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RESUMO: Este trabalho resulta de uma pesquisa que objetivou analisar a produção da subjetividade da
infância no processo de sua socialização nas práticas escolares a partir de algumas categorias como:
corpo-escola-infância. Problematizou-se o cotidiano da infância rural em Sergipe investigando seu
governamento, para entender de que forma as práticas discursivas da escola promovem determinadas
subjetivações. As representações dos sujeitos infantis investigados foram analisadas como acontecimentos
sociais e históricos em sua concretude e singularidade. As narrativas foram entendidas como práticas
discursivas que implicam numa relação entre discursos e subjetividades. O referencial teórico tomou como
embasamento o pensamento genealógico de Michel Foucault (2001, 2002).
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Abstract: This project results from a research which aimed to analyze the production of childhood’s

subjectivity in the process of their socialization in school practices since some categories like: body –

school – childhood – everyday. The everyday life of the rural childhood in Sergipe was studied,

investigating its government, attempting to understand how the school’s discursive practices promote

some subjective. The representations of child subjects which were investigated were analyzed as social

and historic events in their singularity and concretely. The narratives were understood as discursive

practices which involve a relation between speeches and subjectivities. The theoretical referential was

based on Michel Foucault’s perspective of genealogical thought (2001).
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1. Introdução

As transformações da civilização do mundo contemporâneo com crescente processo de industrialização e
crescimento urbano marcaram certamente a educação da criança brasileira e determinaram contribuições
de vários educadores sobre o tema “infância e educação” que passou a se constituir objeto de estudos e
pesquisas por parte de pensadores, em uma vasta produção científica. No entanto, ainda se ressente de
estudos a infância de crianças em regiões rurais, essencialmente estudos em que a escuta desses sujeitos
crianças sejam valorizadas.

O presente texto resulta de uma investigação sobre o tema infância, corpo, escola e tem como sujeitos e
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cenário, crianças do município de Santa Luzia do Itanhy, zona rural de Sergipe, numa pesquisa que
analisou a produção da subjetividade de sujeitos infantis no processo de sua socialização nas práticas
escolares. Problematizamos o cotidiano da infância investigando o governamento/disciplinamento da
infância na escola da zona rural para entender de que forma os fatores sócio culturais promovem formas
de subjetivação e de como os sujeitos adultos tem contribuído para a conservação e evolução dos sujeitos
infantis através de uma condução das formas de agir e de pensar numa convivência pontual e condutora.

A categoria subjetividade traduz conotações distintas, o, quando menos análogas em cada contexto
abordado. Tem sido enfatizado por várias correntes do pensamento do mundo contemporâneo em campos
específicos. Em diferentes abordagens essa tem sido instigante para a pesquisa, pois trata das
experiências subjetivas do homem e faz parte da sua reflexão. A reflexão da subjetividade na sociedade
contemporânea contribui para a ampliação de outras dimensões do conhecimento e do sujeito; além de
possibilitar o despertar da atenção ás relações do cotidiano e as novas formas narrativas que fundam para
além do conhecimento racional, cognitivista, novas abordagens no âmbito de uma produção cultural e

estética de mundo, de homem. Assim, tomo de empréstimo as ideias de SOUZA (2000) para neste

trabalho gerar uma discussão sobre as possibilidades de abordar os modos de subjetivação

contemporâneos através de uma linguagem comprometida com a razão, mas sem perder o foco do

conhecimento sensível.

A intimidação da sociedade pós-moderna nos impulsionam a adentrar numa relação dialógica que induz a
indagação das transformações da vida cotidiana e nos conduz em algumas paisagens onde buscamos
entender: como a sociedade brasileira rural contemporânea tem efetivado os processos de subjetivação
Como e se é possível resistir e esquivar-se aos modelos que são pré-determinados/fabricados para
conduzi-lo em nome unicamente de uma dimensão racional Será possível à criança da zona rural resistir,
insubordinar-se as regras e normas de controle do corpo, de uma formação ordenada dos sujeitos infantis
para o enquadramento das suas expectativas, necessidades e ações cotidianas O papel a escola tem sido a
condução dos sujeitos infantis, apreendendo esses sujeitos num esquema de produção de uma
subjetividade. Nessa proposta disciplinar escolar há uma maior resistência das crianças da zona rural,
considerando as características da região em sua cultura, em seu singular cotidiano, no espaço/tempo tão
peculiares

