
 

 
                  

PENSANDO O CUIDADO COMO DISPOSITIVO DE GOVERNO DE CONDUTAS: a 

infância que é produzida em documentos do UNICEF  

 

Cristiane de Souza Santos1 
Flávia Cristina Silveira Lemos2 

 
 

RESUMO 
 
Este trabalho objetiva apresentar a pesquisa de Mestrado 
realizada no período de 2010 à 2012, no Programa de Pós 
graduação em Psicologia, da Universidade Federal do Pará, 
onde foi analisado o documento publicado pelo UNICEF em 
2004, chamado “kit Família Brasileira Fortalecida”. A partir das 
ferramentas analíticas de Michel Foucault, das quais lançamos 
mão, procurou-se pensar como as práticas de cuidado 
propostas neste documento veiculam um determinado “modo 
de ser família”, que culpabiliza indivíduos, desconsiderado a 
nosso ver os efeitos perversos do neoliberalismo. 
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ABSTRACT 
 
This paper aims to present the Master's survey for the period 
2010 to 2012, the program of Masters Degree in Psychology, 
Federal University of Pará, where we analyzed the document 
published by UNICEF in 2004, called "kit Strengthened 
Brazilian Family". From the analytical tools of Michel Foucault, 
of which we used, we tried to think how the care practices 
proposed in this paper convey a certain "way of being family," 
that blames individuals, disregarded in our view the perverse 
effects of neoliberalism. 
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1- INTRODUÇÃO: CONHECENDO O DOCUMENTO “KIT FAMÍLIA 

BRASILEIRA FORTALECIDA” 

 

 

O “kit família brasileira fortalecida” é um documento que foi publicado pelo 

UNICEF em 2004, contando com a parceria do Governo Federal e outros 29 parceiros desta 

agência multilateral. O “kit família brasileira fortalecida” integra e se constitui como um 

instrumento do Programa Família Brasileira Fortalecida pela educação infantil, programa 

este que visa contribuir para que o Brasil possa cumprir com os objetivos de 

desenvolvimento do milênio estabelecidos pela ONU3. Para Fullgraf (2007), os 

compromissos que foram evocados para o desenvolvimento do milênio:  

[...] refletem os processos e estruturas que constituem as relações que se 

estabelecem entre o UNICEF e os Estados nacionais, uma vez que esses mesmos 

Estados se comprometem a cumprir metas e prazos para melhorar a vida das 

crianças. (FULLGRAF, 2007, p. 97)  

 

O Programa Família Brasileira Fortalecida pela educação infantil foi 

implementado pelo MEC/UNICEF, em 2005 e integra o Programa de Formação 

PROINFANTIL4 do MEC. O Programa Família Brasileira Fortalecida pela educação infantil 

tem como objetivo: 

Aprimorar a parceria entre a instituição de Educação Infantil (creches e pré-escolas) 

e as famílias e/ou responsáveis pelas crianças que a frequentam, bem como 

contribuir com as famílias na ampliação de seus conhecimentos sobre a criança e 

seus direitos (MEC, 2007, p. 27). 

 

O intuito, nesse momento não é problematizar esse programa, mas entender que 

é necessário apresentá-lo (ainda que brevemente) para conhecer o instrumento que o 

viabiliza, o kit Família Brasileira Fortalecida.  

Esse kit é formado por cinco álbuns que tem por objetivo instrumentalizar a 

família no cuidado com a criança. Em cada álbum são destacadas informações, orientações 

                                                           
3 Os objetivos para o desenvolvimento do milênio são resultado de diversas conferências realizadas 

pela ONU. São eles: Erradicar a extrema pobreza e a fome, atingir o ensino básico universal, 

promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres, reduzir a mortalidade na infância, 

melhorar a saúde materna, combater o HIV/Aids, a malária e outras doenças, garantir a 

sustentabilidade ambiental e estabelecer uma Parceria Mundial para o Desenvolvimento. Para mais 

informações: http://www.pnud.org.br/odm/#, http://www.unicef.org/brazil/pt/overview_9540.htm, e 

http://www.unric.org/html/portuguese/uninfo/DecdoMil.pdf  

4 Para mais informações a cerca do PROINFANTIL recomendamos: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=548&id=12321&option=com_content&view=article   

