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Resumo: O tema da infância é recorrente no debate educativo. Entretanto, a conceituação do seu
significado remete ao debate promovido pela Filosofia. Deste modo, o presente trabalho sustenta a
hipótese de que esta inquietação remonta aos séculos XVI e XVII, como referenda as pesquisas de Philippe
Ariès. Para poder fundamentar a argumentação, evocam-se as obras de filósofos como Michel de
Montaigne, Thomas Hobbes e John Locke. Logo, a definição do que é infância, a relação da(s) criança(s)
com os pais e a subjetividade do infante tornam-se os elementos basilares desta arguição. Sendo uma
pesquisa de cunho filosófico, o método adotado é a hermenêutica e a análise de conteúdo constitui o
procedimento metodológico empregado, a partir da seleção de referencial bibliográfico especializado.
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Abstract: The subject of childhood is recurrent in the educational debate. However, the conceptualization
of its meaning refers to the discussion sponsored by Philosophy. Thus, this study supports the hypothesis
that this concern goes back to the sixteenth and seventeenth centuries, as endorsed by Philippe Ariès
researches. To support the argumentation, works of philosophers such as Michel de Montaigne, Thomas
Hobbes and John Locke has evoked. Therefore, the definition of what is childhood, the relationship
between children and their parents and the infant&39;s subjectivity become the basic elements of this
claim. Being a philosophical research, the method adopted is hermeneutics and the methodological
procedure used is content analysis, from the selection of specialized bibliographic references.
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1 Introdução
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O tema da infância é relevante no debate educativo. Entretanto, a história da Filosofia da Educação aponta
o filósofo Jean-Jacques Rousseau como o fundador desse tipo de reflexão. Mas será que é mesmo o
filósofo genebrino o precursor Assim, o objetivo deste trabalho aponta para a direção de que outros
filósofos modernos já haviam elucidado questões importantes para a conceituação do que é infância. Como
recorte referencial para a construção argumentativa, serão destacados os filósofos: Michel de Montaigne,
Thomas Hobbes e John Locke, pensadores que viveram no limiar da modernidade, mais precisamente
entre os séculos XVI e XVII. Essa assertiva, além de ser alicerçada na obra destes, encontra nos estudos
de Philippe Ariès elementos históricos relevantes.

Por ser a argumentação fundada em elementos teóricos, ela é construída a partir de referencial
bibliográfico especializado. Dito isso, o trabalho encontra-se assim dividido: na primeira parte, será feita
uma narração sobre a infância, considerando o tempo histórico citado; segue-se uma exposição do
conceito de infância extraído das reflexão dos filósofos citados; por fim, conclui-se destacando pontos
relevantes ao debate contemporâneo sobre essa temática.

2 A infância no limiar da modernidade

São poucos os estudos que viabilizam informações sobre a criança na Idade Moderna. Provavelmente, o
mais referendado é o de Philippe Ariès que, utilizando as ferramentas da Escola dos Annales, investiga a
sociabilidade existente entre os séculos XV eXIX. Dois de seus textos merecem destaque: História da vida
privada e História social da criança e da família. Contudo, o que faz esse pesquisador ser tão citado

No livro História social da criança e da família, o autor expõe como ocorre o processo de modificação da
mentalidade medieval para a moderna no que se refere à conformação social. Nesse sentido, “a criança
havia conquistado um lugar junto de seus pais […] essa volta das crianças ao lar foi um grande
acontecimento: ela deu à família do século XVII sua principal característica, que a distinguiu das famílias
medievais.” (ARIÈS: 1981, p.270). Argumenta também que houve a separação da família e da sociedade,
ocasionando, portanto, uma relação mais sentimental dos pais com os filhos, a ponto de que a educação
fosse ministrada, preferencialmente, no recinto doméstico. Por outro lado, percebe-se, nessa obra, que a
família começou a ser organizada em torno da criança, dando-lhe a importância necessária.

