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Introducció 

Si ens fixem en I'actual política 
deis Estats Units i en els discursos 
academics sobre el canvi social i el 
sistema d'un estat del benestar sen
sible, aflora una certa comprensió 
del «present», Propicia que els pa
res i la comunitat es posin en con
tacte amb agencies de benestar so
cial de I'infant com una refQrma pro
gressista que aportara prosperitat al 
país i complira amb els seus com
promisos d'equitat i justícia, Pero 
aquestes demandes d'evolució pro
gressista cap a una visió utopica ig-
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noren la raó historica a través de la 
qual es construeixen I'acció i la par
ticipació, Ignoren com la família, el 
nen i la comunitat han estat objecte 
de preocupació en el discurs de 
I'estat, de la salut pública, deis mo
ralistes i educadors als Estats Units, 
així com en qualsevol altre Iloc, al
menys des del segle XIX,1 

Aquest article és una historia del 
present de I'administració de I'in
fant, la família i la comunitat, que vol 
atreure I'atenció sobre la manera 
com els diversos discursos, institu
cions i tecnologies en el passat i en 
el present se solapen per tal de for
mar un «sentit comú" o raó, a través 
del qual es genera I'acció, El nostre 
centre d'interes es troba en la cons
trucció de I'infant i la família, en el 
doble sentit de ficció i realització, tot 
connectant la gamma d'aspiracions 
deis poders públics amb les capa
citats subjectives personals deis in
dividus, A la primera part d'aquest 
capítol, ens fixarem breument en el 
final del segle XIX i el principi del se
gle XX als Estats Untis (i, de manera 
més superficial, a altres indrets) per 
poder entendre les narratives i les 
imatges que connectaven la família, 
el nen i la comunitat com a registre 

(1) Vegeu Lash (1977) per a una discussió 
histórica d'aquesta relació, malgrat que 
nosaltres no estem d'acord amb I'argu
ment de Lash en molts aspectes, espe
cialment en el seu reduccionisme. Tan
mateix, aixó no signilica que el concepte 
d'inf¿ncia aparegui en aquestes trans
lormacions (vegeu, per exemple Ariés, 
1965; Phillips, Hunter, 1994), sinó només 
que assumeix una conliguració particu
lar en relació amb els problemes de I'ad
ministració social. Alguns d'aquests te
mes es discuteixen en Bloch i Popke
witz, pendent de publicació, 
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de I'administració social (Wagner, 
1994; Rose, 1999).2 Intentem mos
trar que I'administració estava rela
cionada amb la Ilibertat i amb els 
nous sistemes de raó que inscrivien 
sistemes registrats d'inspecció i au
toconsciencia, que són els que ens 
van aportar els nostres coneixe
ments i la nostra manera de raonar 
sobre «I'infant», «el pare o mare» o 
.da comunitat». En la segona part 
d'aquest article veurem com les re
formes actuals estan reconstruint 
les identitats que trobem dintre de la 
família, la infantesa i la comunitat. Si 
pensem en els sistemes de la raó a 
principis del segle XX com a cons
tructors d'un ciutada universalitzat, 
la individualitat del qual incloYa na
rratives de salvació nacional, practi
ques col·lectives, el present és un 
individual autosuficient i actiu que 
expressa les xarxes de relacions i 
les interpretacions en metafores de 
comunitat, com també és un cons
tructivista i un emprenedor fet a si 
mateix. Malgrat tot, existeixen di
ferencies de I'administració social 
del passat i del present, en camps 
de joc desiguals, els principis deis 
quals serveixen per qualificar i des
qualificar individus en I'acció i la 
participació.3 La nostra estrategia 

(2) Utilitzem el concepte de registre per re
conéixer que hi ha idees múltiples i que 
se solapen, esdeveniments i fets que, 
historicament, anaven plegats en la unió 
de I'administració social amb el proble
ma de la Ilibertat. 

(3) És important de fer notar aqui que el nos
tre plantejament del problema és historie 
i esta relacionat amb múltiples trajecto
ries en les quals les solucions no són mai 
predeterminades. i, per tant, roman 
obert a les intervencions més que no pas 
a la causalitat. 
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sera entendre la política inclosa en 
el coneixement de l'E:scola (Dean, 
1994, també vegeL: Popkewitz, 
1998; Popkewitz, Fra1klin & Perei
ra, 2000).4 Les polítiques escolars 
no son només les polítiques de les 
narratives «oficials» sobre nació i 
ciutada, sinó les del camp de prac
tiques culturals que E'S filtren a tra
vés deis sistemes quotidians de la 
raó que es produeixen pels seus 
principis d'acció i de participació. 
La tasca d'aquest article és, dones, 
fer la historia del prEsent i destor
bar «el que posa les bases del pre
sent, fer que ens estranyin i ens fa
cin preguntar-nos CO'T1 és que ens 
semblava tan natural> (Rose, 1999, 
pag.58). 

(4) Podem pensar en el Jassat i en el pre
sent de la mateixa mcnera que va fer-ho 
Althusser (1972) en la noció de curació 
en relació amb la e iscussió sobre el 
canvi. La nostra prec,cupació, pero, és 
fer la historia de tot e que no té a veure 
amb les narratives c.lUsals i d'origen, i 
encara més amb les qualitats de poder 
productives i amb un l noció de la histo
ria, on se sobreposell una gran varietat 
de trajectories per formar un pla únic, 
més que no pas fer u la historia deis ori
gens. El fet de plantujar la nostra preo
cupació amb la govmnabilitat i Althus
ser és per reconéixer que certes tradi
cions marxistes a FmnQa i a Alemanya 
(vegeu I'Escola de FI ankfurt, per exem
pie) se solapen amb es teories postmo
dernes. en el sentit je convertir el co
neixement en practÍl;a material. Hi ha, 
no obstant aixo, une~ diferéncies impor
tants d'aquesta darre,ra preocupació de 
la manera com es p :odueixen les clas
ses i les micropaute 3, en les quals cir
cula el poder com a Ilractica productiva 
(vegeu Popkewitz i F:endler, 1999; Pop
kewitz, 1997). 



La construcció de I'infant 
i la família: registres 
de I'administració social 
i la llibertat a principis 
del segle XX 

En aquesta secció volem discu
tir el que presentem a continuació. 
La idea de I'infant en la modernitat 
comporta una dualitat: la unió del 
problema de la disciplina i el de la 
Ilibertat, constru'its mútuament per 
ordenar el progrés. La dualitat d'a
questes dues provisions fa de I'in
fant un objecte de teoria social i de 
practiques pedagogiques. Certs te
mes de salvació es produeixen 
quan I'infant del present aporta el 
futur progrés de la societat i, per 
tant, la importancia d'un apropiat 
desenvolupament, creixement i dis
ciplina. A més, els temes de salva
ció inclo'len una particular noció de 
I'individu, que era cosmopolita, 
emissor de valors locals i provin
cials que li permetien actuar se
gons uns valors universals i unes 
normes que comportaven' nocions 
de raó en la conducta de I'acció 
moral de I'época de la 1I·lustració. 

L'ADMINISTRACIÓ SOCIAL DE L'INFANT 

I DE LA FAMiLIA 

Una manera de pensar sobre els 
canvis conceptuals i els projectes 
institucionals sense polaritzar-Ios és 
el focus en qué s'uneixen els dos 
registres de la modernitat: el de 
I'administració social i el de la lliber
tat (Wagner, 1994). L'administració 
social de la qual parle m no tracta 
d'organitzar la gent en les institu
cions o de promoure les normes 
d'una organització; més aviat pre-
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tén considerar el coneixement del 
ciutada modern/infant modern, i la 
família com a invencions disciplina
ries que connecten les noves idees 
liberals sobre la Ilibertat de I'indivi
du amb les noves racionalitats polí
tiques destinades a posar ordre i a 
governar aquesta individualitat. Va
rela (pendent de publicació) diu 
que la formació de les personalitats 
individuals, els subjectes indivi
duals i la idea de societat composta 
per individus a'lIlats, esdevé ne
cessaria en el precís moment histo
rie que la legitimització del poder es 
va basar en la idea general de «vo
luntat". La lIibertat es trobava estre
tament Iligada a la disciplina de I'in
dividu, ja que poder i Ilibertat no 
són oposats sinó més aviat se'ls 
considera distribu'ldors de poder i 
de lIibertat. 

A més, el fet de governar la indi
vidualitat en fa, de I'«anima», el 
camp de batalla. La individualitza
ció del liberalisme i la democracia 
va centrar els principis que es ge
neraven per ordenar les habilitats 
internes, les capacitats i les con
ductes. La revelació no es preocu
pava del més enlla. Es transferia a 
les estratégies d'una raó calculada 
que administrava el desenvolupa
ment personal, I'autoreflexió, I'auto
guiatge i el creixement moral inte
rioritzat de I'individu.s Malgrat que 

(5) Mentre que la nostra idea de progrés 
com un model lineal de desenvolupa
ment és un invent del Renaixement. les 
nocions de desenvolupament i progrés 
es troben en el pensament clássic. Els 
grecs, per exemple. tenien una concep
ció del món en la qual no col'locaven la 
persona al centre. Mentre que es creia 
en el desenvolupament i el creixement, 
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provenia d'una específica tradició 
messianica occidental de redemp
ció, el tema de la salvació deis dis
cursos liberals va promoure la 
construcció d'un ciutada que parti
cipava de manera responsable de 
la vida pública i organitzava les se
ves accions privades a partir de la 
raó i la racionalitat. 