 

http://www.pnud.org.br/odm/
http://www.unicef.org/brazil/pt/overview_9540.htm
http://www.unric.org/html/portuguese/uninfo/DecdoMil.pdf
http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=548&id=12321&option=com_content&view=article


 

 
                  

para cada período da infância e também para o período que antecede o nascimento da 

criança: o álbum 1 se destina ao Pré-natal, parto e pós-parto, o álbum 2 versa sobre o 

primeiro mês de vida, o álbum 3 fala da criança do 2° ao 12° mês, o álbum 4 abrange a 

criança de 1 a 3 anos e o álbum 5 se refere a criança de 4 a 6 anos.   

Segundo definição do UNICEF: “o kit Família Brasileira Fortalecida contém cinco 

álbuns que explicam os cuidados necessários para as crianças desde a gestação até os 

06 anos de idade, período de vida determinante para o desenvolvimento integral de 

meninas e meninos”. 

Essas práticas de cuidado que são apontadas neste documento se ancoram e 

se articulam a regimes de verdade, como a medicina pediátrica, a pedagogia, a psicologia, 

constituindo dispositivos de poder/saber a respeito da infância, possibilitando desta forma 

estabelecer parâmetros do que se configura como normal/ anormal para o desenvolvimento 

das crianças (SANTOS, 2009). Afinal, como destaca Foucault (1979) “[...] somo julgados, 

condenados, classificados, obrigados a desempenhar tarefas e destinados a um certo modo 

de viver ou morrer em função dos discursos verdadeiros que trazem consigo efeitos 

específicos de poder” (p. 180). 

Os álbuns são compostos de várias ilustrações, boxes e rodapés com 

informações rápidas que articulam prescrições e aconselhamentos. As práticas de cuidado 

que o UNICEF sistematiza, no “kit Família Brasileira Fortalecida” prescrevem uma série de 

normas para a família se referenciar, já que “[...] a norma é o que pode tanto se aplicar a um 

corpo que se quer disciplinar quanto a uma população que se quer regulamentar” 

(FOUCAULT, 1999, p. 302). 

As práticas de cuidado prescritas no “Kit Família Brasileira Fortalecida” visam 

produzir uma criança governada por meio de sua família com parâmetros de salvação da 

saúde e lançando mão de racionalidades dos saberes que toma como evidência 

inquestionável. Trata-se dos efeitos de verdade na esfera das relações de poder que 

hierarquizam os saberes e os recortam e legitimam como práticas de gestão da vida e do 

corpo espécie biológica e na racionalidade da cultura e da economia política.  

Para alcançar este objetivo, este manual do UNICEF aponta como necessário 

um conjunto de regras que padronizam comportamentos e hábitos. Assim, percebeu-se que 

a exaltação dos cuidados recomendados como supostamente “normais”, a partir da higiene, 

da disciplina com o corpo, da amamentação e da educação das famílias possibilita intervir 

na condição de vida das populações, em nome do bem-estar da sociedade, o que assinala 

para uma positividade das relações de saber-poder propostas pelo UNICEF; porém, trazem 

junto receitas prontas e universalizam maneiras de viver e de agir, o que as tornam 

problemáticas e alvo de interrogação. 



 

 
                  

 

 

2- AS PRÁTICAS FORJADAS EM DOCUMENTOS: O QUE UM  MANUAL TEM 

A DIZER? 

 

 

Documentos como manuais, livros, revistas especializadas no cuidado com a 

criança se constituíram historicamente como instrumento de intervenção junto às famílias, 

com o objetivo de moldar certa forma de ser criança, mas também de ser mãe e pai. Neste 

sentido, problematizar este tipo de documentos parece importante, haja vista que eles têm 

se constituído como produtores de determinadas subjetividades que se pautam em uma 

lógica de ordem médica, da ordem da prescrição e da prevenção. 