Elegendo a criança como sujeito deste estudo, consideramos primordial, duas perspectivas: atribuir um
valor e significado ás vozes dos sujeitos infantis para (re) pensar a educação escolar e fundamentalmente
tomar a criança como sujeito de uma história e de uma cultura que a produz e na qual intervém
promovendo possibilidades de outras subjetividades.

Rompendo com regimes de verdade[1] que não sustentam um lugar de reconhecimento da criança na
história, acreditamos que é possível dar voz á criança. A maioria das fontes de pesquisas tem sido
produzida pelo adulto. A criança não tem escrito sua própria história. A história da criança é uma história
sobre a criança. Entendemos que a infância é uma condição da criança, conjunto de suas experiências em
diferentes contextos culturais, históricos, geográficos e sociais: é muito mais que as representações do
adulto sobre essa fase da vida.

[1] Para Foucault, a filosofia é uma forma de reflexão sobre a relação do homem com a verdade, a partir

do que deve se questionar em como devemos nos conduzir e como conduzimos o outro. Desse modo para

o filósofo: “ Cada sociedade tem seu regime de verdade, sua política geral de verdade: isto é os tipos de

discurso que ela acolhe e faz funcionar como verdadeiros(...), o estatuto daquele que têm o encargo de

dizer o que funciona como verdadeiro (Foucault, M. El Orden Del Discurso, Barcelona: Tusquets, 1987d. p

12
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Adotamos as narrativas como categorias constituídas nos processos históricos, sociais e culturais da

sociedade contemporânea. As pessoas transformam em narrativa sua experiência de mundo, assim como

os papéis que nele desempenham. Resgatar a memória e a palavra nas narrativas das crianças conduz a

compreensão dos sujeitos como sujeitos da voz. Implica trazer para a cena, lembranças, representações

do mundo, abrir canais para significação de suas vidas, resignificando a própria história de seu tempo. É

contribuir para que elas se expressem, ampliem e enriqueçam suas experiências, aumentando suas

possibilidades de interlocução e o entendimento da realidade que as cerca. È oportunizar á criança o

resgate da própria palavra, das ideias, da autoria.

Dessa forma a concepção de criança a qual estabelecemos neste trabalho é a de que ela é ser histórico,
social e político que encontra no outro (adulto) parâmetros que lhe permitem construir e reconstruir o
espaço que a cerca. Esta concepção de criança não está cristalizada, não se adéqua a um modelo único de
infância, pois está sendo tecida na teia da diversidade e multiplicidade que são características do processo
de formação do ser humano e da sociedade. Reafirmamos uma concepção de infância contrária á ideia de
natureza infantil abstrata e supostamente universal.

Propomos no empreendimento analítico transitar no campo das relações entre escola e modos de
subjetivação e para tanto tomamos como um dos referenciais as ferramentas analíticas de Michel Foucault
(2001), além de considerações e reflexões sobre pensadores como Walter Benjamin, (1984)
Bakhtin(1984),que partilham independente de algumas singularidades e distinções teóricas e conceituais
da mesma perspectiva que vem desenvolvendo um processo de desnaturalização da infância, criança e
sociedade; o que nos possibilita uma relação com a criança através de um momento de construção, da
recuperação da prática narrativa, das experiências vividas, assumindo a criança como ser situado
historicamente, não sujeito idealizado. Com este referencial procedemos a uma problematização da
condução da conduta adulta nas suas relações sociais com os sujeitos infantis e de como os discursos e
mediações narrativas tem sido determinantes para a constituição da infância. Portanto, partilhamos a
concepção de que os sujeitos infantis estão sendo constituídos a partir de um investimento discursivo e o
infantil resulta dessas dimensões constitutivas em todas as suas infinitas possibilidades de sujeitos
histórico-sociais. Reconhecemos assim desde o início a infância como um objeto/sujeito cultural.