La modernitat a la qual ens refe
rim a Europa i a l'America del Nord 
ofereix, dones, una dualitat de dis
ciplina i de lIibertat -administració 
social i Ilibertat, lIeis naturals i natu
ralesa humana i contingencies i in
definicions- que es construeixen 
mútuament en Iloc de ser poi s histo
rics. 6 La doble noció de Ilibertat i 
d'administració social (disciplina) 
abraya, per tant, en la modernitat, 
I'ambivalencia de la relació de Ili
bertat individual i de la comunitat, 
entre agencia, estructura i individuo 

la millora social no era la base de I'orga
nització de la societat -no es tenia no
ció de la filosofia del canvi biológic o de 
la millora cultural de la humanitat: cada 
cosa vivent es regia per les seves Ileis 
de causa, mecanisme i finalitat: i cada 
cosa vivent tenia la seva successió d'es
tadis i finalitat. Amb el cristianisme, els 
elements de resignació i fatalisme de 
I'actitud classica es van anar convertint 
en elements d'esperan<;:a i progrés. El 
temps esdevé lineal i no reversible: i s'in
trodueix un moviment dialéctic que va 
des del naixement fins a la crisi i la cru
cifixió. Hi ha també una idea de necessi
tat histórica. El que va succeir en el pas
sat es considera no solament actual sinó 
també necessario 

(6) És important reconéixer que s'havien 
constru'it altres realitats a l'América L1ati
na. per exemple, des de les tradicions 
Borbónica, anti-II'lustrració i contra-Refor
ma, que no inclo'ien elliberalisme i la seva 
concepció de I'individu (vegeu, per 
exemple, Warde, pendent de publicació). 
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Tal com planteja Wagner (1994): 
«Lesinstitucions modoarnes no sola
ment augmenten la 'lIibertat sinó 
que també ofereixen Llna relació es
pecífica de permissiv;tat i de cons
trenyiment, i aquesta! substancia i 
aquesta distribució ele permissivi
tats i de constrenyirnents esdeve
nen importants. La :listoria de la 
modemitat no es pot escriure sim
plemerit en termes d'Llna autonomia 
creixent i de democrilcia, sinó més 
aviat en termes de 'nocions can
viants deis fonamen1s substantius 
d'una autorealització i un emfasi 
canviant entre permi~isivitats indivi
dualitzades i les capacitats públi
ques/col'lectives» (V/agner, 1994, 
pago XIV). 

Mitjanyant I'escola podem in
vestigar la dualitat de'ia modernitat. 
Un deis «fets» significatius de la 
vida moderna és el poder exercit no 
tant a través de la fOlya bruta, sinó 
amb les maneres qLle el coneixe
ment (les lIeis de la r3.ó) construeix 
els «objectes» a tra"és deis quals 
s'organitza un acte al voltant deis 
afers constitu'its, del:; problemes i 
de les practiques de! la vida quoti
diana. Des d'almenys'el segle XVIII, 
a mesura que el neXE: de govern va 
anar canviant, es va IDassar des de 
tenir una cimera amblel sobira com 
a cap, fins a una individualització 
en la qual la idea dE:1 ciutada mo
dern, la família i I'infant han anat 
ocupant un Iloc central per adminis
trar el «jo» que actuél en el reialme 
del govern, pero queiesta governat 
per les sensibilitats i disposicions 
d'una persona automotivada i auto
responsable. 

L'escola modernél, en aquesta 
confluencia de modl,ls de govern 



canviants, va ser una de les més 
grans invencions per crear el ciu
tada, en el sentit més ampli de la in
dividualitat cosmopolita que podia 
participar en les noves institucions i 
en les relacions socials/culturals as
sociades amb la ciencia, la indus
trialització i la urbanització que es 
van anar formant al segle XIX. 

PROVISIONS DE PARTICIPACIÓ. 

DESPLAt;:AMENT I REVISIÓ DELS TEMES 

DE SALVACIÓ 

Ens podem centrar en els regis
tres de I'administració social i la lIi
bertat en la construcció de I'infant, 
tot examinant com es reimaginaven 
certs principis del temps de la 11·lus
tració, sobre la raó i la racionalitat 
dintre deis sistemes de representa
ció i de nacionalitat. La 1I'lustració 
posava la lIibertat de la individualitat 
en la concepció del ciutada, que es
devenia, a la vegada, actor i agent 
de canvi; una col'locació que per
metia I'individu esdevenir el puntal 
disciplinari a través de la inscripció 
de les normes i de la raó que orde
nen la participació i I'acció. La 11·lus
tració va fer que I'actor i I'agencia 
humana fossin els puntals per go
vernar mitjan9ant la inscripció de 
les normes de la raó i de la persona 
raonable. Amb la noció de I'estat 
com a terreny de govern de practi
ques culturals, va ser possible la 
transportació de I'actor i de I'agen
cia des de la 1I'lustració fins als re
gistres duals d'una modernitat disci
plinada i alliberadora. Mentre que 
moltes de les discussions social s i 
históriques en debats culturals d'a
vui dia critiquen la perdua de I'actor 
i de I'agencia en les teories políti-
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ques del coneixement, la presencia 
de I'actor i de I'agencia és un espe
cífic fenomen histórico El coneixe
ment que col, loca la lIibertat de I'ac
tor i de I'agencia també era un co
neixement que posava aquests ob
jectes d'acció com a objectes d'es
crutini, deliberació, calcul i compu
tació que es trobaven en institucions 
de benestar social, en la ciencia so
cial emergent i en el terreny cultural 
de les escoles, entre altres. 

L'actor i I'agent es convertien en 
principis disciplinaris mitjan9ant les 
formes institucionals de I'estat mo
dern i de I'escola, que se sobrepo
saven. Des d'Europa fins a l'Ameri
ca del Nord, per exemple, les idees 
d'universalitat de la raó i de la hu
manitat es van posar en relació di
recta amb el ciutada cosmopolita, 
la llar del qual era la que s'aconse
lIava dins els límits representatius 
de la nació. La universalitat de la 
11'lustració sobre la naturalesa hu
mana va ser transportada a I'imagi
nari col'lectiu que unia I'individu 
amb la nacionalitat del segle XIX. 
Aquesta nacionalitat inclo'ia con
cepcions del ciutada que actuaven 
com a actors i agents que operaven 
a partir deis principis generals d'u
na humanitat cosmopolita i univer
sal, i que, per tant, produ'ien valors 
provincians i fidelitats locals per a 
una universalitat. Peró aquesta uni
versalitat santificava certes configu
racions com a valors i normes d'in
dividualisme. 1, tal com en diu Meta 
(1997), mentre que els principis de 
liberalisme universal es construei
xen localment en contextos del 
nord d'Europa i de l'America del 
Nord, els principis s'han transportat 
a situacions colonials, tant a casa 
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com afora, per tal de justificar la Ili
bertat, mentre que en alguns casos 
ha estat per practicar la violencia. 

El projecte de I'administració so
cial de la Ilibertat de I'actor i de I'a
gent fa possible que la idea de la 
infancia, deis pares i de la família es
devingui una xarxa de relacions cal
culada. Es van tenir a I'abast nous 
regims del cos (higiene científica), 
de l'intel'lecte (analfabetisme, ma
tematiques), i la inculcació d'habits 
virtuosos de la infantesa, per tal de 
poder tractar, disciplinar i articular el 
caracter de I'infant i de la família com 
a part del mateix progrés. Pero, al 
comengament del segle XX, I'admi
nistració de I'infant es va encarregar 
també de reconstituir els pobres i els 
immigrants, mitjangant una recons
trucció del caracter de I'infant i de la 
família. Un exemple deis Estats Units 
va ser que el que es va coneixer 
com a «urba» es va convertir en el 
nou bressol de la civilització, així 
com també en el productor del pe
cat. Per tant, tots aquells que habita
ven I'espai urba eren els que forma
ven el «nou ciutada» que havia de 
ser governat amb cura per limitar-li 
el pecat. 

L'infant cal que sigui redimit, i 
aquesta redempció esdevé, també, 
la redempció de la nació. Els dis
cursos de la infantesa i de la família 
s'entrellacen amb altres discursos 
sobre el futur com el «problema» 
present de disciplina de I'infant a 
través de la «civilització» de I'en
senyament. A més, la practica de 
I'ensenyament es converteix en 
conceptes científics en la Iluita per 
fer I'«anima» de I'infant el Iloc de 
canvi i progrés. Les narratives se 
sobreposen per formar el projecte 
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cultural de I'escola. Es disciplina 
I'infant com I'agent cosmopolita i 
I'actor en una narrativa col, lectiva 
de la nació democr{tica, pero les 
normes de I'actor i de I'agent es 
construeixen en relació amb l' «al
tre», en les escole.) americanes 
aquest «altre» no és només un, sinó 
que, entre d'altres, hi ha diferents 
grups socials com 31s afroameri
cans, els nadius ame'icans i els eu
ropeus'? 

La unió de la famlia i I'infant és 
basica per a la consti:ució de I'actor 
i de I'agent com a ciutadans de la 
nació. La pedagogia de I'escola, 
per exemple, inclou les narratives 
nacionals que reccnstitueixen la 
«llar» com el reflex ce la comunitat 
col'lectiva, a la qua' els individus 
s 'afilien, com també el que consti
tueix la in timitat ele la família. 
Aquesta imatgeria i a=1uestes narra
tives no es troben ún cament en les 
noves materies esco ars d'historia i 
de geografia. També les podem tro
bar en el creixement i el desenvolu
pament de I'infant, i on les histories 
del currículum de lieratura, d'ad
quisició de la lIengua, de gramatica 
i d'ortografia. Les co lnexions entre 
infant, família i comullitat en la polí
tica social, sanitaria, científica i 
educativa uneixen la metaforica 
<<família americana d 3 la nació amb 
la construcció de la identitat família
infant individual» (Wé.ld, 1995). 

(7) En algun moment de a história america
na. els britanics son Eds «altres .. en rela
ció amb els alemanys i francesos: i en al
tres moments. les re lacions es mouen 
sobre altres eixos. co 11 en la postguerra 
civil. i la primera i la segona guerres 
mundials. 