Já na História da vida privada, observa-se que a argumentação foi construída para demonstrar o percurso
social dos indivíduos ao longo da história da humanidade. Nela são expostos os três fundamentos que
fazem emergir a existência da vida social privada: a) a busca de um individualismo de costumes,
separando o indivíduo do coletivo; b) a multiplicação dos grupos de convívios; c) a redução da esfera
privada à célula familiar, que se torna sede privilegiada da afetividade entre os seus integrantes. Assim, a
família é a sede do privado, identificando-se com um espaço próprio, concentrando os afetos e unindo os
indivíduos. Como diz Ariès: “A família muda de sentido […] Tende a tornar-se o que nunca havia sido:
lugar de refúgio onde se escapa dos olhares de fora, lugar de afetividade onde se estabelecem relações de
sentimento entre o casal e os filhos, lugar de atenção à infância.” (ARIÈS: 2009, p.20). Essa constatação
do autor reflete o período em discussão.

Considerando o aspecto econômico da época, especialmente o inglês, a prosperidade provocou uma
mudança de postura importante.

A partir dos dados econômicos afirma que a recuperação econômica da Inglaterra
estimulou o interesse pelas crianças. Assim, conclui-se que a transformação da
economia condicionou a mudança de atitudes. Com mais dinheiro em mãos,
homens e mulheres buscaram maneiras de gastá-los. Investiram-no em casas
mais grandes, com mais quartos para garantirem a intimidade, em retratos de si
mesmos e dos seus familiares, e em seus filhos através da educação e das
vestimentas. O excedente de dinheiro tornou possível usá-lo com as crianças em
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objetos de consumo. (DE MAUSE: 1982, p. 261, tradução nossa)

Outro elemento importante para a descoberta da infância na modernidade foi o avanço da medicina. O
maior estudo da anatomia do corpo humano possibilitou o maior conhecimento dos seus traços físicos.
Nesse contexto, surge a pediatria, que logo se tornou um campo fértil na medicina. Imediatamente, como
a maioria das mortes de crianças ocorria por problemas de saúde, iniciou-se um movimento de prevenção.
Esse esforço ocorreu através do aleitamento. A maioria dos autores da época defendia que fosse a própria
mãe a amamentadora, mas, caso ela ficasse doente ou não quisesse amamentar a criança, deveria
escolher uma ama de leite para exercer essa tarefa. Para isso, deveria analisar se esta havia tido um filho
há pouco tempo, como também averiguar a qualidade do leite.

Entretanto, no início da modernidade, a compreensão do que era infância vivenciava uma turbulência
conceitual. Pensava-se a humanidade a partir de uma divisão em escalas, na qual a criança era o mais
baixo nível em que se encontrava o ser humano, muito embora o mais comum fosse julgar que elas não
eram humanas. Um caso que pode exemplificar é a situação que ocorreu com Henrique VIII. Possesso do
desejo de ter um filho para herdar do seu trono, convive com diversas tentativas fracassadas, mas,
quando nasce Elizabeth, sua filha bastarda, ele não participa do batizado dela, muito menos a reconhece
como filha legítima.

Essa situação era reflexo de uma visão contraditória sobre a infância. Com base em interpretações
religiosas, se uma criança morria muito cedo, com poucos meses de vida, era considerada pura, ainda
mais se não tivesse sido batizada. Porém, ela também era vista como naturalmente má, pois havia
análises em que diziam que, como a criança jogou a pedra em Jesus Cristo, durante o calvário, ela
carregava em si a impureza causada por esse ato. Isso fazia com que a relação entre os adultos e os
infantes fosse marcada por certo desprezo.

É por isso que Naradowski (2001, p.27) aponta que a modernidade é quem “produz o primeiro movimento
de recorte, de segregação para restituir a infância à sociedade.” Consequentemente, esse autor defende
que o conceito de infância é uma construção histórica, sendo um produto da modernidade, trazendo, por
conseguinte, uma situação diferente para o discurso pedagógico.

3 A infância vista por Montaigne, Hobbes e Locke

3.1 O que é infância para Montaigne

Montaigne é um filósofo que não produziu manuscritos estritamente educativos, mas que, com base na
própria experiência, dissertou reflexões sobre educação. Além da crítica severa à educação de sua época,
o ensaísta desenvolve uma argumentação interessante sobre a criança, a ponto de repercutir no
pensamento dos filósofos John Locke e Jean-Jacques Rousseau.