A opção metodológica deste estudo se deu pela perspectiva etnográfica por considerá-la um recurso
metodológico privilegiado para esse tipo de investigação, na qual o pesquisador descreve um sistema de
significados culturais de um determinado grupo social. A etnografia possibilitou dar visibilidade aos saberes
locais da região de uma determinada cultura “localizada”. Gertz contribui conosco nessa discussão quando
estabelece que “para um etnógrafo, [...] as formas de saber são sempre e inevitavelmente locais,
inseparáveis de seus instrumentos e de seus invólucros”[1].

2.DESENVOLVIMENTO

2.1 A disciplina do Corpo- o controle do tempo e dos gestos

A distribuição do espaço não concentra as funções exercidas pelos mecanismos disciplinares. Para Foucault
(2001) a disciplina dos corpos se exerce também pelo controle do tempo e dos gestos. Nas operações
disciplinares o tempo deve ser útil. Toda atividade escolar deve controlar a distribuição do tempo utilizado
integralmente para a distribuição das atividades.

Nas operações disciplinares o tempo deve ser útil. Para Bujes apud Dreyfus e Rabinow[2] “As dimensões
de espaço, tempo e movimento devem ser codificadas e exercidas incessantemente”. Desse modo pode-se
obter um corpo dócil. A narrativa abaixo descreve e ratifica este conceito.

Um dia eu tive que repetir o exercício mais de dez vezes porque errei uma palavra
que ninguém na turma errou. A professora mandou pra que eu não esquecesse
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mais nunca. Foi muito ruim e cansativo. (Diário de campo, Maria, 10 anos)

[1] Gertz,, Clifford. O saber local: novos ensaios em antropologia interpretataiva. Petrópolis. RJ: Vozes,
1997
[2] BUJES, Maria Izabel Edelweiss, Infância e Maquinaria, Rio De Janeio, D P y A Editora, 2002

A professora diz que eu sou desinteressada por isso que eu não passei de
ano o ano passado. Ela grita o tempo todo comigo e diz que é para eu me
espertar. Quando eu dou uma ordem é para obedecer. Muitas vezes já
fiquei sem recreio fazendo a lição repetida. Tem horas que ela deixa
quem termina logo o dever sair mais cedo. Eu penso que não tenho muito
jeito para estudo. Minha mãe diz a mesma coisa, mas ela não quer que eu
deixe a escola. Diz que não quer que eu seja igual a ela que não teve
oportunidade de estudar e hoje vive da lavoura. (Diário de campo, Rita, 9
anos)

A preservação da ordem na escola observada era “garantida” mesmo a custa do prejuízo da liberdade e da
criatividade dos sujeitos. Para tanto há uma cumplicidade implícita num jogo de relações: a vigilância e a
punição, o castigo, fazem parte desse jogo de aceitação mútua que se estabelece entre os envolvidos na
escola. A escola castiga e gratifica. Como diz Foucault “A punição na disciplina não passa de um elemento
de um sistema duplo: gratificação-sanção. A disciplina “fabrica” indivíduos; ela é uma técnica específica de
um poder que torna os indivíduos ao mesmo tempo como objetos e como instrumentos de seu exercício”
[1]

No controle dos gestos e do tempo disciplinar a repetição mecânica dos exercícios configuram-se como
técnicas pelas quais se impõem aos corpos tarefas ao mesmo tempo repetitivas e diferentes, mas sempre
graduadas”

A Rotina dos gestos

Na escola o que mais me desestimula é a fazer do mesmo jeito as
mesmas coisas. Todo dia eu já sei a ordem das coisas que a professora
vai dar. Primeiro, matemática, depois português. Quando a gente faz uma
pergunta de outra disciplina ela diz: na hora da aula de português a
gente conversa sobre isso, agora é aula de matemática. Porque eu tenho
que esperar esse tempo/. Eu acho que a escola peca muito com isso”
(Diário de campo, João Vitor, 12 anos)