La inscripció de I'actor i de I'a
gent en la modernitat va incorporar 
les nocions de la 1I'lustració sobre 
la individualitat universal als discur
sos que formen el ciutada. Aquesta 
noció de la individualitat era cos
mopolita, malgrat que la seva hu
manitat estava relacionada amb I'i
maginari de la nació i de la nacio
nalitat. A causa d'un sentiment d'i
dentitat construH mitjanc;;ant la loca
lització geografica i les interac
cions cara a cara, no es va buscar 
més la Ilibertat liberal inscrita en 
una identitat que es podia moure 
per les fronteres geografiques a 
través de I'aplicació de la raó uni
versal mitjanc;;ant el bé moral i el 
progrés social. L'individu cosmo
polita es trobava «com a casa" en 
múltiples relacions socials forma
des per mitja, entre d'altres, de la 
urbanització, de la nova industrialit
zació capitalista, d'una visió pro
testant sobre la salvació generalit
zada i de les racionalitzacions polí
tiques liberals. Identitat ja no es va 
identificar més amb Iloc sinó amb 
Gemeinschaft, la idea de la solida
ritat mecanica de la societat ex
pressada en la idea moderna de 
carreres, «papers» i en les teories 
de desenvolupament infantil de 
l' «educació» familiar. 

És en la imatgeria de la humani
tat universal que podem acostar
nos als problemes de la inclusió i 
I'exclusió. Els discursos projecta
ven valors globals i universals a tra
vés d'idees com els drets inaliena
bles del ciutada i els drets humans 
universals. La lIibertat esdevé un 
artefacte de govern on certs ti pus 
de Ilibertat són comparables a 
certs camins de calcul de perícia 
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que penetren en I'individu per fer-Io 
Iliure. Sense avanc;;ar esdeveni
ments, es va inscriure la universali
tat en la pedagogia de I'escola mo
derna i en les teories de la infancia 
i les materies escolars. Els siste
mes de representació en els escrits 
de la filosofía de la 1I'lustració així 
com en els tractats polítics sobre 
les democracies liberals empraven 
un Ilenguatge que «evoca amb 
forc;;a signes amagats de superiori
tat racial, hegemonia cultural, 
menyspreu per 'altres' pobles i Ilen
gües» (pag. x), tal com argumenta
va Morrison més tard en la literatu
ra del segle XIX (1992). Els discur
sos de I'individu i de la nació que 
evocaven la imatgeria de la norma
litat i de I'harmonia a través del 
control deis «altres», que per Jef
ferson, per exemple, eren els indis 
american s, els afroamericans i els 
europeus. Aquests impulsos uni
versalitzadors produeixen exclu
sions de certes característiques, i 
I'«existencia» de I'infant i la família 
cau fora deis mapes dissenyats 
com a «raó i raonable». Les imat
ges idealitzades de la identitat 
americana van ser amenac;;ades 
per la immigració del sud i I'est 
d'Europa, les migracions deis afro
americans del sud en la postguerra 
civil, que es va ajuntar amb el crei
xement de les ciutats i d'un capita
lisme Iliure. En aquest context, la 
família va esdevenir el primer i més 
immediat indret per socialitzar o in
tervenir, i era la manera com un no 
pobre podia expressar temors i an
sietats per I'amenac;;a a una identi
tat nacional -a través de «cons
truir» la família i I'infant es desenvo
lupen, creixen i s'«alimenten» com 
a individus Iliures. 
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LA CIENCIA DE L'INFANT I LA CULTURA 

DE LA REDEMPCIÓ: SALVAR L'ANIMA 

I REFORMAR EL POBRE 

Les connexions entre la família i 
I'infant es converteixen en un Iloc 
d'invenció científica (Bloch, 1987; 
Bloch i Popkewitz, 2000; Silverberg, 
1998).8 Des de pa'lsos tan diversos 
com Finlandia, Portugal, Espanya i 
els Estats Units, la ciencia (sovint 
abragant una prescripció religiosa 
de salvació) era per produir progrés 
mitjangant una provisió pública sis
tematica, una política pública cohe
rent i una intervenció governamental 
racional (Haskell, 1977; Ruescheme
yer i Skocpol, 1996; Silva i Slaughter, 
1984; Wagner, 1994; Wittrock et al., 
1991; també vegeu, per exemple, 
Popkewitz, 1992; 1993; Simola i Pop
kewitz, 1996). Els discursos de cien
cies social s van tornar a centrar el 
darwinisme social de la primera part 
del segle XIX, en el qual la pobresa 
era una conseqüencia del pecat in
dividual. A finals del segle XIX, la po
bresa ja no s'entenia com una con
seqüencia de les condicions socials, 
com ara la urbanització, i deis mals 
d'un capitalisme desenfrenat (ve
geu, per exemple, Haskell, 1984). 

Les intervencions es van dirigir 
cap aquestes condicions pecami-

(8) Juntament amb I'estat que tenia cura del 
jo i de les ciéncies socials. circulava la 
doctrina legal de la patria potestat, que 
feia que I'estat servís de substitut en els 
tribunals juvenils i en I'escolarització 
obligatória (vegeu Grubb i Lazerson, 
1981: Richardson, 1989, pág. 77-78). La 
interrelació entre aquests diferents dis
cursos fa possible la noció d'infant, d'es
cola i la ',dea de benestar social, entre 
altres. 
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noses, i cap a les fémílies i els in
fants immersos en a1westes condi
cions. 

Les ciencies sot re la família i 
I'infant marcaven Unél cultura de re
dempció (Popkewitz, 1997; també 
O'Donnell, 1985; ~Japoli, 1981). 
L'''anima» era el primer pilar per a 
I'administració de la flibertat. Els pri
mers temes religiosos sobre la sal
vació als Estats Units, per exemple, 
van ser substitu'lts per discursos se
culars que des de les disposicions 
internes, les sensibil tats i la cons
ciencia de I'individu \'an fer-ne el pi
lar per a la salvació irdividual. Es va 
comengar a explicar a história de la 
salvació en nom del ciutada nou i 
seglar; a principis clels segle XX, 
aquesta subjectivitat del ciutada 
abragava les obligacions, les res
ponsabilitats i la discplina personal 
que seguien els ideélls liberals de
mocratics 9 Les tecn,)logies religio
ses del confessionari de I'església 
es transferien, almenys fins a cert 
punt, al domini secular i psicológic, 
que Iluitava per I'an ma de I'infant 
terrenal amb una racionalitat i una 
raó modernes. La 11 bertat s'asso
ciava amb les habilité.ts internes au
todirigides, amb les disposicions i 
els Mbits de I'ind vidu. Malgrat 
aixó, la lIibertat, raonada d'aquesta 
manera, no era I'antítesi del poder 
polític, sinó la clau d'aquest exerci
ci, «molt més així, ja que la majoria 

(9) Els sistemes religioso:: de I'autoritat tam
bé es van redefinir, d'alguna manera, 
mitjangant la fusió de I'estat i la religió, i 
també a través deis ,:anvis en les cos
mologies socials en les quals es va 
construir la religió (ve~eu, per exemple, 
Berger, 1969: Luckmann, 1967). 



deis individus no són mers subjec
tes de poder, sinó que fan un paper 
en aquestes operacions» (Rose i 
Miller, 1992, pago 174). 

La sociologia i la psicologia, en 
particular, van reordenar els estan
dards morals que les sostenien i les 
reconstituYen per mitja de les practi
ques d'intervenció calculades. Les 
batalles de la ciencia contra la po
bresa i els efectes dolents de canvi 
associats amb la modernització es 
van anar entreteixint en les creua
des morals que es trobaven dins els 
sistemes de coneixement de les 
ciencies socials (Sklar, 1998). 

Els projectes de l'estat i de les 
ciencies social s que se sobreposen 
veien/revisaven l'infant no com una 
entitat en la qual s'havia d'inculcar 
l'obediencia, sinó com una entitat 
en la qual s'havia d'encarnar l'emu
lació del mestre que feia l'infant mit
janc;:ant tecniques que impulsessin 
l'autoconeixement i ressaltessin el 
sentiment d'identificació simpatit
zant, tot establint lligams entre vir
tut, honestedat, autonegació i plaer 
(Rose, 1989, pago 223). Les cien
cies de la infantesa i de la família no 
solament oferien un coneixement 
cognitiu, sinó que també disciplina
ven les capacitats, els valors, les 
disposicions i les sensibilitats a tra
vés deis quals els individus proble
matitzaven el seu món i la seva indi
vidualitat. La família i 1, «llar» es 
construYen com una entitat que l'ha
vien d'administrar (o salvar) dife
rents agencies que feien de mitjan
ceres de les «funcions» de la llar a 
través de noves racionalitzacions 
de les necessitats de la cura deis 
infants i de l'escolarització. Es va 
parar una atenció considerable al 
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«pare o mare», tant en el que era bo 
com en el que era dolent; es van 
aclarir les assumpcions de genere 
sobre qui era el que havia d'actuar 
segons la nova pericia, com també 
es van aclarir, després d'examinar
los, els discursos sobre rac;:a i clas
se. La investigació científica que 
descrivia la bona educació de l'in
fant o el desenvolupament normal 
del nen va emmarcar els atributs, 
tant els acreditats com els que no 
ho eren; tant els que eren normal s 
com els que eren anormals (Baker, 
1997; Bloch i Popkewitz, pendent 
de publicació; Silverberg, 1998; 
Sklar, 1998). 

La pericia de les ciencies so
cials i de la planificació de la familia 
relacionada amb el jo cosmopolita 
va rebre el suport, no tan sois a tra
vés de les practiques del govern de 
l'estat, sinó també a través de les 
grans fundacions filantr6piques i 
deis departaments de les universi
tats deis Estats Units. Els líders fi
lantr6pics (per exemple, els Ford, 
Rockefeller i Mellon) creien que hi 
havia una identificació molt propera 
entre els interessos privats deis ca
pitalistes, els preceptes morals de 
la salvació deis protestants i el bon 
desenvolupament públic mitjanc;:ant 
la filantropia cientifica. Les diverses 
fundacions subvencionaven l'esco
laritat de l'infant i la investigació so
bre l'educació deis pares, la qual 
cosa proporcionava discursos so
bre el model de familia i el desenvo
lupament de l'infant; establien 
«llars» disciplinaries (per exemple, 
economia domestica o departa
ments de benestar social) a univer
sitats que donaven suport a ver
sions particulars de les ciencies so-
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cials que relacionaven els models 
medics amb els assumptes morals 
de la família, I'educació de I'infant i 
el desenvolupament (Richardson, 
1989; Sears, 1975). 