A expertise da subjetividade tem-se tornado fundamental para as nossas formas 

contemporâneas de sermos governados e de governarmos a nós próprios. Mas não 

porque os experts conspiram com o estado para iludir, controlar e condicionar os 

sujeitos [...] ela obtém seu efeito não através da ameaça da violência ou do 

constrangimento físico, mas através da persuasão inerente às suas verdades, das 

ansiedades estimuladas por suas normas e das atrações exercidas pelas imagens 

da vida e do que ela nos oferece (ROSE, 1998, p. 42-43). 

 

É desta forma que se investe na subjetividade, promovendo a naturalização de 

conceitos, atitudes, normas que são fabricadas no bojo de um determinado contexto, 

fazendo com que, dessa maneira, o sujeito tome para si tudo que lhe for incumbido 

(CANDOÁ, 2010). 

Entendeu-se subjetividade aqui como “[...] fluxo contínuo de sensações, modos 

de existir, amar e comunicar, de imagens, sons, afetos, valores e formas de consumo 

literalmente fabricadas no entrecruzamento de instâncias sociais, técnicas, institucionais e 

individuais [...]” (SOARES e MIRANDA, 2009, p.415). 

Estudar documentos não é algo simples e muito menos mais fácil que realizar 

entrevistas, fazer gráficos, tecer descrições de observações ou de qualquer outro modo de 

forjar trabalhos classificados como acadêmicos. Pensar a respeito desta arte de tecer 

intrigas e tramas a analisar implica em partir de estudos de documentos em formato de 

arquivos que foram forjados como acontecimentos situados na história e que não são 

inertes, ou seja, não operam apenas como registro do passado a “congelar” uma memória 

neutra e imparcial a ser catalogada e narrada às gerações futuras. 

Albuquerque Júnior (2009) traz importantes considerações para pensar o uso do 

documento pela historiografia. O autor aponta que o historiador – e entende-se que os 

pesquisadores de maneira geral – devem considerar o documento como sendo um 

acontecimento em si mesmo, uma singularidade que deve ser investigada enquanto tal.  



 

 
                  

Foucault (2009) destaca que essa crítica ao documento se constituía no sentido 

de contrapor à função que lhe era atribuída: reconstrução do passado. Neste sentido, ele vai 

passar a se constituir a partir de outra perspectiva para a historiografia: “o documento, pois, 

não é mais, para a história, essa matéria inerte através da qual ela tenta reconstruir o que os 

homens fizeram ou disseram, o que é passado e o que apenas deixa rastros; ela procura 

definir no próprio tecido documental, unidades, conjuntos, séries, relações” (FOUCAULT, 

2009, p. 7).  

Nessa perspectiva, entendeu-se que independente da forma que este 

documento seja apresentado ele é sempre uma montagem, e como tal possui 

intencionalidades que são forjadas em determinadas relações de poder-saber. Assim, o “Kit 

Família Brasileira Fortalecida” se apresenta como um importante registro documental que 

produzem efeitos de verdade na sociedade.  

A utilização de ferramentas pedagógicas, como manuais, para a formação das 

chamadas competências familiares não é recente, remete as práticas históricas de gestão 

das famílias, por isso, faz-se necessário situar no tempo e no espaço, as condições de 

emergências destes instrumentos normativos. A noção de competência tem sido utilizada 

neste relatório e em outros documentos e assinala para uma perspectiva da pedagogia 

utilitarista, tecnicista, ambientalista e pragmática, ao apontar propostas instrumentalizadas 

de modo despolitizado e com pouca crítica. Neste sentido, vale ressaltar que o uso do 

UNICEF desta pedagogia das competências denota uma escolha deste organismo no que 

tange ao modo de governar condutas. 

Ariès (2006) demonstra, em sua obra História Social da criança e da família que 

a literatura acerca da chamada “civilidade”: manuais e tratados que versavam de maneira 

abrangente sobre como viver em sociedade se configurava como uma maneira de 

materializar e divulgar conhecimentos que escapavam ao aprendizado na escola. Cunha 

(2006) afirma que: 

Os manuais de civilidade eram considerados vetores de sistemas de valores, 

ferramentas para a consolidação das formas e dos códigos morais e sociais. Eles 

compunham-se de inúmeros conselhos, regras precisas e orientações de conduta 

pessoal, moral e social cujo objetivo era transmitir e ensinar atenções e cuidados 

que cada indivíduo deveria dirigir a si mesmo, no espaço público e privado (CUNHA, 

2006, p.352). 