Um dia a professora me perguntou porque é que eu brincava tanto na
hora da aula, que eu me distraia e distraia os colegas. As vezes eu tava
contando um caso que aconteceu lá na vizinhança como no dia que a
mulher perdeu o dedo na enxada e o marido não tava em casa e quem
socorreu ela foi minha mãe.Amarrou o dedo com café pra parar o sangue.
Cada pessoa aqui tem suas artes pra cura. Os matos também servem
para doenças melhor que remédio da cidade” (Diário de campo, Maria 12
anos)

O Olho Panóptico da escola

Teve uma vez que a professora foi chamada na direção para atender uma
mãe de um menino que caiu e bateu a cabeça na hora do recreio. Aí a
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mãe veio saber o que ele tinha feito mesmo. Se caiu na escoa ou se
brigou. A professora teve que ir mas ela me mandou ficar tomando conta
da sala e se eu saísse cada uma sabia que ela ia voltar. Não para
ninguém sair do seu lugar, ela disse. Como ela é sempre de botar de
castigo nos ficamos um tempo, mas depois cada um fez bagunça e jogou
papel até ela chegar de novo (Diário de campo, Wagner, 8 anos)

As narrativas acima mostram como a escola enfatiza o autodisciplinamento. O aluno conserva a si e aos
outros sob controle. Nela o poder disciplinar é presente mesmo quando não há a figura física do professor.
Foucault (2001) nos ajuda a entender quando fala que “ O poder disciplinar, ao contrário, se exerce
tornando-se invisível, em compensação impõe aos que submete um princípio de visibilidade obrigatória.
Na disciplina são os súditos que devem ser vistos” O fato de tornar visível o aluno é o que o mantém
assujeitado, o que o disciplina.

Segundo Foucault (2002) as técnicas e práticas que induzem esse comportamento podem ser chamadas
de tecnologias do eu. Essas tecnologias agem sobre o corpo: olhos, mãos, boca, movimento. Os discursos
pedagógicos produzem regimes corporais políticos particulares. A narrativa abaixo exemplifica essas
tecnologias.

Eu não queria dizer que fui eu pois eu sabia que ia ficar de castigo ou pior
de suspensão. Professora me mandou para diretoria e lá ela me botou
para falar. Disse que o primeiro passo para eu me recuperar era admitir
que fui eu que quebrou a carteira. Me deixou sem recreio e me deixou
sem ir para casa no horário. todo mundo saiu e eu e ela ficou na escola.
Ela dizia fica eu e voce de castigo até voce confessar. Tive que dizer”
(Diário de campo, Pedro 12 anos)

As ações reparadoras da escola com as crianças estão vinculadas ao conceito desenvolvido por Foucault
como o cuidado de si que provém do princípio grego epimeleia heautou , que tinha como perspectiva uma
moral do indivíduo sobre si mesmo. A confissão era uma forma de organização da autoconduta. A sujeição
do indivíduo pode ser obtida a través de sua própria regulação

Novas narrativas a seguir descritas nas falas das crianças e da professora corroboram este princípio de
educação;

“ As crianças estão chegando á sala de aula após o recreio. Algumas jogam papel,
outras falam alto. A professora Tereza entra e pede silencio. Parece até que o
recreio não acabou! João pede para ir lá fora diz que não deu tempo de ir ao
banheiro. Enquanto isso alguns sentam e outros continuam conversando. Chega á
porta da sala a coordenadora e pergunta: que bagunça é esta O recreio terminou
faz tempo. Todo mundo calado. As crianças começam a se acomodar, mas João
insiste. Eu não vou ficar, vou embora se não me deixar ir no banheiro. A
professora adota uma postura clara de chateação com a turma e grita: Não sai
ninguém até todo mundo se calar a sentar direito. Vocês precisam a prender a
respeitar. Nem a visita vocês respeitam mais. ( referindo-se á visita da
coordenadora á sala). Amanhã não terão recreio. Vocês precisam aprender. Na
sala aos poucos faz-se silencio. Todos se acomodam. (pesquisadora, Diário de
campo, 9/6/2012)