EL GRUP PRIMARI I EL «JO» 

COSMOPOLITA 

La família i I'infant formaven una 
doble imatge i narrativa, almenys 
als Estats Units. Per reconstruir una 
imatgeria nacional s'havia de re
construir la família. La idea de famí
lia a tots els nivells no era una noció 
de parentiu, és a dir, de veure el Ili
gam de les generacions per una 
formació comuna i un caracter na
cional relacionat amb I'americanis
me angles (Wald, 1995). 

La noció de parentiu que es va 
utilitzar per raanar sobre I'infant i la 
família va ser requalificada per la 
psicologia de principis deis segle 
XX, com a grup primario El grup pri
mari va reinscriure la importancia 
d'interacció i les connexions, pero 
mitjangant practiques calculables. 
Treballant amb les burocracies del 
funcionariat, el moviment laboral, 
les agencies de l'Estat, les noves 
agencies filantropiques i altres a la 
facultat de la Universitat de Chica
go (els més notables van ser Geor
ge Herbert Mead i John Dewey), la 
idea es trobava en el concepte 
d'«estudis comunitaris» al nou De
partament de Sociologia de la uni
versitat, que se centrava en els in
drets urbans on s'instal'laven els 
immigrants i en els problemes als 
quals s'adregaven les reformes. Per 
poder tenir en compte els proble
mes de socialització i de formació 

148 

d'identificació, «la scciologia comu
nitaria» va prendre com a objectius 
d'estudi les connexilDns de la famí
lia, el matrimoni, les 'condicions ur
banes i, en alguns: moments, els 
temes de dones relacionats amb 
els moviments femi.~istes del mo
ment. 1D 

La nova teologia de la ciencia vi
sualitzava la família com el bressol 
d'on va sorgir la civili1,zació. El treball 
de Charles Horton Cooley, un deis lí
ders de la Chicago ~chool of Socio
logy, per exemple, va veure la famí
lia com un grup pri,TIari en que el 
nen apren sobre la civilització a tra
vés de la interacció cara a cara -
una assumpció que f')ersisteix en di
verses formes del pensament pe-

(10) Primerament, en wnnexions balderes 
de la gent preocupada per racionalitzar 
la reforma a través de les ciéncies so
cials, i més tard er els departaments 
disciplinaris de la universitat. les dones 
van unir el movimellt de les cases de 
colónies que se soc reposaven amb els 
móns de les ciénciEis socials i el de la 
reforma social que ~:'adregava a les do
nes pobres i als SE us fills i també als 
«altres» que s'hava d'ajudar. Dones 
científiques socials van prendre les 
regnes de les ciénc.es socials per pro
moure el que es VE u com el benestar 
de tota la societat, al mateix temps que 
permetien que les d:Jnes tinguessin 1'0-
portunitat d'informar sobre aquesta 
aproximació práctic a. i de validar les 
seves solucions éticues per als proble
mes socials. Els Hui! House Papers and 
Maps (1885), per exemple, incorpora
va les últimes tecnclogies litográfiques 
per iI'lustrar les relaGions de les pobla
cions racials i étniques que habitaven 
en el districte on es Irobava Hull House. 
Els mapes donen una apreciació deis 
detalls empírics mitj:mgant la utilització 
deis estudis socialslamb una visió mo
ral del canvi que hi era present en els 
anys 1980 (Sklar. 1998; Tee, 1992). 



dagogic d'avui-. Cooley creia que 
la familia i el barri proporcionaven la 
socialització adequada mitjan9ant 
la qual I'infant podia perdre la seva 
avaricia innata, la seva cobdicia i el 
seu orgull de poder que era innat en 
I'infant, i aixi es podia adequar a la 
civilització. Els sistemes de comuni
cació de la familia proporcionaven a 
la família uns principis cristians que 
accentuarien un imperatiu moral de 
la vida i un autosacrifici per bé del 
grupo Igualment, els pares, sota el 
guiatge de les noves teories socials 
sanitaries, desenvoluparien uns ins
tints altruistes que s'expressarien en 
la seva obligació i responsabilitat 
vers els seus infants (vegeu Lasch, 
1977). En I'educació, I'escola-Iabo
ratori de John Dewey va experimen
tar amb I'aprenentatge sobre la fa
mília, el barri i la comunitat com a fo
naments deis estudis socials ele
mentals (Bloch, 1986). 

Imatges de la moral protestant i 
de la vida etica van ser tapad es 
amb una ciencia per humanitzar i 
personalitzar la disciplina indivi
dual. La familia com a «grup prima
ri» era una tecnologia moral en la 
qual s'havia de fer el treball de Déu. 
La civilització de I'infant i de la fami
lia era un doble Ilenguatge que con
nectava amb les narratives i les 
imatges d'un ordre moral col'lectiu 
de la nació. El discurs del grup pri
mari universalitzava i naturalitzava 
la gent d'etnicitat, religió, ra9a i Ilen
guatge diferents i, per tant, era pos
sible pensar que el jo formava part 
d'un ordre moral col'lectiu de la na
ció (per discussió de la imatgeria 
nacional, vegeu Anderson, 1991; 
Balibar i Wallerstein, 1991; Bhabba, 
1994). 

L'educació infantil 

En psicologia, I'infant de final del 
segle XIX es desenvolupava a tra
vés de les concepcions d'una natu
ralesa calculada que les teories 
cientifiques i I'experimentació po
dien anar administrant com una pro
gressió racional i lineal. La investi
gació sofisticada fisica i psicologica 
va provar cada pas de la infantesa i 
del «desenvolupament». Les tecno
logies d'observació, d'examen i d'a
valuació cientifiques van combinar 
amb el seu raonament estadistic 
d'oportunitats i de probabilitats per 
fabricar I'infant «normal», o el bon 
infant, el bon pare, la bona familia i 
el bon mestre. A mesura que emer
gia la ciencia de la psicologia amb 
la practica i la teoria de I'educació, 
la ciencia de I'infant i de la familia 
normals va esdevenir una protecció 
discursiva important tant per als pa
res com per als mestres. 

Mitjan9ant la focalització en I'in
fant i la familia, les estrategies de 
I'administració social eren un ajut 
per a I'evolució cap a una societat 
més equitativa i humana. L'estudi 
de Hall sobre I'infant, per exemple, 
va unir la idea de Rousseau sobre 
el noble salvatge amb la noció de 
Darwin de la supervivencia del més 
fort. Els estadis de la infancia i I'a
dolescencia eren reflexos deis pro
cessos «naturals» de la recapitula
ció de la ra9a, si les condicions nor
mals haguessin prevalgut (Richard
son, 1989, pago 25-26).11 

(11) En The Contents of Children's Minds de 
Hall del 1893, I'autor posicionava I'in
tant dins una serie de normes que deti
nia un ruralisme com un valor universal 
per ordenar un creixement i un desen
volupament que havien d'alimentar I'in
tant per esdevenir un adult. 
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Malgrat que el darwinisme so
cial va perdre, més tard, credibilitat 
«científica», la ciencia d'un «desen
volupament social» va romandre 
com una pega fixa del raonament i 
de les tecnologies del poder. A tra
vés de les ciencies socials i medi
ques, les consultes deis doctors, 
les revistes noves i les noves institu
cions per instruir els pares (per 
exemple, cases de colonies, clas
ses universitaries per a pares sobre 
economia domestica), els pares, i 
sobretot les mares, es van veure 
inundats amb informació i assesso
rament sobre la cura i la formació 
deis infants; consells provinents de 
diferents fonts que van proporcio
nar, més endavant, una bona cura 
durant el període prenatal a través 
deis «estadis» adolescents de de
senvolupament. Tots portaven un 
missatge de perícia científica i de 
coneixement d'una bona i normal 
infancia/família/paternitat i un en
senyament per a pares i per a mes
tres al mateix temps. 

Aquests discursos sociologics i 
psicologics diferents van fabricar 
un jo cosmopolita mitjangant les 
idees del grup primari, la socialit
zació i les nocions darreres de I'a
prenentatge. L'infant i la familia 
se'ls veu actuar seguint només les 
normes del desenvolupament, el 
creixement i la formació cognitiva i, 
consegüentment, lliure de restric
cions historiques i partidismes hu
manso L'infant que se socialitza i 
apren a I'escola, per exemple, 
abraga normes universals relacio
nades amb les amarres socials , 
col'lectives que no tenen dimen
sions temporals i les quals, al
menys a principis deis segle XX, 

150 

semblaven ser inde Jendents d'et
nicitat, raga i generE. Així doncs, a 
principis del segle XX, el jo cosmo
polita modern semtlava que exis
tia amb un seguit je valors que 
semblaven independents de les di
ferenciacions culturals i socials, i 
de la historia. 

PEDAGOGIES I GOVERN JE L'INFANT 

La Pedagogia va unir els regis
tres de I'administració social amb 
els de la Ilibertat a t 'avés de diver
sos discursos que se sobreposa
ven. Conceptes com comunitat, fa
mília i llar que «desenvolupaven» 
I'infant s'inscrivien el1 I'etapa prees
colar, en I'etapa es:olar, així com 
també en les institLlcions educati
ves de formació elel professorat 
(Charter, 1923; Rice, 1893/1969; 
Burke, 1923; tambÉ vegeu Bloch, 
1987; Kliebard, 198/). 

El cos, les subjectivitats i les se
xualitats eren objecfus de les prac
tiques curriculars qLe se centraven 
en tots els nens qLle atenyien les 
normes socials i emocionals deis 
que es considerava un desenvolu
pament bo/normal (1310ch & Popke
witz, 2000). A més, Jer a John De
wey i altres a laUni{ersitat de Chi
cago, la ciencia no era la mesura 
de les capacitats i del «creixe
ment», sinó de la manera com les 
disposicions del c utada estaven 
unides a la «comuni:at». Deweyes
tava preocupat, corl molts d'altres 
del seu temps, per I'heterogene'itat 
de la població com a repte a la inte
gritat de la identitat americana. Par
lava de la necessitat d'americanit
zar el nou immigrant perque no 



«ens estrangeritzessin ells» (citat a 
Wald, pago 204). Dewey estava 
també amo'inat per la desintegració 
social de les famílies immigrants, ja 
que els infants s'americanitzaven 
rapidament, tot bescanviant una es
tructura familiar i una narrativa d'i
dentitat per altres radicalment dife
rents. 

