deveriam ser protegidas do mundo adulto. “Ao separarmos as pessoas 

umas das outras, criamos classes de pessoas, das quais as crianças são um 

exemplo histórico e humanitário” (POSTMAN, 1999, p.51). Áries vai nos lembrar que 

a escola era uma maneira de prolongamento da infância, enquanto a criança estava 

na escola, ela gozava desta etapa em sua vida. (ARIÈS, 1981, p.125). E esta 

separação das crianças dos adultos passou a ser de muita importância porque agora 

era essencial que as mesmas aprendessem a ler e escrever e tornar-se o tipo de 

pessoa que uma cultura letrada exigia. (POSTMAN,1999) 

Postman (1999) destaca ainda que os países que valorizavam a 

instrução, onde havia escolas, o conceito de infância desenvolveu-se de uma 

maneira muito mais rápida do que aqueles lugares onde não havia valorização da 

instrução ou ela era muito pequena, quase nula. E vale lembrar, que as escolas 

tiveram um papel fundamental nesse conceito de infância moderno. Porque era para 

esses lugares separados de instrução que as crianças eram enviadas por suas 

famílias. A educação deixa agora de ser no seio da família para ser algo 

institucional. A escola tornou-se um “instrumento normal da iniciação social, da 

passagem do estado da infância ao adulto”. (ARIÈS, 1981, p.159). Surge então um 

lugar específico onde as crianças eram enviadas para aprenderem a ler e escrever. 

 
(...) é o colégio que firma entre os séculos XVI e XVIII a educação 
como o principal meio educativo. Neste sentido, ele promoveu a 
escolarização da sociedade. (...) Podemos dizer que o êxito dos 
colégios do final do século XVI aos meados do século XVIII teria, 
então, propiciado a constituição da infância nesse período: criança é 
aquela que vai às classes dos colégios, isto é, que vive o tempo do 
não-trabalho (em grego, sholé), portanto, tempo de formação, de 
educação escolar colegial. (HILSDORF, 2006, p.80) 
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A princípio, as escolas separaram as crianças não por idade, mas 

pelo conhecimento da leitura, ou seja, em uma mesma classe, havia crianças de 

várias idades diferentes. A separação por idade cronológica veio mais tarde, o que 

tornou uma das características da infância, começando pelas crianças menores 

chegando até as maiores. 

 
Essa evolução da instituição escolar está ligada a uma evolução 
paralela do sentimento das idades e da infância. No início, o senso 
comum aceitava sem dificuldade a mistura das idades. Chegou um 
momento em que surgiu uma repugnância nesse sentido, de início 
em favor das crianças menores. Os pequenos alunos de gramática 
foram os primeiros a ser distinguidos. Mas essa repugnância não 
parou neles. Estendeu-se também aos maiores, alunos de lógica e 
de física e a todos os alunos de artes. (ARIÈS, 1981, p.110). 

 

Outra mudança significativa na educação aconteceu com a 

Revolução Industrial na Inglaterra por volta de 1760. A produção deixa agora de 

artesanal pra ser produzida em grande escala, industrializada. O artesão, que 

conhece todo o processo produtivo, dominando toda a técnica do começo ao fim, 

passa agora a ser um operário de fábrica com uma divisão de trabalho bem definida, 

ou seja, o seu conhecimento na fabricação do produto agora é parcial. 

(MANACORDA, 2004) 

E com toda essa mudança, a instrução foi dividida em diferentes 

níveis de gradação, ou seja, dependendo de qual era a função do operário na 

fábrica, era exigido dele um nível de instrução. 

 
(...) a partir do século XVIII, a escola única foi substituída por um 
sistema de ensino duplo, em que cada ramo correspondia não a uma 
idade, mas a uma condição social: o liceu ou o colégio para os 
burgueses (o secundário) e a escola para o povo (o primário). O 
secundário é um ensino longo. O primário durante muito tempo foi 
um ensino curto. (ARIÈS, 1981, p.128)  

 

E Hissdorf (2006) nos alerta o seguinte, que a escola tinha aqui o 

objetivo de instruir seus alunos não para obterem conhecimento somente, mas que 

fossem formados indivíduos disciplinados, que estivessem prontos para seguirem 

ordens sem muitos questionamentos e sem muitas complicações, atendendo ao 

interesse da burguesia industrial. Seria o que Ariès trata da disciplina como algo 

autoritário e hierarquizado. (ARIÈS, 1981, p. 118) 
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É notável, ainda, que esses modelos da forma escolar elementar do 
final do século XVIII e início do século XIX tivessem sido criações 
históricas dos tempos modernos para a educação das camadas 
populares. O que as diferenciava, segundo M. Enguita, que examina 
em A face oculta da escola as conexões da escola dos lassalistas e 
do sistema mútuo com o processo produtivo, era a adequação 
dessas duas iniciativas para promover a substituição do trabalho pré-
industrial pelo industrial moderno, assalariado: comparando as 
características deste, no qual tanto o local quanto o processo de 
produção não estão mais sob o controle dos trabalhadores, com as 
práticas de aula dos Irmãos e das escolas mútuas – o trabalho 
coletivo nas classes, o ensino graduado, a obediência, o silêncio, a 
repetição das tarefas, o controle rígido, a fragmentação das 
atividades, a duração uniforme do período escolar -, Enguita 
considera que elas instituíram o lugar apropriado para as camadas 
populares se acostumarem às relações sociais do processo de 
produção capitalista, predispondo seus alunos para realizarem as 
etapas de transição para o trabalho assalariado (divisão 
manufatureira do trabalho, introdução da maquinaria, taylorismo e 
fordismo). (HILSDORF, 2006, p.194) 

