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Este trabalho apresenta parte da pesquisa de doutorado em fase de realização pela
autora e que trata da influência da Psicologia da Educação na produção de verdades sobre a
criança pequena1. Tem como objetivo descrever como os conceitos teóricos da Psicologia
estão presentes nos discursos brasileiros atuais que se organizaram em torno da educação de
crianças de zero a seis anos, mostrando a relação entre estes discursos e a produção desta
criança e de sua infância2.
Historicamente a Psicologia da Educação organizou-se, desde o final do século XIX,
em torno dos processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança na escola, fazendo a
ponte entre os saberes produzidos pelos primeiros estudiosos identificados com a Psicologia e
as necessidades que surgiam nas escolas a medida que novas propostas de educação da
população foram formuladas (Antunes, 2008).
Ao longo de várias décadas as práticas de atendimento as crianças nas escolas e o uso
feito de concepções teóricas ligadas a Psicologia acabaram se tornando alvo de severas
críticas por parte dos estudiosos da área de infância. Segundo teóricos como Freitas (2002) a
forma como a Psicologia foi utilizada nas escolas acabou por legitimar as desigualdades entre
os alunos, além de assumirem um papel disciplinador e normalizador dentro da instituição
escolar.
Junto a estas práticas surgiram uma série de dizeres sobre a criança que assumiu status
de verdade tanto na área de Psicologia quanto na área de Educação. Estes dizeres tem sido ora
contestados ora reafirmados nos diversos discursos que atravessam a educação escolar da
criança e sua infância. Hoje, além dos saberes desta área, estas discussões sofrem uma série
de atravessamentos como a Pedagogia, a Sociologia, a Filosofia. Mas, afinal, qual o papel
atual daqueles discursos identificados com a área de Psicologia da Educação?
A hipótese deste trabalho é que este movimento também se deu no campo da
Educação Infantil. No entrelaçamento entre as práticas que se organizaram em torno da
criança pequena e os discursos da Psicologia da Educação sobre ela, essas crianças têm sido
produzidas como objeto de intervenção e governo ao mesmo tempo em que passam por
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Na literatura sobre o assunto foram encontradas várias terminologias para se referir a crianças de 0 a 6 anos
como “crianças pré-escolares” (Rosemberg, 2012, p. 40; Trinidad, 2012, p. 123), “crianças pequenas”
(Rosemberg, 2012, p. 12; Carvalho, 2012, p.92), “crianças muito pequenas” – quando são entre os 0 e os 3 anos
(Bento, 2012, p.107), “crianças pequeninhas” como sugere Gobbi (2007) e Prado (1999), bebês (Tebet;
Abramowicz, 2014, p. 43) ou ainda crianças da Educação Infantil (Dias, 2012, p.183; Oyayomi, Araújo, Silva,
2012, p. 205). Neste texto optou-se pelo termo “criança pequena”.
2
Criança e infância são diferentes. Neste texto são adotados os constructos atuais sobre o assunto, em especial
aqueles da área de Estudos da Infância nos quais a criança é o ser concreto sobre o qual uma série de discursos
tem se formado desde o início da Modernidade. A este conjunto convencionou-se chamar de Infância. Na
perspectiva teórica adotada neste estudo estes saberes sobre a criança a constituem enquanto sujeito e objeto o
que implica em dizer que não existe uma criança a priori a ser conhecida e estudada e sim um conjunto de
comportamentos, características e pensamentos que são o efeito da própria organização da Infância.
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processos de subjetivação que as produzem enquanto seres ativos sobre o mundo, capaz de
pensarem sobre si e de se autogovernarem.
Estudar os documentos que tratam da institucionalização destas crianças e ainda
publicações acadêmicas sobre o assunto abre a possibilidade de conhecer como e quando os
saberes atrelados a Psicologia da Educação estiveram presentes e influenciaram a formação
das políticas públicas de Educação Infantil.