És en aquest context d'ansietats 
de cara a la reconstrucció de la 
identitat nacional que podem en
tendre els discursos que unien la 
comunitat, la família i I'infant. De
wey, en el seu currículum de pre-es
colar i de primaria, veia I'escola 
com una comunitat en miniatura 
que iniciava I'infant dintre d'una as
sociació d'efectivitat social mit
janc;:ant una autodirecció de I'infant 
(vegeu Bloch, 1987). 

Aquesta autodirecció sera, en 
una de les afirmacions de Dewey 
més citades, la manera com «tin
drem una de les garanties més se
gures d'una amplia societat que és 
valuosa, estimable i harmoniosa» 
(Kliebard, 1987, pago 81). Així 
dones, les maneres i les morals de 
conducta que havien d'apartar I'in
fant i el mestre deis valors locals i 
les cultures «etniques» havien de 
ser retornades a les famílies i a les 
comunitats en un ambit local. 

La pedagogia era una Iluita per 
reconstituir I'infant no solament 
«per ensenyar materies escolars» 
com la literatura, canc;:ons i activi
tats de diferents projectes de la re
forma associats amb I'educació 
progressista, per exemple, algunes 
narratives establertes sobre partici
pació, tria i entesa d'un mateix i del 
grup; sinó també com a solució de 
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problemes per al nou ciutada ame
rica. Les taxonomies del coneixe
ment en la ciencia i les matemati
ques eren d'importancia cabdal, ja 
que representaven el món compro
vable que s'ancorava a través de 
les seves identitats; la localització 
personal esdevenia menys signifi
cativa que les connexions més ge
neralitzades en les quals hom parti
cipava en societat. 

Els canvis pedagógics que 
unien els registres de I'administració 
social i la lIibertat també van recons
truir la perícia deis mestres. Es pot 
pensar que la formació pedagógica 
de principi del segle XX consistia a 
apartar els pares de I'ensenyament i 
de la formació de mestres -sepa
rant-Ios geograticament i mitjanc;:ant 
la separació deis mestres i la seva 
educació d'altres «professionals» 
(per exemple, la mare «professio
nal» )-; peró se'ls va tornar a ajun
tar, també, a través deis processos 
governamentals que fabricaven el 
mestre cosmopolita i els pares, les 
disposicions i sensibilitats deis 
quals s'associaven amb les noves 
imatges de I'americanització, més 
que no pas amb I'etnicitat i les «ve
Iles tradicions europees» .12 

(12) Hi ha una quali1at profética de les no
cions de la substitució del Nou Món pel 
Vell Món que se sobreposaven amb no
cions bíbliques sobre el significat del 
«Nou» i el destí manifest de la Repúbli
ca. Les nocions protestants del mil· le
nari es van traduir en crides seglars per 
al canvi i I·ordre. Les qualitats proféti
ques es transporten a la retórica políti
ca actual sobre I'«ordre del nou món» i 
al paper que fan els Estats Units en 
I'expansió de la democracia i el libera
lisme. 
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La formació de mestres al segle 
XIX consistia a seleccionar no tan 
sois candidats automotivats i moral
ment dedicats, sinó que, d'acord 
amb una reforma educativa lider, 
havia de despertar i «produir ho
mes i dones moralment formats, 
més que no pas académics, excep
te en casos especials» -Horace 
Mann, el Superintendent d'Estat (de 
Massachusetts) de l'Escola a Mat
tingly, 1977, pago 44. El mestre ha
via de tenir un jo cosmopolita i pro
fessional, havia de ser una persona 
per a qui el seu sentiment intern del 
jo tingués la capacitat moral i «rao
nada •• per reconstituir les capaci
tats internes i les disposicions de 
l'infant. 13 

Si mirem les teories d'aprenen
tatge i moltes de les practiques pe
dagogiques d'aquest període, mol
ta de la nova pericia era legislativa. 
Aixo significa que una de les tas
ques de I'ensenyament era desen
volupar un jo uniforme, cosmopolita 
racionalment calculable, i que es 
pogués desenvolupar «natural
ment» com a autoresponsable din
tre deis límits prescrits i de les tas
ques que semblaven prescriure I'or
dre social. La perícia legislativa es 
relacionava amb la recerca de les 
normes correctes en les quals es 
podia produir la millor i la més efi
cient família i el millor infant i el més 
eficient. El tret més prominent era 

(13) Russell va ser el líder de l'American 
Institute for Institution, que més tard va 
esdevenir una de les dues més grans 
organitzacions professionals per als 
mestres als Estats Units, The American 
Education Association, i també era el 
president del Teachers College. 
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homoleg al taylorisrTle, que va re
dissenyar el treball M redissenyant 
les persones dintre d'uns sistemes 
de producció mas!;iva a través 
d'estudis en temps laboral. En la 
pedagogia del parvu ari i en els pri
mers graus de la primaria, el taylo
risme es relacionava amb la refor
ma de I'organitzacié de la classe 
molt sovint associad:l amb els dis
cursos sobre eficacia social, mentre 
el desenvolupamert de I'infant 
semblava estar-hi mnnys relacionat 
(Kliebard, 1986). 

Malgrat tot, el q Je sovint s'ha 
perdut en les histories socials del 
currículum és que, tant el moviment 
d'eficiéncia social a I'escola i en la 
industrialització comen les orienta
cions del desenvolupament infantil, 
era possible consicerar-Io només 
en una més amplia c:onjectura que 
Iligava els registres ele I'administra
ció social amb la IliDertat. Taylor i 
els educadors amb una orientació 
d'eficacia social i dE desenvolupa
ment pensaven que l:l nova eficacia 
o que la nova <<llib9rtat» de, per 
exemple, el joc certrat en I'infant 
alliberaria el treballador/infant en la 
realització de la democracia liberal. 

Les psicologies de la infantesa 
es veien com una for Tla de medeci
na preventiva per contrarestar els 
problemes deis pares, especial
ment per compensar el problema
mare, que semblava generar el pro
blema-infant (vegeu discussió deis 
projectes clínics el Richardson, 
1989). Es van examilar minuciosa
ment des de les com,ultes deis met
ges fins als anuncis elel govern o els 
retrats deis bons pan3s fets a les re
vistes, passant per es classes de 
ciéncies socials i de psicologia/de-



senvolupament de I'infant, per a la 
nova classe mitja i per a I'elit de les 
futures mares. 

EL JO COSMOPOLITA I LA INCLUSIÓ/ 

EXCLUSIÓ SOCIALS 

La nova perícia es va transfor
mar en un camp de treball desigual 
que exclo'ia i que simultaniament 
buscava per incloure. Si examinem 
les noves teories de I'ensenyament 
i els estudis sobre desenvolupa
ment infantil, aquests augmentaven 
sobre la Ilibertat individual a través 
de practiques sanitaries i científi
ques, i les de les institucions de be
nestar social, com I'escola, que 
s'entrecreuaven. Així i tot, les cate
gories de la infancia imputaven 
normes universals particulars que 
no eren universals, sinó histórica
ment particulars. El moviment d'es
tudi de I'infant als Estats Units, per 
exemple, inclou binaris particulars 
per dividir els infants: blancs/ne
gres; mascle/femella; civilitzat/sal
vatge (Baker, 1998). Aquests bina
ris van classificar les disposicions 
subjectives sobre els infants mit
jan<;:ant normes preses des d'un 
punt de vista protestant d'indivi
dualitat que era angloparlant, mas
cle, i amb una carrega racial/hete
rosexual. 

Les diferenciacions i distincions 
per ordenar el «desenvolupament» 
de I'infant i la «salut» social de la fa
mília qualificaven i desqualificaven 
individus per a la participació, a tra
vés de principis que inscrivien les 
característiques internes i les capa
citats del que es creia «saludable» i 
normal. El currículum era per exor-
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citzar les normes del «vell món» i la 
cultura de la família per mitja de I'a
nihilació de la Ilengua «estrangera» 
i la inscripció de particulars bones 
maneres que modernitzessin I'ani
ma mitjan<;:ant I'autoreflexió, que uti
litzava temps racional, I'ordenació 
científica de la vida personal (com 
les nocions de neteja i salut), les es
criptures morals en els curricula de 
salut extrets de la medicina i de la 
psicologia (Wagner, 1998). El mes
tre, que cada vegada més provenia 
d'un extracte d'immigrants, havia 
de ser format professionalment en 
les idees generals, cosmopolites, 
de la universitat, que generalitzava 
una particular racionalitat liberal 
que també intentava esborrar iden
titats étniques particulars, així com 
també, les idees socialistes radi
cals que provenien d'Europa. 

El registre de I'administració so
cial connectava I'infant, la família i la 
comunitat mitjan<;:ant el pluralisme 
(Olneck, 1989). Juntament amb un 
model universal, monocultural del jo 
en el «nativisme» america i en els 
moviments d'«América Primer», hi 
havia una altra imatge que constru'ia 
la igualtat de la diversitat. El fet de 
posar el guionet entre america i -ale
many, -italia, -irlandés o -norueg va 
conceptualitzar la comunitat i I'etni
citat dintre d'un continu de valors. 
En els anys de la década de 1930, 
aquest pluralisme que representava 
els infants de diverses procedéncies 
étniques i de c1asse facilitava la cre
ació del ciutada universal, autónom i 
homogéniament bon demócrata. 
Peró la identitat entre guionets va 
crear diferéncies a través de les nor
mes que bastien el fet de ser blanc, 
de ser protestant i del génere. 
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La reconstitució de I'infant, 
els pares, la comunitat i el 
mestre: els comen~aments 
del segle XXI i la reconstitució 
de la llibertat 

El nostre moviment fins al mo
ment present reconeix certes conti
nu'ltats i discontinu'ltats en els regis
tres de I'administració social per 
connectar I'infant, la família i la co
munitat. Encara hi ha una preocu
pació amb la Ilibertat que connecta 
el ventall de les aspiracions deis 
poders factics amb els de les ca
pacitats personals i subjectives 
deis individus. El cavall de batalla 
és encara amb I'anima i per un jo 
cosmopolita. Pero aquestes conti
nu'ltats poden ser enganyoses. Hi 
ha diferents internaments i tan ca
ments en el present, diferencies ex
pressades en el jo cosmopolita que 
actualment abracen un constructi
visme particular i col·laboratiu. La 
identitat es troba ara en una indivi
dualitat activa i emprenedora que 
actua en un escenari local i comu
nal. La socialització és menys un 
problema que no pas una política 
cultural representativa i una identi
tat comunitaria. El constructivisme, 
el «jo» cosmopolita, reconfigura el 
coneixement de la perícia a ser una 
associació o col'laboració més que 
no pas una legislació. 