Em Ensaios[2], o principal texto que aborda a temática educativa intitula-se Da educação das crianças.
Lá, Montaigne parte da premissa de que o primeiro aspecto a considerar na educação é que ela tenha o
propósito de ser útil para a criança, sendo centrada naquilo que ela terá que fazer quando adulta. Dito
isso, a compreensão montaigneana do que seria a infância inicia com a defesa de que é responsabilidade
dos pais, a educação dos próprios filhos. Essa assertiva corrobora com a análise histórica feita
anteriormente, na qual é registrada uma alteração na postura da relação entre os pais e o(s) filho(s).[3]

Outro aspecto considerado importante pelo autor reside no fato de que a educação da criança é algo
relevante, mas, ao mesmo tempo, difícil de ser realizado. Isso reflete uma maior compreensão da
natureza da criança, como também das particularidades inerentes a ela. O ensaísta admite, por
conseguinte, que é algo difícil, para um adulto, colocar-se na mesma posição de um infante, impactando,
diretamente, no método particularizado de ensinar a uma criança, ou seja, “Tudo se submeterá ao exame
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da criança e nada se lhe enfiará à cabeça por simples autoridade e crédito.” (MONTAIGNE: 2000, p.152).
Pode-se concluir que é necessário compreender o perfil do infante, suas particularidades, suas aptidões
naturais e seus aspectos subjetivos, a fim de educá-la da melhor forma.

O autor de Ensaios admite que não haja apenas uma preocupação com a alma, mas também com o corpo
da criança, refletindo um sentimento candente da renascença, a saber, a valorização da educação física e
os cuidados com a higiene. Além disso, Montaigne compreende que o corpo é algo maleável, necessitando
habituá-lo a todas as situações. Já em relação aos cuidados com a alma, o filósofo francês tem ciência de
que, na infância, a criança não nasce dotada de valores morais, necessitando que lhes seja ensinado a não
tolerar mentiras, a ser humilde e a reconhecer os próprios erros e tudo que for possível para saber viver e
morrer bem.

Quero que a delicadeza, a civilidade, as boas maneiras se modelem ao mesmo
tempo que o espírito, pois não é uma alma somente que se educa, nem um
corpo, é um homem: cabe não separar as duas parcelas do todo. Como diz
Platão, é preciso não educar uma sem a outra e sim conduzi-las de par, como
uma parelha de cavalos atrelados ao mesmo carro. (MONTAIGNE: 2000, p. 164)

Essa preocupação montaigneana com a vida futura da criança tem uma justificativa. A exemplo de Platão,
Montaigne (2000, p.162) preocupava-se também com a vida em sociedade, muito embora não seja
possível afirmar a existência de uma filosofia política em sua obra. Essa similaridade com o autor de A
República reside no fato de que é preciso selecionar a educação que o infante recebe, de acordo com as
faculdades do próprio espírito. O impacto dessa afirmação traz, como consequência, a importância de
conhecer mais e melhor a particularidade de cada criança.

Isso explica porque Montaigne, em pleno século XVI, defendia uma estreita relação entre o que se pensa e
a forma de agir. Assim, essa condição impunha que a educação da criança fosse direcionada para o
conhecimento de si, para que, caso fosse necessário, haveria as devidas correções e que, no futuro
próximo, a aplicabilidade na vida. Dessa forma, Montaigne expõe a sua concepção de homem, configurada
na impossibilidade de escapar de si mesmo e não poder fugir da vida, muito menos da morte.[4]

A concepção montaigneana de infância reside no seguinte aspecto: conhecer as particularidades de cada
infante no que diz respeito às características físicas, à conduta e à forma de agir. O impacto dessa
assertiva corresponde a uma maior necessidade de compreendê-la como ela de fato é e não a partir de um
modelo pré-concebido de infância. Dito isso e ratificando que Montaigne não teve a preocupação central de
elaborar uma Filosofia da educação, pode-se afirmar que ele se insere no debate acerca da infância por ter
apontado para o fato de que é necessário saber o que é infância, para poder, em seguida, inseri-la em um
processo formativo, via educação.