Esta pesquisa, busca então descrever e problematizar como os saberes da área de
Psicologia da Educação sobre a criança pequena foram postos (ou retirados) em circulação a
medida que se organizaram os documentos oficiais e algumas produções acadêmicas sobre o
reconhecimento, a institucionalização e a legitimação da Educação Infantil enquanto parte da
Educação Básica e qual a relação destes discursos com a produção da infância e da criança
pequena como sujeito moderno.
A perspectiva de análise e discussão foca-se nos estudos de Foucault (2014) e por isso,
ao interrogar estes saberes da Psicologia, estes são colocados em inter-relação com os efeitos
de poder que provocam, tanto no que se refere a produção destas crianças como sujeitos
objetivos cujos corpos, ao serem institucionalizados podem ser observados, mensurados,
trabalhados e cuja vida pode ser gerida, administrada e planejada, ou ainda, como sujeitos
carregados de certa subjetividade cujos sentimentos, pensamentos, comportamentos e relações
com outras crianças ou com consigo são vistas como únicas e individuais, ao mesmo tempo,
em que um conjunto de técnicas se organiza para garantir que esta subjetividade seja
produzida e organizada.
Assim, em termos foucaultianos, esta pesquisa visa compreender quais os efeitos de
saber-poder dos discursos atuais da Psicologia da Educação na produção da criança pequena
como objeto (sobre o qual se estuda e se cria intervenções) e como sujeito (que pensa, age e
transforma seu mundo).
Nesta perspectiva, aquilo que é dito sobre a criança deve ser interpelado quanto aos
efeitos de verdade que produzem pois, ao constituírem um saber cada vez mais detalhado
sobre aquele a quem pretendem conhecer e trabalhar também criam ou legitimam as práticas 3
que incidem sobre seu objeto. É nesta inter-relação entre aquilo que é dito, aquilo que
objetivamente se materializa no mundo concreto e os efeitos disto no sujeito é que as relações
de saber-poder devem ser interrogadas, já que são produtoras do próprio sujeito.
Sobre o conceito de poder em Foucault, Machado (2014, p. 12) afirma que: “Não
existe algo unitário e global chamado poder, mas unicamente formas díspares, heterogêneas,
em constante transformação. O poder não é um objeto natural, uma coisa; é uma prática social
e, como tal, constituída historicamente”.
Nesta perspectiva, não há uma tentativa de compreender como legitima-se a
dominação de uns sobre os outros – adultos sobre crianças, normais sobre anormais. Esta não
é a óptica do autor, visto que o poder, para este autor, não está localizado em instituições, no
Estado, em hierarquias ou em um sistema de classes.
O poder, perpassa pelas relações entre as pessoas, no interior das instituições
constituindo estas pessoas como sujeitos. É no interior dos micropoderes, que tem como fim
último a dominação, mas sem efetivá-la completamente, já que isso colocaria fim as próprias
relações nas quais o poder flui que podemos entender como estas relações se dão, se mantêm
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Segundo Castro (2009, p. 338) “[...] Foucault entende por práticas a racionalidade ou a regularidade que
organiza o que os homens fazem [...], que têm um caráter sistemático (saber, poder, ética) e geral (recorrente) e,
por isso, constituem uma ‘experiência’ ou um ‘pensamento’.”
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em nossa sociedade e colocam em operação mecanismos de subjetivação e objetivação já que
são elas que constituem o Homem de nosso tempo.
Ao tratar o poder enquanto uma relação dinâmica e volátil e a verdade como algo
produzido e modificável, seus escritos se mostram carregados de possibilidades e sua potência
está justamente na própria promoção de rupturas, de novos sentidos a serem dados as práticas,
de novas verdades a serem produzidas e na criação de novas subjetividades em nós mesmos e
nos outros que a ideia de relação traz.