PARTICIPACIÓ I AUTORITZACIÓ COM 

A ESTRATEGIES D'ADMINISTRACIÓ: 

DESPLAt;:AMENT I REVISIÓ DELS TEMES 

DE LA SALVACIÓ 

Des d'almenys el final de la Se
gona Guerra Mundial hi ha hagut 
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un desplayament el els sistemes 
de raonament que, él primera vista, 
es refereix a la preocupació de 
com el coneixemen" es produeix i 
es construeix soci81ment (vegeu, 
per exemple, Bourd eu i Passeron, 
1977; vegeu educació, Giroux, 
1992; Kohli, 1995). En els anys pos
teriors a la Segona Guerra Mundial 
als Estats Units, pm exemple, la 
salvació es troba e 1 la comunitat 
local, i mitjanyant el discurs cultu
ral/psicologic de la I~onstrucció de 
la identitat cosmopolita. L'individu 
complet i reeixit é~ el que té la 
«llar» cultural/psicologica en cen
tres locals múltiple~: des d'on es 
produeixen els corrpromisos i els 
objectius col·lectius. El que és es
sencial en aquesta «llar» és un ti
pus particular de e onstructivisme 
que don aria poder :t través d'una 
intervenció calculada amb «el 
pare» i la «comunité1t» (Popkewitz, 
1976; Edelman, 1977). Les creen
ces modernistes inherents en els 
programes deis anys 1920 i 1930 
són substitu'ldes per les noves sub
jectivitats que reprE!senten la ne
cessitat renovada r,er una indivi
dualitat i una flexibi itat davant de 
les ansietats/incertElses sobre la 
<<llibertat», la democ;acia i les inter
de pendencies economiques en les 
globalitzacions de e ultura o cultu
res i economia o eccnomies del se
gle XXI. 

Si comencem a principis de 
1960 als Estats Units i també avui 
dia, en el neoliberalisme i en la 
«Tercera Via» trobE~m I'argument 
polític i cultural que, per renovar el 
pacte i I'associació Eintre I'estat i el 
poble, s'han de retirar les estructu
res burocratiques anteriors que ja 



no són eficaces, i s'ha de facilitar la 
involucració local en les opcions 
que afecten les vides de la gent. 14 

Podem considerar el neoliberalisme 
i la política de la «Tercera Via" com 
un redisseny deis registres de disci
plina i de lIibertat. Per a la gent de 
color i per als pobres, la salvació 
els va venir a través de la participa
ció en I'assessoria parental per a in
fants de pocs recursos economics i 
étnicament i lingüísticament dife
rents. 

Malgrat aixo, en els discursos 
polítics trobem una perícia particu
lar que es relaciona amb la comuni
tat pares-infant. Hi ha noves es
tratégies d'intervenció que van des
tinades a I'autoestima i a I'autoe
ficacia de I'infant i de la família a tra
vés d'una nova xarxa de teories psi
cologiques sobre la manca d'éxit. 

Un deis problemes de I'adminis
tració social era valorar la baixa au
toconfian<;a/autoestima en la perso
nalitat deis pobres que buscaven 
redefinir la seva vida personal i co
munal (Popkewitz, 1976). Pero dife
rentment al model de socialització 
anterior, la intervenció es feia local
ment, on les comunitats locals i els 
pares obtenien poder amb la infor
mació i la conducta de les seves in
tervencions. Un programa que es 
va iniciar internacionalment i que 
comprenia aquestes idt ~s va ser el 

(14) Hi ha una qualitat ir6nica en aquesta 16-
gica de considerar-lo el moviment d'e
ficacia de finals del segle xix i principis 
del segle xx, de la política deis Estats 
Units que intentava apartar les comuni
tats local s de la presa de decisions, per 
tal de promoure un bon govern eficient 
i responsable. 
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projecte d'intervenció Head Start 
sobre la primera infancia i sobre la 
paternitat, que es va iniciar ara fa 
trenta-nou anys. 

Es pot pensar que la formació 
pedagogica de principis del segle 
XX va consistir a apartar els pares 
de I'ensenyament i de la formació 
de mestres, per retornar-los més 
tard la imatge de mestres i de pares 
cosmopolites amb unes disposi
cions i sensibilitats que s'associa
ven amb les noves imatges univer
sals d'americanització. Les comuni
tats, I'etnicitat, les Ilengües i les 
«velles tradicions europees" van 
ser transportades cap a un nou jo 
cosmopolita, col'laboratiu i actiu. 
Pero, després de la Segona Guerra 
Mundial, la «comunitat" es va ins
criure en les característiques cultu
rals i psicologiques on es veia re
for<;ada la participació deis pares i 
de la comunitat, responsables i au
tomotivats. També es va fer flexible 
en la manera de col'laborar amb 
I'escola per assolir la seva missió 
d'ensenyar I'infant a ser Iliure i a au
tomotivar-se. 

EL CONSTRUCTIVISME COM A CAMP 

DE PRAcTIQUES CULTURALS 

Pero els models de desviació 
també són els seus oponents. Les 
distincions, les diferenciacions i les 
categories de les normes d'autoes
tima i col'laboració s'inicien per di
vidir I'infant raonable del que no ho 
és. S'esta fent una revisió del jo 
cosmopolita mitjan<;ant I'amalga
mació de discursos i tecnologies di
rigides a desenvolupar la lIibertat 
de I'individu que és col·laboratiu, 
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participatiu i constructivista. Les re
formes de I'ensenyament, la forma
ció del professorat i I'aprenentatge 
de I'infant se sobreposaven a través 
d'un constructivisme pedagógic 
que és, ell mateix, una amalgama 
de psicologies particulars cogniti
ves i un interaccionisme simbólic. 15 

Es projecta una imatge del «nou» 
mestre (i infant) com un individu 
«poderós» que pot solucionar tots 
els problemes, capar;; de respondre 
de forma flexible als problemes que 
són poc concrets o que no tenen 
una res posta singular. Les pedago
gies constructivistes interaccionen 
amb altres practiques discursives 
per donar forma concreta a les es
tratégies de reforma com ara I'apre
nentatge cooperatiu, grupal o per 
parelles. 16 

Dins del constructivisme present 
trobem el jo que es fa continuament 
responsable de la se va própia ac
tuació per mitja d'una vida activa. El 
jo és el subjecte fet a si mateix, 
l' «actor» flexible, preparat per res
pondre a les noves eventualitats i 
amb poder gracies a I'autoreflexió i 
a I'autoanalisi, incloent-hi la incor
poració de les veus i les accions de 
les «comunitats» locals per cons
truir i reconstruir la própia «practi
ca», participació i maneres de rao
nar. Ja no es dirige ix I'anima cap a 
la inculcació d'una moralitat exter-

(15) Hi ha un debat continuat sobre la rela
ció entre el fet social i el fet individual 
en el constructivisme pedagógic, mal
grat que aquests debats existeixen 
dins del «sentit comú". 

(16) Aquests temes d'inclusió/exclusió els 
discuteixen Bloch i Popokewitz, pen
dent de publicació (Popkewitz, 2000; 
1998; Popkewitz i Lindblad, 2000). 
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nament validada i d'unes obliga
cions, sinó cap a un jo que s'autodi
rigeix per a una cOflstrucció activa 
d'una vida ética (Ro:;e, 1999).17 

Ellloc per a I'adm nistració és, ac
tualment, el que trac' a de la produc
ció cultural deis indi\idus que treba
Ilen sobre ells matei:<os a través de 
I'automillora, d'una conducta de vida 
autónoma i «respolsable» i d'un 
aprenentatge «per a tota la vida». El 
tema de la salvació És per donar po
der i per emancipar l'infanVla familia 
a través de les selles aspiracions 
morals i deis seus dESigs, 

En el que pot sellblar una con
tradicció, el jo cosmopolita cons
tructivista inclou imétges de I'infant 
universal on s'inteneccionen nor
mes de I'edat cientílicament dedu'l
des amb les normaltzacions de les 
disposicions i de les sensibilitats de 
com «solucionar ~Iroblemes» de 
I'infant o de la perscna. El coneixe
ment del desenvolu )ament és (en
cara) el fonament dE la millor practi
ca de les reformes E,ducatives con
temporanies deis Estats Units. 18 Els 

(17) Rose suggereix qlle el moviment de 
govern actual es dE 'canta cap a les su
perficies més que 10 pas cap a I'ani
ma, amb unes modulacions i transac
cions constants i inacabables en les 
quals actua I'indiviclu. La lectura sobre 
educació que herr fet ens suggereix 
que I'anima encara és el centre de les 
preocupacions de, per exemple, les 
disposicions i les ';ensibilitats de I'in
fant i del mestre en la reforma de les es
coles i els sisteme¡: de benestar, peró 
dintre deis tancarr ents i els interna
ments que es descl iuen. 