 

É somente a partir da metade do século XVII que estes documentos passaram a 

sofrer modificações em seu conteúdo, agregando em sua composição o aspecto educativo 

por meio de conselhos aos pais (ARIÈS, 2006). Com isso, passava-se a informar e capacitar 

a família com indicações de como proceder com a educação e com o cultivo da saúde das 

crianças, apontando deveres, responsabilidades, e condutas a serem adotadas pelos pais 

frente às crianças. (ARIÈS, 2006). Lima (2007) destaca que:  



 

 
                  

[...] O surgimento dessa literatura está ligado ao fato de que, nesse período, houve 

uma intensa valorização da infância. Entendia-se que, transformando a criança, 

seria possível transformar as sociedades; corrigindo-se os defeitos na educação dos 

pequenos, reformarse- ia toda a humanidade (p.99). 

 

O que aparece nos manuais é uma série de práticas sociais normalizadas e 

padronizadas para referendar as condutas dos indivíduos, pois o que é apontado como 

normal nestes documentos acaba se naturalizando em nossa sociedade. Desta maneira, a 

partir de comportamentos naturalizados, irá se criar diversos dispositivos para aproximar os 

indivíduos desviantes para a norma, pois: 

A norma é uma lei imanente; é uma regularidade observada e um regulamento 

proposto. [...] Cada indivíduo experimenta uma inquietação com a normalidade do 

que faz e pensa, ao mesmo tempo em que se esforça por pertencer aos normais, 

por adequar-se à regularidade. Genericamente, o exercício do poder na 

Modernidade supõe a separação dos homens entre si, sua distribuição entre 

normais e anormais, distribuição que produz no interior de cada indivíduo uma cisão 

e um esforço de se conformar aos valores sociais, tensão culpabilizadora que 

provoca a homogeneização dos comportamentos (VAZ, 1999, pp. 8 e 9).  

 

Os estudos de Santos (2009) e Magaldi (2007) mostram que os manuais 

regulam às famílias, as subjetivando a alterar seu modo de pensar e agir em relação aos 

cuidados com a criança. É interessante perceber que a lógica que norteia a produção de 

manuais veiculados em diferentes épocas, é a de oferecer à família um instrumental a seu 

favor, e desde que esta siga de maneira correta às prescrições, além de minimizar os gastos 

sociais garantirá o cultivo da saúde da criança e o desenvolvimento de toda sua 

potencialidade (CAMPOS, 2009). 

O Kit produzido pelo UNICEF para a família brasileira é semelhante a um manual 

que funciona como um guia de civilidade disciplinar das condutas e regulador das mesmas 

no plano da gestão da vida, atualizando modos de governo pastorais e de condução dos 

costumes de maneira biopolítica. 

 

 

3- PROBLEMATIZAÇÕES SOBRE A PERSPECTIVA DE CUIDADO 

PROPOSTA PELO UNICEF 

 

 

Evidencia-se nos documentos produzidos e veiculados pelo UNICEF que o 

investimento sobre a vida da criança aparece intimamente relacionado ao investimento na 

família, na maneira como esta se organiza para oferecer à criança plenas condições para 

seu desenvolvimento.   



 

 
                  

Esse tipo de investimento é possível por se enxergar a família como um espaço 

social natural da criança (ARIÈS, 2006), um lugar supostamente próprio para se operar uma 

combinação de dispositivos e discursos de cunho higienista e moralizante, que sugerem 

mudança nos hábitos e costumes, e mais ainda, o ajustamento dos comportamentos para o 

funcionamento da sociedade.  

O UNICEF pretende transformar a família num espaço pedagogicamente 

orientado (CAMPOS e CAMPOS, 2009). Dessa forma, o que se pode perceber é que as 

estratégias que acionam a família para proteger a infância ainda estão:  

[...] impregnadas de idealizações, das quais a chamada família nuclear é um dos 

símbolos. A maior expectativa é que ela produza cuidados, proteção, aprendizado 

dos afetos, construção de identidades e vínculos relacionais de pertencimento, 

capazes de promover melhore qualidade de vida a seus membros e efetiva inclusão 

social na comunidade e sociedade em que vivem (CARVALHO, 2002, p.15). 