3.2 Poder paterno e infância em Hobbes

É ciente o fato de que Hobbes não escreveu nenhuma obra com preceitos educativos, muito menos
elaborou uma reflexão filosófica sobre a educação. O que se sabe é que ele trabalhou como preceptor e,
antes de tornar-se um destacado filósofo político, redigiu textos sobre ciência. Porém, isso não o
credenciou a entrar na história da Filosofia da Educação. Contudo, há em suas obras políticas um conceito
que parece pertinente quando o assunto é a infância; fala-se do termo poder paterno. A discussão feita
por ele sobre esse tema aparece nos seus três títulos mais importantes sobre política: Elementos do
direito natural e político (1640), Do cidadão (1642) e Leviatã (1651).

A esse respeito, um dos comentadores mais relevantes de Hobbes, o professor Renato Janine, aponta que
há pequenas modificações nessas obras. Argumenta que o ponto central assenta na ideia de que qualquer
poder político necessita do consentimento do povo que será governado. Por conseguinte, cabe ao súdito
submeter-se e obedecer ao poder consentido ao governante que, por seu turno, tem a responsabilidade de

Pág.4/8



proteger os demais. É aqui que reside o núcleo central do contratualismo hobbesiano.

Porém, essa relação entre súdito e soberano não significa a extinção total da liberdade. O contrato
estabelecido tem a função de preservar a liberdade individual. Assim, se no estado de natureza a liberdade
possibilita a cada homem ameaçar o outro, com a constituição do pacto, cabe ao soberano conduzir as
pessoas para um estado de paz, e é por isso que o súdito deve-lhe obediência e respeito. Logo, há uma
relação de cumplicidade entre ambos – soberano e súdito.

Dito isso, é possível extrair alguma consequência dessa teoria política para a conceituação do que é
infância Embora Hobbes faça uma severa crítica à teoria política de Aristóteles, especialmente ao caráter
natural que conduz os homens a se associarem politicamente, percebe-se que a relação entre soberano e
súdito, por mais que se manifeste de forma natural ou contratual, aparece inicialmente na família, de
forma mais específica na relação entre o pai e o(s) filho(s).

Na obra Do cidadão, Hobbes enumera o que denomina de poder paterno. Tido como o terceiro tipo de
dominação de uma pessoa sobre a outra,[5] é definido como o direito do pai sobre os filhos e manifesta-se
de duas formas: natural ou contratual. Desse modo, cabe à mãe o exercício natural desse tipo de poder, já
que é ela quem, em primeiro lugar, garante a sobrevivência da criança. Outro traço que legitima o
exercício desse poder por parte da mãe é o fato de que apenas ela, relata Hobbes, sabe quem é o pai da
criança. Portanto, no estado de natureza é a mãe quem exerce o domínio sobre os filhos.

Já na sociedade contratual, essa relação é manifestada de outra forma. Nesse caso, a mulher, ao
entregar-se ao homem, transfere também para ele o poder que exercia sobre os filhos, no estado de
natureza. É nessa quadra que o pai desempenha o poder paterno, como afirma Hobbes: “Num governo
civil, se houver um contrato de casamento entre homem e mulher, as crianças serão do pai, porque em
todas as cidades, sendo elas constituídas por pais e não por mães a governar as famílias, o mando
doméstico pertence ao homem.” (HOBBES: 1992, p.169)

Todavia, nas duas situações de dominação citadas, ela ocorre apenas no sentido do(a) pai/mãe para o(s)
filho(s) Renato Janine observa (1993, p.59) que há uma intenção, a partir da teoria política de Hobbes,
que o homem seja correto e, no caso, honre aquele ao qual está submetido. No próprio Do cidadão,
Hobbes (1992, p.168) cita que “quem é criado tudo deve a quem o cria, o mesmo que deveria a uma mãe
porque o educa, ou o que deve a um senhor prestando-lhe serviço.”

O desdobramento do poder paterno, no pensamento político hobbesiano, é o tema da obediência. Disso
resulta que a criança deve obedecer àquele que exerce o poder soberano, leia-se paterno, sobre ela.
Assim, não cabe ao pai cometer alguma injúria contra o seu filho. É dessa forma, afirma, que os filhos irão
estimá-lo e honrá-lo. Hobbes argumenta que há uma relação afetiva entre aquele que exerce o poder
paterno – soberano – e aquele submetido a esse tipo de poder – súdito.