As análises de Foucault (2013, p. 347) sobre o poder o correlacionam diretamente a
outro conceito importante – o saber e esta relação não tem a ver com máxima “saber é poder”
ou “quem tem saber tem poder” nos quais saber e poder são a mesma coisa. Para o autor
ambos se constituem mutuamente, se transformam e fazem funcionar a engrenagem da
produção de sujeitos modernos, sua forma de agir, pensar, trabalhar e se relacionar consigo.
Se o poder é ágil e se dá em relação podendo ser analisado apenas através das
estratégias que o colocam em funcionamento, o saber é uma relação entre formas, mas
estáveis e que podem ser analisadas em torno daquilo que é visto e daquilo que é dito sobre os
objetos do mundo, formando, assim, sobre eles um conhecimento.
Por isso que para Foucault (2012) o discurso é tão importante, já que é ele que coloca
em movimento os mecanismos de poder. Ao falar, escrever, refletir, criticar, contradizer
aquilo que está posto sobre a criança abro a possibilidade de que novos discursos se
organizem, mas não escapo da produção de novos saberes sobre a infância.
O problema é que estes novos saberes é que servem de suporte para novas práticas e
vice versa. Não é possível trabalhar com uma criança concreta sem colocar em operação um
conjunto de conhecimentos sobre como ela é e o que espera-se dela ou para ela. No confronto
destes conjuntos de discursos que um novo saber (com novos efeitos de poder) se forma e
uma outra infância é constituída. Com ela também, a possibilidade de um outro olhar sobre a
criança.
Ao analisar os discursos identificados com a área da Psicologia da Educação a
proposta é buscar aquilo que esta área tem a contribuir na produção de um novo olhar sobre a
criança pequena, que abra possibilidades de novas intervenções ou de não-intervenções junto
as crianças, em acordo com aquilo que propôs Kohan (2008)
Talvez se trate, nessa relação, de perguntar menos ou perguntar de outro modo, e deixar-se
atravessar pelas afirmações que hoje só servem quando confirmam os nossos saberes. Quem
sabe, habitar outras terras filosóficas das que estamos acostumados a habitar nos permita
sermos outros professores dos que estamos habituados a ser, dispor outros lugares de
aprendizagem para nós e para a infância estrangeira que acolhemos.
É verdade: o mote de uma nova educação é muito velho. Parece gasto. Mas talvez não se trate
da mesma novidade e da mesma velhice. Afinal, nossa relação com a infância está sempre
ligada a certa relação com o tempo. Nesse sentido, o novo que afirmamos diz respeito também
a uma ruptura na experiência do tempo, uma vida temporal mais intensiva do que extensiva,
um outro tempo para ensinar e o aprender, para além das etapas, das fases, dos
desenvolvimentos; um tempo de intensidades mais do que extensões sucessivas. (p.60)

Desta forma, para dar visibilidade a ao mecanismo de produção do poder-saber sobre a
criança e sua infância pela Psicologia da Educação está sendo feita uma análise dos
documentos federais dos últimos vinte anos sobre a Educação Infantil. Esta escolha se deu por
considerar que é ali na materialização dos discursos que estão presentes as relações de forças
que compõem e fazer circular o poder-saber sobre a criança pequena.
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Após ampla leitura de referencial teórico sobre a constituição da Psicologia como
ciência moderna, a formação e atualidade dos estudos sobre a criança e a infância, foram
selecionadas para análise um conjunto de resoluções, pareceres, cartilhas, livretos e livros
produzidos pelo MEC, pelo Conselho Nacional da Educação e por colaboradores de diversas
instituições.
As escolhas foram feitas pelo caminho, conforme as leituras eram realizadas e novas
linhas eram traçadas e portanto ainda não está finalizada. Neste caminho investigativo
algumas linhas de análise surgiram já foram identificadas, sendo elas: A presença dos saberes
psi e a prevalência do modelo desenvolvimentista; o abandono da psicologia e a constituição
dos estudos da infância que colocaram a criança como agente de mudança; o retorno a
psicologia como auxiliar no autogoverno da criança pequena na escola e por último a
psicologia e suas possibilidades de reinvenção da criança.
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