Nas narrativas percebemos que não há somente a intervenção do adulto e sim a resistência das crianças.
As regras são claramente impostas. No cumprimento das regras, as sanções são definidas para
ajustamento do comportamento desejado. Como a escola pode se revelar não autoritária e ao mesmo
tempo ser formadora de sujeitos autônomos, compreendidos em seu próprio mundo
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O Bicho do Mato e Outras Histórias de cultura popular

“Eu vi ninguém me disse eu acho que era um bicho que não tem nos
livros. Mas ninguém quis saber a não ser a turma, meus amigos que
queriam sair da aula pra ver se ele ainda tava lá. Foi no caminho quando
eu ia pra roça. Tinha um lagarto todo grande e diferente. Daquele eu
nunca vi. Na escola assim que cheguei a professora mandou sentar que
tava atrasado e parar com a agonia ( fui correndo). Mas eu tava doido pra
contar a história daquele bicho. Ela falou que não podia pois ia dar aula
de ciências e de plantas. Nesse dia eu não aprendi nada. Só pensava em
voltar e pegar o bicho. (Diário de campo Luis, 10 anos)

A escola tem em sua organização disciplinar prevê um tempo que não pode se gasto com ações e gestos
de desperdício do trabalho escolar. “O tempo medido e pago deve ser também um tempo sem impureza,
(...) e durante todo seu transcurso o corpo deve ficar aplicado a seu exercício. A exatidão e a aplicação
são com a regularidade as virtudes fundamentais do tempo disciplinar”[2]

Outra questão a destacar é a organização do conhecimento/ currículo da escola como aparato técnico e
político de uma visão hegemônica de ciência, e que supõe uma visão de infância ( de homens e mulheres )
que se quer formar para uma tal sociedade. A escola trabalha com duas grandes dimensões: a de instituir
um saber normativo e selecionado, segmentados, ordenado e legitimados e o da disciplinarização dos
corpos dos sujeitos Na ordem disciplinar da escola o currículo e a usa efetivação em seriação, didáticas e
metodologias atendem a um processo de fragmentação e hierarquização do saber instituído nas relações
de poder. O que certamente ocorrerá é um desprestígio de um saber sobre outros. A escola privilegia um
dado saber em nome de seu projeto homogeneizador. Os conhecimentos da cultura popular, do cotidiano
das crianças não têm sido considerados como alternativas para novas construções de conhecimentos –
fazem parte do saber do senso comum e estão associado a um saber desprivilegiado pela escola.,
detentora de uma ciência dos experts. Outra forma de controle do tempo e do espaço pela escola em seu
projeto disciplinador se revela no relato da aluna abaixo

No Intervalo sou Criança

Da escola o que mais gosto é do recreio. O recreio é o horário
que mais me enturmo com os meninos e brinco um pouco. Em
casa não dá tempo. Se bem que a gente sempre arranja um
jeito de sair. O intervalo ás vezes demora aí eu peço pra
professora ir lá fora. Ela nunca deixa; eu invento que tô
querendo ir no banheiro. Invento que vou sair mais cedo. Se
atender tudo da escola ninguém fica nela. (Diário de campo
Fabio 10 anos)

A construção do corpo escolarizado, controlado é um imperativo. Para tanto a escola dota um modelo
único de igualar a todos no projeto homogenizador da formação para uma sociedade produtiva. Impõe
para tal não só um ritmo, mas, toda uma padronização que se revela até fora dos muros escolares. A
religião por exemplo mesmo sendo constiucionalmente um direito de escolha do sujeito é requerida pela
escola como um único caminho de fé; a fé que a mesma adota em seus preceitos, em suas manifestações
e eventos curriculares.