Ora, diante do estabelecido por Hobbes, pode-se concluir que o poder paterno tem como traços
característicos alguns aspectos: a) é exercido, naturalmente pela mãe; b) em uma situação em que há a
constituição do matrimônio, o poder paterno é exercido pelo pai; c) por ser o pai, em uma família, o
detentor do poder, cabe a ele exercer o poder soberano e aos demais integrantes – o(s) filho(s), por
exemplo – o de súdito; d) através dessa relação entre soberano e súdito, cabe àquele preservar a vida e
manter a paz entre os súditos e, a este, manter o respeito e a obediência diante do soberano; e) de forma
mais específica, cabe ao detentor do poder paterno criar a criança até que ela atinja a idade necessária
para não ser mais submetida a esse tipo de poder.

3.3 Locke e a infância

Diferentemente dos dois filósofos já citados, Locke desenvolve reflexões filosóficas sobre a educação. Para
tanto, adota a própria experiência como preceptor, considera a educação que recebeu e recebe influências
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do debate educativo de sua época, especialmente dos Reformadores, do próprio Montaigne e do filósofo
Francis Bacon.

Porém, já em Dois tratados sobre o governo civil, ao problematizar sobre o poder paterno, Locke afirma
que a formação das crianças é dever dos pais, sendo extinta quando a mente as oriente a praticar
racionalmente as próprias ações. Mesmo dissertando favoravelmente à igualdade dos homens, ele afirma
que as crianças não nascem em um estado pleno de liberdade, embora nasçam para tal.

Portanto, o poder que os pais têm sobre os filhos origina-se do dever que lhes
cabe de cuidar de sua prole durante o imperfeito estado da infância. Formar a
mente e governar as ações dos menores ainda ignorantes, até que a razão ocupe
seu lugar e os liberte desse incômodo – é disso que os filhos precisam e disso que
os pais estão obrigados a fazer [...] enquanto ele estiver numa situação em que
não tenha entendimento próprio para governar sua vontade, ao terá nenhuma
vontade própria para seguir: aquele que entende por ele deve também querer por
ele, deve prescrever sua vontade e governar suas ações; mas, quando chegar à
situação que faz de seu pai um homem livre, o filho será um homem livre
também. (LOCKE: 2001, p. 434).

Ao exercício desse poder, por parte dos pais, Locke atribui o nome de poder paterno[6], que é
manifestado quando há a necessidade de conduzir a criança ao pleno uso livre da razão. No entanto, esse
poder não pertence ao pai por nenhum direito peculiar da natureza, mas apenas por ser ele o guardião dos
filhos. O comando dos pais sobre as crianças é apenas temporário, não abarca a vida ou a propriedade,
como também nasce, dessa relação, a garantia de um respeito futuro.

Na relação afetiva construída entre os pais e o filho, aquele deve falar com este como alguém experiente,
para que os conselhos não pareçam obrigação, muito menos imposição. De igual modo, as conversações
precisam transmitir às crianças os riscos e inconveniências que a vida pode lhes oferecer. A autoridade
paterna sob o infante deve ser delimitada através de uma relação amigável e respeitosa entre ambos.

Estabelecido esse pressuposto, o próximo passo a considerar na reflexão filosófica de Locke relaciona-se à
definição que ele concebe à infância. Na obra intitulada Alguns pensamentos sobre a educação, o filósofo
enuncia suas principais preocupações educativas. Inicialmente, deve-se observar, na criança, as
inclinações naturais. Averiguar, portanto, a sua índole, se é temerosa, obstinada, curiosa ou descuidada,
rápida ou lenta, torna-se o passo a seguir. Para isso, o caráter da criança deve ser observado nas
brincadeiras.

Então, o que o autor inglês irá defender é que as crianças devem sentir-se livres, pois estas naturalmente
amam a liberdade e, por conseguinte, devem fazer as coisas que lhes sejam convenientes, sem que
sintam nenhuma pressão. Desse modo, a liberdade torna-se a capacidade do indivíduo em fazer ou deixar
de fazer qualquer ação particular, segundo determinação ou pensamento da mente, por meio do qual uma
coisa é preferida à outra. Porém, essa liberdade deve ser “vigiada”, até o infante possuir a capacidade de
discernimento necessário ao seu exercício pleno.