 

Entende-se que as propostas do UNICEF se inscrevem em uma forma de gestão 

da infância que apontam essa etapa da vida como um momento singular para o 

investimento na criança como capital humano futuro destacando que a maneira como ela é 

cuidada pela família nesse período implicará uma série de redução de gastos econômicos e 

sociais para o Estado. 

Esse é fundamento do neoliberalismo que transfere para o campo privado e 

individualiza a resolução de problemas que dizem respeito à esfera política e econômica. 

Conforme aponta Scheinvar (2006):  

[...] a família passou a constituir um espaço privado, cuja atribuição maior é a 

responsabilidade por seus membros. Assumida por uma série de estratégias de 

controle disciplinar, a prática familiar produz efeitos tanto no seu âmbito interno 

(privado) como no âmbito público (ordem pública) (p. 50). 

 

Deste modo, à família tem sido atribuído o sucesso ou fracasso do indivíduo, na 

vivência em sociedade, sem problematizar os limites desta instituição, desencadeando um 

processo de culpabilização da família. Essa estratégia do UNICEF está em consonância 

com os princípios do neoliberalismo americano estudado por Foucault (2008c), fazendo que 

o indivíduo possa aderir às ideias do mercado econômico se tornando um empreendedor de 

si mesmo (GUARESCHI et. al., 2010). 

Desta forma, o empreendedor de si é aquele que investe em si, já que ele é seu 

próprio capital, é seu produtor, sua própria fonte de renda (FOUCAUT, 2008). 

Assim as prescrições que o UNICEF traz para a família em seus documentos se 

constituem como uma estratégia de investimento que por sua vez produzirá efeitos no que 

diz respeito à potencialização do capital humano da criança, isso por que:  

Sabe-se perfeitamente que o número de horas que uma mãe de família passa ao 

lado de seu filho, quando ele ainda está no berço, vai ser importantíssimo para a 

constituição da competência-máquina, ou se vocês quiserem, para a constituição de 



 

 
                  

um capital humano, e que a criança será muito mais adaptável se, efetivamente, 

seus pais ou sua mãe lhe consagram tantas horas do que se lhe consagram muito 

menos horas. Ou seja, o simples tempo de criação, o simples tempo de afeto 

consagrado pelos pais a seus filhos, deve poder ser analisado em termos de 

investimento capaz de constituir um capital humano (FOUCAULT, 2008, p. 315).  

 

Percebeu-se desta forma que a atuação do UNICEF, a partir do discurso 

institucionalizado da proteção e de prevenção de riscos para as crianças e adolescentes, 

tem governado a conduta das famílias cotidianamente. No geral, tais estratégias, propõem-

se a ofertar medidas pedagógicas para o cuidado da criança, valendo-se de práticas 

discursivas que sugerem à ideia de autonomia, liberdade e dever, e que consistem, no 

entanto, em práticas prescritivas, baseadas em um modelo idealizado de família. 

 

 

4- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

É intrigante ver a produção massiva de documentos, em formato de revistas, 

livros, folhetos, cartilhas e manuais, que capturam o olhar por se proporem a ensinar uma 

forma considerada adequada de cuidado das crianças e da família. Estas produção são 

inscritas em uma lógica matemática, como se bastasse seguir determinada receita, 

obedecer a um determinado números de precauções, para se obter a fórmula de uma 

família feliz e saudável. 

Questionar esses pressupostos vinculados a esse tipo de documento, produtor 

da família perfeita que garante a saúde da criança, implica em promover rupturas e 

historicizar como em nossa sociedade esses conceitos/objetos são forjados. Foi a partir 

destas inquietações, instigadas a partir das leituras do pensamento ético-político de Michel 

Foucault, que se propôs a debruçar sobre esse tipo de documento que se constitui como 

instrumentos para o governo das condutas dos indivíduos.  

O fortalecimento das famílias proposto a partir desse documento se constitui 

como estratégias que sustentam as práticas de poder-saber e que produzem o 

assujeitamento dos indivíduos. As famílias são fortalecidas e simultaneamente governadas.  
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