As Normas e Leis regulamentam o disciplinamento

Na escola o que mais tem é regra pra nós. Parece que a regra é só pro
aluno. Uma que não gosto é a farda obrigando a gente a usar. As vezes
não chega logo no início do ano mas depois vem. Eu aí continuo com a
minha roupa, mas a professora diz não pode vir sem farda. Eu digo que ta
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suja. (Diário de campo Tiago, 13 anos)

Cada indivíduo em seu lugar e em cada lugar um indivíduo

No primeiro dia de aula eu queria que meu irmão ficasse junto comigo. A
gente podia sair no mesmo horário e chegar junto, mas a escola não
deixou. A própria diretora disse que nós dois juntos era perigoso, podia
fazer bagunça. Eu tive que ficar na turma A e ele na turma b. Achei
errado, minha mãe foi lá mas ela disse que é ordem faz parte das regras
da escola. Eu sempre dou um jeito de ir pra sala de meu irmão. Não paro
na minha sala. (Diário de campo, Liana, 8 anos)

Foucault (2001) sinalizou a disciplina como uma individualização dos corpos e uma distribuição de espaço.
Assim alcança-se o controle de cada um e de todos. A disciplina organizando um espaço analítico. “O
espaço disciplinar tende a se dividir em tantas parcelas quanto corpos ou elementos há a repartir”[3] A
escola organiza assim a distribuição dos sujeitos em espaços normalizadores decompondo as implantações
coletivas[4] Há um controle do tempo e dos gestos.Não só o espaço é campo da ação disciplinar. O gesto
o ritmo das atividades desenvolvidas pelas crianças precisa estar imposta a partir dos processos escolares
disciplinares. Ações que deverão ser trabalhadas para se atrair o máximo de utilidade e produtividade.
Para o autor referido a escola visa utilizar exaustivamente o tempo do aluno impondo ocupações e
atividades rotineiras num ritmo igual para todos. Dessa forma constrói copos dóceis, treinados, alvos de
mecanismos de controle e regulação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O sujeito é uma construção social, e portanto, sujeito de uma historia, nasce na história e aprende a
nomear, e ao nomear se constitui. O sujeito é mobilidade e caminha pela mão da historia; o sujeito é
assim uma breve criação material; é uma marca e um dispositivo do poder. São diversificadas as crianças
guardadas na infância brasileira. Pensá-la, estudá-la, exige a consciência destas diferenças regionais,
étnicas e de classe social, pois falar simplesmente da criança brasileira é falar de criança branca, negra,
indígena, da rua – “meninos e meninas de rua”, criação de um termo da modernidade – é falar de crianças
que trabalham, que brincam, que brincam principalmente quando da tempo. As imagens da infância e dos
espaços que as crianças ocupam nas sociedades se modificam como consequência de estatutos de sujeitos
sociais inseridos em contextos sociais, fruto das transformações das mentalidades regidas pelos discursos
filosóficos, econômicos, culturais de um determinado espaço e tempo socialmente constituído.

O campo da pesquisa revelou-se assim espaço antagônico da constituição do sujeito infantil. A noção de
sujeito mudou historicamente, a concepção de infância pode nos possibilitar um repensar a subjetividade
contemporânea. Entendemos a partir da investigação realizada que a fabricação da subjetividade nunca
está definida, dada de forma definitiva. Compreendemos que essa subjetividade moldada, produzida, e até
automodulada é apenas um dos modos de se perceber, conhecer, desenhar, capturar a infância. Para a
sociedade a escola é um dos muitos instrumentos de governamento da infância e cumpre seu papel
disciplinador ao mesmo tempo em que forma o sujeito para o mercado de trabalho. Na captura dessas
crianças a escola rural investigada submete-as ao poder, subjetiva-as.

Como vimos em muitos depoimentos narrativos das crianças as relações de poder dentro da escola
investigada se constituem pouco democráticas numa hierarquia (um lugar para cada um e cada um em
seu lugar) social que vai constituindo o lugar da criança como o in-fans.. Posições de sujeitos vão sendo
delineadas pela condução do adulto, inclusive atribuindo a ele mesmo ( e a escola) uma posição; a de
indivíduo regulador, moralizador, aquele que conduz, que disciplina, que forma.
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