(18) Vegeu, per exempl3, el document del 
National Associatiol for the Education 
of Young Children's (NAEYC) sobre De
velopment Approp-iate Practice, que 



principis científicament guiats, que 
es basen en «generalitzacions prou 
segures» suggereixen els esfor<;os 
continuats per trobar un indici uni
versal i científic per saber «qui» és 
I'infant i com guiar el seu progrés o 
«desenvolupament».19 Així doncs, 
a un mateix nivell, moltes de les ma
teixes normes detallades en els es
tudis d'investigació psicológica 
deis anys 1940 encara orienten les 
practiques deis metges, pares i 
mestres, avui dia, amb algunes 

diu: "La practica del desenvolupament 
correcte es basa en el coneixement so
bre com els infants es desenvolupen i 
aprenen. Tal com diu Katz: 'En una 
aproximació de desenvolupament en el 
disseny del currículum... (decisions) 
sobre com aprendre i sobre el que s'ha 
d'aprendre depen del que nosaltres sa
bem sobre I'estatus de desenvolupa
ment de I'alumne i de la nostra com
prensió de les relacions entre una ex
periencia primerenca i el subseqüent 
desenvolupament' (t995. 109). Per 
guiar les seves decisions sobre la 
practica, tots els mestres de preescolar 
necessiten entendre els canvis en el 
desenvolupament, que s·esdevenen. tí
picament, en els anys que van des del 
naixement fins als vuit anys i. a més, les 
variacions en el desenvolupament que 
s'esdevinguin, i com poden donar su
port a I'aprenentatge deis infants i 
al desenvolupament que fan durant 
aquests anys. Tot seguit presentem 
una Ilista de principis de base empírica 
sobre el desenvolupament de I'infant i 
del seu aprenentatge que informen i 
guien les decisions sobre la practica 
del desenvolupament correcte» (Bre
dekamp i Copple, 1997, pago 9). 

(19) Ressenyes actuals de publicacions so
bre el desenvolupament de I'infant, als 
Estats Units, per exemple, suggereix 
que molt per sobre del 80 % deis arti
cles publicats I'any 1990 sobre desen
volupament de I'infant encara es basen 
en estudis d'investigació sobre infants 
occidentals blancs de classe mitjana 
(New, 1994). 
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adaptacions per eixamplar les nor
mes per poder incloure-hi altres in
fants. 

Peró les normes de desenvolu
pament interaccionen amb la nova 
normalitat de I'infant, un infant flexi
ble, que esta preparat per a les in
certeses i les oportunitats del segle 
XXI. Les nocions d'un desenvolupa
ment universal se sobreposen amb 
la flexibilitat, amb el fet de poder so
lucionar problemes i amb una man
ca de seguretat per poder propor
cionar nous temes de salvació. 
Mentre que I'infant de finals del se
gle XIX havia de comen<;ar a prepa
rar-se per a un pluralisme, i la seva 
imatge corresponia a la d'un «ame
rica» universalitzat; I'infant america 
del segle XXI ha d'estar preparat 
per ser un ciutada/treballador glo
bal, flexible, adaptable i preparat 
per a les inseguretats en la feina i 
en la família. EII o ella ha de ser, 
també, un ciutada preparat per re
conéixer i treballar amb la diversi
tat, tant als Estats Units com en 
qualsevol altre lIoc. 

El jo constructivista és el que 
opera des deis propis interessos i 
és en el qual els valors d'autosegu
retat i autonomia s'acompleixen en 
comunitats plurals i també s'acom
pleixen en un autoreconeixement 
d'ell mateix com a actor ético Les 
narratives de pluralisme connecten 
les identitats en la comunitat. Co
munitat i individualitat es modelen 
amb una qualitat pura i immaculada 
en els processos de civilització del 
nou grup primario La comunitat és 
un nou Iloc universalitzat on els 
«pares» «s'involucren» i «entre
nen» I'infant, i on la comunitat 
«col'labora» amb els mestres i les 
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escoles per enfortir i donar «veu» a 
la «pericia» i als interessos/expe
riéncia de la comunitat; al contrari 
del que passava a primers de se
gle, quan els mestres havien 
d' «educar» els pares seguint unes 
normes universals de sagues na
cionals. 

La noció de comunitat és una re
presentació de grups que es man
tenen sois i juntament amb altres 
«comunitats» que no tenen una 
identitat social col, lectiva, excepte 
en el conjunt de totes les comuni
tats plegades. La formació del ciu
tada no esta relacionada amb la 
moral i les obligacions externament 
validades, sinó amb una cultura del 
seu propi jo que s'adre9a a I'auto
gestió de la individualitat o a 
I'(auto)construcció activa d'una 
vida ética. 

LEs CIENCIES CONSTRUCTIVISTES 

I LA PERiCIA PER GOVERNAR 

Les imatges i les narratives del 
mestre professional s'han emboli
cat, a finals deis anys 1990, amb les 
imatges de I'infant i els pares que 
col·laboren. Els models educatius 
anteriors de la involucració deis pa
res deis anys 1960, que tenien com 
a objectiu «el pare» i «la comuni
tat» , han estat generalitzats en la 
formació del mestre de primaria i de 
secundaria, on la involucració deis 
pares i I'educació, aixi com també 
la «col'laboració» escola-casa, es 
consideren reformes noves i desa
fiadores (per exemple, Bloch i Ta
bachnick, 1994 o 95; Borman, 
1998; Epstein, 1995; McCaleb, 
1994; Nieto, 1992). La descentralit-
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zació de la presa de decisions del 
mestre és una reforma per fer sentir 
la «veu» del mestre, la reflexió i una 
participació podercsa i activa en 
les escoles i en la reforma escolar. 
Els estandards per é. la formació del 
professorat a nivell~ de preescolar, 
aixi com per als mestres de prima
ria, preparen els mestres per poder 
educar «tot tipus d'infants» i de 
«poblacions diversE:s», tot encorat
jant i reiterant la necessitat d'involu
crar els pares, de col, laborar amb 
les comunitats, o d 3 ser flexibles i 
oberts a la diversitat cultural com un 
componen! de les practiques d'en
senyament desenvolupades ade
quadament (BredeLamp i Copple, 
1998). 

El constructivisnle cosmopolita 
aplega nous ti pus de pericia en els 
quals es mobilitza I'individu. L'ex
pert és el que s'as:;ocia i «pacta» 
amb la comunitat i amb I'individu 
per permetre que 3.quest individu 
es gestioni millor, si!)ui més saluda
ble i més feli9. En~enyar o ser un 
treballador social ~ ignifica ser un 
«mediador» que proporciona infor
mació i «aprenentétge al Ilarg de 
tota la vida», i tutcritza per «con
duir» un autodesE:nvolupament i 
una autogestió de I'individu ético 
L'expert esta involucrat en les refor
mes actuals sobre el poder deis 
mestres i deis parE:s mitjan9ant la 
participació en «comunitat», calcu
lada com una gesM basada en un 
Iloc, amb la col'labClració casa-es
cola, amb elecció clels pares, amb 
bonificacions i amb les noves esco
les iniciades pels mestres i els pa
res per raons diverses. 

Aquest nou sent t comú de I'ex
pert es reconfigura !per administrar 



els pares i la comunitat. Les noves 
practiques deis experts s'aproxi
men a I'infant mitjan9ant les teories 
pedagogiques sobre I'aprenentat
ge, I'administració de les escoles 
(gestió de les classes) i técniques 
d'assessorament que sembla que 
són més intrusives en les vides deis 
mestres, deis infants i de la «comu
nitat». La construcció de l' ésser es 
resiste ix i es revolta de manera més 
distant i menys plausible, tal com es 
veu en les capacitats i les potencia
litats del jo, que són indrets d'inter
venció perpétua (Boltanski, 1993/ 
1999; Rose, 1999). 

La producció del mestre implica 
nous métodes d'assessorament per 
calcular i per supervisar. El mestre 
és un investigador d'acció, I'asses
sorament de I'infant es fa mitjan9ant 
histories de la vida o portafolis, i de 
I'infant que fa i refa la seva propia 
biografia (I'infant constructivista). 
Els moviments vers «la investigació 
de qualitat» estan immersos en re
constituir pautes d'administració 
social i efectes de poder que no 
són merament additius a aquells 
models de principis del segle XX. 

La fabricació de la família, el 
pluralisme a la comunitat i la nova 
perícia del mestre també inclouen 
noves connexions entre I'aspiració 
política i els calculs individuals i els 
esdeveniments. Es demana als 
mestres que entrin dintre la «comu
nitat», que n'esdevinguin part per 
«conéixer millor» els seus deixe
bies i les seves famílies, per guan
yar-se la confian9a, o per «saber» 
el que s'ha d'incloure del «coneixe
ment de la comunitat» o de la «veri
table» veu deis membres de la co
munitat (Bloch i Tabachnick, 1995; 
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Borman, 1998; Delpit, 1995; Lad
son-Billings, 1994; Swadener i Lu
beck, 1995; Tabachnick i Bloch, 
1995). Els pares són responsables 
de I'infant, estan involucrats en les 
escoles i en I'educació deis nens, 
són capa90s de triar pel bé deis 
seus fills, així com també són res
ponsables i treballadors a temps to
tal per a la societat. I també, a finals 
del segle XIX, se'ls demana, per tal 
de salvar els infants, que els ensen
yin conductes normals i habilitats. 

Les diferents trajectories que s'
han explicat breument abans pro
porcionen nous registres d'adminis
tració social i de Ilibertat. Mentre 
que les histories de salvació de 
principis del segle XX van construir 
un «jo» cosmopolita universal que 
es va aplicar a totes les classes so
cials (a través, per exemple, de 
I'ensenyament sanitari de les cases 
de colonies per a les Ilars de la ciu
tat i per a les escoles, fins al fet de 
poder-se «solucionar problemes», 
I'educació progressista de Dewey), 
les histories de salvació ara són 
d'un sentit actiu del «jo» i de qui els 
Iligams emocional s i la responsabi
litat propia se circumscriuen mit
jan9ant la xarxa de relacions deis 
altres individus, la família, la locali
tat i la comunitat. 