Ao nascer, a criança, exercendo a sua liberdade, submete os outros aos desejos dela, exigindo a aceitação
das pessoas mais próximas, principalmente se for uma criança mais nova ou com a mesma idade. Locke
interpreta esse fato como uma demonstração prática da criança pela posse, pela propriedade, mesmo
sabendo que essa vontade não é consequência de uma ação racional, mas reflexo do desejo.

Nesse sentido, o que estará sendo habituado na criança, é o desenvolvimento livre de suas necessidades
naturais de forma disciplinada. É a capacidade de dominar os seus apetites e o próprio corpo,
acostumando-a a ser dona dos seus desejos. Contudo, a única paixão que deve ser desenvolvida na
criança é a piedade, porque ela ensina a compartilhar o que tem com os demais.
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O pensador reflete também sobre o choro das crianças, que é uma espécie de apelação quando esta não
consegue seus objetivos, ou seja, o choro é o primeiro meio natural que a criança tem para expressar seus
sofrimentos ou suas necessidades. No entanto, é preciso que a criança seja endurecida para todos os
sofrimentos, sobre todo o corpo e, por mais ríspido que possa parecer, Locke argumenta que, dessa
maneira, será constituído a força de seu espírito que, segundo o filósofo, são as melhores armaduras que
se pode ter para se opor aos males ordinários e aos acidentes da vida.

Locke, no percurso de sua investigação filosófica sobre a caracterização do que seja infância, afirma que é
preciso valorizar a curiosidade da criança pelo conhecimento, alertando que, ao passo que as curiosidades
forem respondidas a ela, isso não ocorra de forma errônea. Assim, para exercitar a curiosidade, deve-se
mostrar ao infante objetos novos e diferentes dos já conhecidos, mas caso ele venha a ter alguma
curiosidade em conhecer algo que não deva saber, cabe aos pais dizer-lhe nitidamente a impossibilidade.

4 Conclusão

Diante do exposto, podem-se extrair alguns elementos da reflexão desses filósofos. Com Montaigne,
percebe-se que há uma subjetividade na infância, particular a cada infante. Isso é importante, segundo o
autor dos Ensaios, porque a educação precisa ter utilidade para a vida futura, o que torna relevante a
compreensão das características do infante. Além disso, o filósofo francês atenta para o fato de que é
preciso aliar a preocupação com o corpo e a alma na educação da criança

Dos pensamentos de Hobbes, é possível extrair a atribuição, dada por ele, à relação de afetividade que
deve ser construída entre o pai e o(s) filho(s). Contudo, essa relação, extraída do conceito hobbesiano de
poder paterno, é construída através da autoridade que o pai exerce sobre o infante enquanto este não
consiga agir por conta própria. Vale destacar que, em Hobbes, o poder paterno é exercido também no
estado de natureza através da mãe. Já o pai tem o direito de exercê-lo na sociedade civil.

Em Locke, o poder paterno deve ser exercido, igualmente, entre o homem e a mulher. Essa assertiva
reforça a constituição de laços afetivos entre eles e a criança, fortalecendo a constituição familiar. Por
outro lado, a atenção dada pelos pais resulta na importância destes conhecerem as disposições naturais do
infante, com o intuito de intervir melhor no processo educativo. Além disso, essa compreensão dos pais
tem a função, também, de educar a criança para a liberdade.

Por fim, há ciência de que o anacronismo é um fator a ser considerado nas análises dos clássicos da
filosofia, mas isso não impede de visitá-los e procurar deles extrair importantes reflexões para o debate
educativo contemporâneo. Por outro lado, por mais que Rousseau seja o principal expoente da
conceituação filosófica sobre a infância na modernidade, é possível perceber que, no limiar da Idade
Moderna, outros filósofos já apontavam caminhos importantes para a conceituação desse termo.
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comprova a defesa de que cabe aos pais a educação das crianças.
[4] Leitor de Sócrates, Montaigne expressa o estreito laço entre educação, ética e política, no qual a
máxima socrática “conhece-te a ti mesmo”, além de ser uma condição para o conhecimento de si, torna-se
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[5] As outras duas são: “a primeira ocorre quando, por contrato mútuo feito entre si, eles se entregaram
voluntariamente ao poder e à autoridade de algum homem. A segunda é quando um homem, aprisionado
em guerra, ou derrotado, ou ainda descrente de suas próprias forças (para evitar a morte), promete ao
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Pág.8/8