 

Ariès afirma que a escola teve um papel muito importante no 

conceito de infância, porque “muito tempo se passou até que aparecesse como uma 

instituição especialmente reservada às crianças” (ARIÈS, 1981, p.124). A 

escolaridade agora é tratada como uma questão de criança, e é na escola que a 

criança deveria estar. Porém com o surgimento da industrialização, a fábrica anula o 

papel da escola na vida criança, pois havia trabalho infantil na indústria têxtil (ARIÈS, 

1981), esta condição de trabalho infantil era dada para a criança do povo e não para 

a criança burguesa. Isso foi algo tão sério que Ariès considerou como uma 

regressão de toda jornada que o conceito de infância moderno trilhou. 

Apesar de a fábrica anular o papel da escola como um lugar de 

separação da criança do mundo adulto, pois a partir da Revolução Industrial, era 

para lá que algumas crianças eram enviadas, o tema infância e seu conceito nunca 

mais deixou de existir e passou a ser estudado sob várias perspectivas. E uma das 

perspectivas é o trabalho infantil como uma ilegalidade. E a sociedade hoje 

reconhece a criança como um ser de direitos que deve ser protegida do mundo do 

trabalho. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como pudemos perceber o conceito de infância na modernidade não 

surgiu de uma hora para hora, ela foi uma construção ao longo da História. Os 

séculos anteriores foram marcados por grandes mudanças e uma delas se dá pelo 

fato da criança agora ser vista, não mais como um adulto em miniatura, mas como 

uma pessoa que está em desenvolvimento e o reconhecimento que esta fase está 

repleta de particularidades. Ariès faz um traçado histórico de como a criança passou 

a ser reconhecida como tal.  

O autor passeia principalmente pela iconografia da Idade Média para 

indicar que um novo sentimento em relação à infância estava surgindo. A criança, 

por causa da sua ingenuidade e graça, passa agora por um período que o autor 

chama de “paparicação”, e a criança passa a ser um modo de distração dos adultos. 

O segundo sentimento da infância se dará pelo lado da moralização. Como as 

crianças eram desde muito cedo introduzidas no mundo dos adultos, não havia a 

preocupação em proteger a mesma de cenas, conversas, comentários, brincadeiras, 

que hoje para nós poderiam soar até mesmo como indecente. E esse sentimento de 

moralização fez com que os adultos, a partir do reconhecimento da infância, 

tomassem alguns cuidados em relação àquilo que se faz ou se fala na frente de uma 

criança. Hoje usamos a expressão “isso não é coisa de criança”, mas como vimos 

nem sempre foi assim. Agora com o surgimento deste novo sentimento, a criança 

precisa ser protegida do mundo dos adultos, separar aquilo que é adequado para ela 

ou não. 

Apesar da importância de sua obra, alguns estudiosos não 

concordaram com a pesquisa e conclusões que Ariès fez sobre a infância. Muitas 

foram as críticas em relação as fontes que foram utilizadas por serem centradas 

somente na Idade Média e nas famílias com posses. E essas críticas também foram 

interessantes, porque através delas surgiram outros estudos que aprofundaram o 

tema história do surgimento da infância, concordando ou não com Ariès. E hoje 

percebemos como a infância é objeto de estudo de diferentes áreas do saber. 

O mais interessante é que a escola faz justamente este papel de 

separação. A escola agora era o lugar onde a criança deveria estar. Era para lá que 

a criança era levada. E consequentemente o período que a criança frequentava a 

escola era o período em que durava a sua infância, ou seja, a infância era marcada 
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pela vida escolar. E a escola desempenhou muito bem este papel de separar a 

criança dos adultos. 

E para mim, como estudante de Pedagogia foi uma surpresa 

descobrir que a escola não era um lugar somente para aprender a ler e escrever, 

mas era um lugar de segregação, de separação, um lugar que Ariès chamou de 

“quarentena”.  

Podemos considerar que a infância muda com o tempo e que a 

mesma vai se transformando ao longo dos anos. A infância de hoje é diferente de 

ontem e será diferente de amanhã.  

Será que a infância de Postman está realmente desaparecendo? 

Vemos a criança como criança? Reconhecemos suas particularidades? Hoje a 

infância, podemos dizer, tem outro conceito. Damos responsabilidades para as 

crianças que antes não eram suas. As crianças vivem hoje com agendas lotadas, 

atividades a todo tempo, são estimuladas a toda hora, são alvo da mídia e do 

capitalismo. Propagandas são destinadas especialmente para elas, como que 

criando uma necessidade de consumo imediato dos produtos anunciados. Existe 

diferença da criança de hoje com a criança da Idade Média de Ariès? Será que 

estamos assistindo a uma regressão de todo o percurso que a infância passou? 

Mas essas respostas serão dadas através de outros estudos. 
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