EL JO COSMOPOLITA I LA INCLUSIÓ/ 

EXCLUSIÓ DE L' «ÉSSER» 

El pluralisme i la individualitat en 
les noves pedagogies del construc
tivisme i la nova perícia del mestre 
abra9a un nou universalisme, pero 
aquest universalisme s'inscriu en 
les capacitats a través de les quals 
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I'infant i la família «raonen» i actuen 
com a «gent responsable». Els con
ceptes d'infant, de família i d'ex
perts estan relacionats amb les ca
pacitats particulars que provenen 
de grups particulars que tenen el 
poder de santificar i consagrar les 
seves disposicions com si fossin les 
més apropiades per a tota la socie
tat. 20 (Wittrock, B.; Wagner, P. I Woll
man, H., 1991. «Les ciencies so
cials i I'estat modern, la política del 
coneixement i les institucions políti
ques a l'Europa Occidental i als Es
tats Units», a: P. Wagner, C. Weiss, 
B. Wittrock i H. Wollmann (ed.): So
cial Sciences and Modern Sta tes: 
National Experiences and Theoret
yical Crossroads. Cambridge, UK: 
Cambridge University Press: 28-
85). Els models psicológics i inte
ractius que ordenen un «bon en
senyament» són classificacions 
que divideixen «<el mal mestre»), 
mentre que pretenen ser conceptes 
universals. L'ordre i la divisió arri
ben a la llar com a distintius que for
men el bo o dolent «concepte d'ell 
mateix» que té I'infant, o els Mbits 
correctes o incorrectes de la famí
lia, per exemple, els de lIegir a casa 
o fer els deures. 

Els metodes universals i els in
closius són també sistemes simulta
nis que exclouen. Les exclusions 
tenen Iloc a través de naturalitzar i 
normalitzar les habilitats de «solu-

(20) No estem en contra que certes nocions 
siguin útils per ter de tonaments de 
proposits organitzatius o socials. Més 
aviat I'objectiu és suggerir que els tets 
universals són historicament constru'its, 
i sempre es tracten amb una ironia par
cial i, per tant, de manera problematica. 
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cionar problemes» com a capaci
tats per «fer» que el nen tingui exit 
(o fracassi). La inclu 3ió/exclusió de 
I'efecte universalitzé.dor s'aconse
gueix amb esforc;:, e~;pecialment en 
els contextos adreC;:éts a uns grups 
socials (educació ul'bana), per in
corporar més veus deis mestres i 
de la comunitat en la presa de deci
sions de I'escola; ai;có comporta la 
formació de la veu i I'experiencia, 
que és, aparentment, d'una identi
tat pura i homogenia tot construint i 
ressaltant la similitucl del grup i ne
gant-ne la diferencia (vegeu Delpit, 
1995, per exemple). Mentre que als 
mestres se'ls ensen~la que han de 
ser actius, reflexius i :ol·laboratius, i 
que s'ha d'incloure la seva expe
riencia en el currículllm i en la presa 
de decisions de I'e:;cola, la noció 
de «veu» inherent er la involucració 
de pare i mare i del~; mestres en la 
reforma educativa c::Jmporta la no
ció de democracia i d' inclusi6, 
mentre que s'homogene'ltzen les 
veus (per exemple, «la veu del 
mestre», les mare:; «lIatines»), i 
s'exclou tot incloent. Per exemple, 
les veus de les cOrTIunitats que s'
han de sentir no són les de totes les 
«comunitats», sinó d'aquelles co
munitats essencials i homogene'lt
zades que necessilen que se les 
escolti, 

Les capacitats de I'infant que 
Warkerdine (1988) !lxplora empíri
cament amb les pedagogies ce n
trades en I'infant, per exemple, són 
una visió normalitzada de I'infant 
«natural» que no É's natural sinó 
construH socialment com una «veri
tat». L'emfasi en la verbalització i la 
justificació en les pE'dagogies cen
trades en I'infant, ar!)umenta I'auto-



ra, té relació amb concepcions par
ticulars sobre genere i burgeses. El 
sistema d'inclusió/exclusió natura
litza l' ésser de I'infant com un estat 
de ser que ordena la participació 
més que no pas en categories fixes 
relacionades amb conceptes es
tructurals, com la raga, la classe o 
el genere. Aixó no significa que 
aquestes categories estructurals no 
siguin importants, peró estan for
mades dintre de la construcció del 
coneixement cultural i del raona
ment que ja són excloents i són 
efectes del poder. 

Els temes de la salvació per res
catar els pobres i anteriorment mar
ginats inclouen capacitats de les 
quals no es poden tenir qualitats 
universals. La individualitat cons
tructivista produeix una oposició en 
I'infant i la familia construIda com a 
necessitada, que li manca tenir un 
bon concepte d'ella mateixa i que 
esta en perillo Aquest és el dilema 
del benestar que té cura d'un ma
teix. Els sistemes de raonament per 
a tenir cura de I'infant i de la família 
els col'loca fora de la normalitat, ja 
que no és possible ser mai de la 
«mitjania» . 

Canvi de connexions 
per governar I'infant, 
la família i la comunitat 

A les institucions del benestar 
social que tenen curq deis infants i 
que els eduquen se les defineix 
com a democratitzadores i aixó fa 
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que aquestes institucions respon
guin millor als pares i a la comuni
tat. Quan ens centrem en els infants 
deis grups socials pobres i margi
nats, el concepte de democratitza
ció també es defineix com una ma
nera de «rescatar» I'infant tot sal
vant els pares. Es creu que els pa
res, amb els seus propis habits, dis
posicions i conductes, afavoriran 
I'exit deis seus fills a mesura que es 
van desenvolupant en adults. Els 
discursos de la «comunitat» també 
estan Iligats a aquesta democratit
zació, tot suggerint que la solució 
per a la democratització esta loca
litzada en estrategies flexibles, en 
més elecció, i en la collaboració 
entre els mestres i els pares, i la «in
volucració» . 

El nostre treball busca fer la 
história d'aquestes connexions mit
jangant la problematització de la 
raó. Busquem com «veure» les con
nexions on altres han vist divisions. 
Posem el nostre coneixement sobre 
paternitat, infantesa, comunitat i 
I'experiencia de les escoles dintre 
d'una proximitat histórica per poder
ne tenir en compte les configura
cions. Va ser essencial posar les 
connexions dintre del total de regis
tres de I'administració social i de la 
lIibertat que «va construir» la família 
i la infancia dins la reforma de la llar 
i de I'escola. Nosaltres argumentem 
que en el passat i en el present tro
bem discursos sobre psicologia, so
ciologia comunitaria i models me
dics de I'individu que se sobrepo
sen, i aixó fa que I'anima esdevingui 
el cavall de batalla. A principis del 
segle XX, la batalla es va Iliurar a tra
vés de narratives de I'americanitza
ció i practiques institucionals de 
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missioners, discursos filantrópics
sobre la salvació i sobre pedagogia
que s'interseccionaven. S'imagina-
va un jo que rebia ordres d'unes nor-
mes universals sobre desenvolupa-
ment infantil, de la familia com a
grup primari i de la pericia legislati-
va. Nosaltres diem que aquestes re-
lacions i discursos encara existei-
xen, peró dins duna amalgama d'i-
dees diferent i unes práctiques insti-
tucionals mitjanÇant les quals es
construeix el jo institucional i on l'á-
nima esdevé el camp de batalla. El
jo cosmopolita actual és constructi-
vista, autoactiu, emprenedor, colla-
boratiu i governador del seu propi jo
o de la seva «ánima».

Peró, com s'ha dit anteriorment,
les naves connexions de l'infant,
deis pares i de la comunitat són go-
vernades pels experts que manen
els sistemes de comunicació mit-
janÇant els quals es construeix el
desig i la Iluita per una actualització
d'un mateix i una responsabilitat
personal de l'individu. Una nova for-
ma de pericia és l'associació que el
professional investiga, de la qual en
fa els mapes, la classifica i la treba-
lla en els territoris de la individualitat
per a un «aprenentatge per a tata la
vida». El professional «que capaci-
ta» dóna poder a l'individu perqué
s'autogestioni; en faci la tria i tingui
una conducta de vida autónoma.
Aquests nous territoris de l'individu
es resisteixen i es revolten de ma-
nera més distant 1 menys plausible.

Quan hem fet la história del pre-
sent no ha estat per anar en contra
de la participació, de la comunitat o
deis temes de la salvació per bus-
car un món més humá i just. Hem
fet exactament tot el contrari, ja que

nosaltres, els autors, encara vivim
amb els objectius de la I•ustració.
El nou infantipare/ciutadá flexible,
independent, autónom, responsa-
ble i solucionados de problemes de
principis del segle XXI il•lustra les
maneres amb les quals el fet de go-
vernar ánima s'ha decantat cap a
una incertesa i un futur cultural i
económic globalitzador. Malgrat tot,
el que és més important és que
aquest decantament no segueix
una progressió natural vers una mi-
llora i unes llibertats, sinó que és
una continuació d'internaments,
tancaments i inclusions/exclusions.
Aquests efectes de poder requerei-
xen una continua vigiláncia crítica.
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El artículo constituye un en
sayo en clave crítica sobre 
la historia de las políticas 
educativas en la etapa in
fantil y sobre el fenómeno 
de la escolarización. Los 
autores reflexionan sobre la 
construcción de una nueva 
identidad del ciudadano 
desde la Ilustración hasta el 
neoliberalismo actual y 
cómo esta identidad se 
busca desde los sistemas 
escolares y desde las pri
meras etapas educativas. 

Abslracls 

Cet article est un essai de 
note critique sur /'histoire 
des politiques éducatives á 
/,étape maternelle et sur le 
phénomene de la scolarisa
tion. Les auteurs réfléchis
sent sur la construction d'u
ne nouvelle identité du cito
yen depuis le siecle des Lu
mieres jusqu'au néolibéra
lisme actuel et comment 
cette identité se recherche 
á partir des systemes sco
laires et des premieres éta
pes éducatives. 

L'educació infantil 

This article is a critical es
say on the history of infant 
education policies and the 
phenomenon of schooling 
itself. The authors reflect 
upon the construction of a 
new citizen identity in the 
period from the Enlighten
ment to contemporary neo
liberalism and consider how 
this identity was sought in 
the school system and from 
the earliest stages of edu
cation. 
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